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Resumo de Tese apresentada à COPPE-UFRJ como parte dos requisitos 

necessários a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

Este trabalho apresenta uma análise clos padrões X.400 para Sistemas cle Ma- 

nipulação de Mensagens (MHS), mostranclo sua evolução, levantando aspectos 

problemáticos destes padrões em suas duas versões, 1984 e 1988, o impacto destes 

aspectos no sistema resultante, e clefiniilclo soluções para tais questões a nível de 

impleinent ação. 

A partir desta análise clos elementos funcionais e clos protocolos de MHS é 

desenvolvida uma especificação formal do sistema utilizando a Linguagem Estelle 

(ISO). Com esta moclelagem obtém-se uma clefiniqão precisa do coinportamento e 

das caracterís ticas relevantes clo protocolos clo MHS akravés dos recursos cle Est elle. 

São tainbém modelados os Serviços Comuns da Ca~na~cla. cle Aplicação, permitindo 

uma visão global clo funcionamento desta camada c10 Moclelo OSI/ISO. 

Fii~alinente, é definida uma estratégia de migraçã,o cle um sistema X.400 1984 

para um sistema X.400 1988. O processo parte cle uma iinpleinentação de MHS 

1984 onde as enticlacles de acesso e cle transferência são co-sesiclentes. Esta é a 

coilfiguração predoiliiilante em sistemas X.400 1984 em operação, portanto, esta é 

uma estratégia que pode ser aplicada. a vc?.rias iiliplemeiltações. 

Com esta migraçgo obtém-se uma coiifigura.q5.o clistribuícla onde as enticlacles de 

acesso e de transferência se encontsa.m em sistenms abertos distintos e as entidades 

de acesso dispõem de entida.des cle a.rmazeilarnento remotas. O sistema resultante 

pode oferecer a f~~i~cioi~a.liclacle cle um MHS 1988 e interoperabilidade com MHS 

1984. 



Abstract of Tliesis preseiited to COPPE-UFRJ as partia1 fulfillineiit of 
tlie requiremeiits for tlie degree of Master of Science (M.Sc.) 

X.400 STANDARDS: ANALYSIS, FORMAL SPECIFICATION 

AND MIGRATION PROPOSAL OF A MHS 

Tliesis Supervisar: ALOYSIO DE CASTRO PINTO PEDROZA 

Departineiit: ENGENHARIA D E  SISTEMAS E COMPUTAÇÃO 

This work presents an analysis of Message Handling Systems X.400 (MHS) 

standards, showing their evolution, discussing unsolved aspects of the 1984 e 1988 

versions, and the impact of these aspects in the resulting system. Solutions at the 

implement at ion leve1 are also present ed. 

A formal specification of the system is developed from the analisys of the func- 

tional elements and MHS protocols using the Estelle Language (ISO). A precise 

definition of the behavior and of important characteristics of the MHS protocols 

was obtained using Estelle resources. The Commom Application Services were 

also modelled, allowing a global view of the correspondent layer in the OSI/ISO 

Model. 

Finally, a migration strategy from a X.400 1984 to a X.400 1988 system was 

defined. The migration process is based on an MHS 1984 implementation where 

the access and tranfer entities are co-sesidents, which is the most commom con- 

figuration in X.400 1984 systems in operation today. This strategy that can be 

applied to severa1 implementations. 

As a result of this migration process a configuration where the access and trans- 

fer entities are in different open systems, and the access entities have remote stor- 

age entities was obtained. The resulting system offers MHS 1988 functionality and 

MHS 1984 interoperability. 
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Capítulo I 

Considerações Iniciais 

Motivação 

A sociedade moderna vem procurando ao longo dos anos aumentar cada vez mais a 

sua capacidade de comunicação a nível internacional. Dada a crescente necessidade 

de serviços mais integrados nas redes de comunicação de dados, espera-se uma 

maior integração dos serviços atualmente oferecidos, além do surgimento de novos 

serviços, com a utilização intensa de novas tecnologias digitais em redes. 

Para tornar possível o estabelecimento efetivo de comunicação entre os diversos 

usuários de sistemas heterogêneos, os orgãos internacionais de padronização, como 

a International Standard Organization (ISO), desenvolveram um modelo comum 

para comunicação de dados, conhecido como Modelo de Referência para Inter- 

conexão de Sistemas Abertos, RM-OSI, ou Modelo OSI. Este modelo provê a base 

para desenvolvimento de protocolos e para a intercooperação entre ambientes he- 

terogêneos. O modelo OS1 divide os problemas de comunicação em sete camadas, 

cada uma com um nível lógico de abstração, e padroniza serviços e protocolos para 

comunicação fim-a-fkn em cada um destes níveis. 

Em particular, o estabelecimento em vários paises de serviços telemáticos e de 

mensagens baseados em computador associados a redes de dados públicas criou 

a necessidade de produção de padrões para estes serviços, de modo a facilitar 

a troca de mensagens a nível internacional. Baseado no modelo OSI, o Comité 

Consulatif International Téléphonique et Télégraphique, CCITT, publicou uma 

série de recomendações que define um conjunto de procedimentos padrão conhe- 

cidos como Recomendações X.400. Estas Recomendações definem um Sistema 

para Manipulação de Mensagens, MHS, capaz de gerar, transmitir e entregar uma 

grande variedade de tipos de mensagens entre vários sistemas abertos. O serviço 

de manipulação de mensagens é provido pela combinação de ações de várias enti- 



dades funcionais, em geral espalhadas por vários sistemas abertos. Em particular, 
a adoção das Recomendações X.400 tem recebido aprovação da comunidade in- 
ternacional como padrão para os Sistemas Eletrônicos de Mensagens ou Correio 

Eletrônico. 

Várias organizações têm trabalhado na área de padronização dos MHS. As 
Recomendações X.400 foram desenvolvidas no período de 1981 a 1984, e publicadas 

no chamado "Red Book" (X.400-84). Nos últimos anos, o CCITT e a ISO reuniram 

esforços na produção de uma versão revisada dos padrões X.400, publicada em 1988 
no chamado "Blue Book", e portanto também conhecido como X.400-88. 

O Blue Book estende significativamente o MHS, além de esclarecer alguns dos 
tópicos omitidos ou não especificados de forma completa pelo seu predecessor. 

Entretanto, alguns outros aspectos continuam a cargo do implementador. 

A falta de soluções padrão nas Recomendações de 1984 para a indisponibilidade 

da máquina destino em aceitar entrega de mensagens; a falta de suporte para 

comunicação em grupo e de serviços de diretório reduzem significativamente a 

capacidade de distribuição do sistema. Desta forma, cada equipe de implementação 

teve que buscar sua própria solução. 

A versão 1988 da série X400 provê solução padrão para os itens citados acima 
além de definir outros tópicos antes omitidos ou deficientemente especificados. 

Alguns itens, entretanto, continuam a cargo das equipes de implementação. 

A coleção de serviços e protocolos de comunicação desenvolvidos para Inter- 

conexão de Sistemas Abertos tem o objetivo de permitir a intercooperação de 

sistemas computacionais heterogêneos para uma variedade de aplicações. Entre- 

tanto, a existência de padrões não torna direto o projeto de um sistema aberto 

baseado no modelo OS1 (sistema OSI), uma vez que: 

(i) Mais de um tipo de serviço e/ou protocolo é definido para a maioria das camada 

do modelo; 

(ii) Um serviço e/ou protocolo em particular pode incluir várias opções; 

(iii) Nas camadas superiores podem existir várias entidades ou subconjuntos fun- 

cionais. 

Enfim, a correta implementação de sistemas OS1 exige um investimento substancial 

no entendimento dos padrões e na avaliação das implicações de diferentes escolhas 

de projeto [41]. 

No caso das Recomendações X.400, o esforço de implementação esbarrou em 

questões de projeto deixadas explícita ou implicitamente nas normas como "ques- 



tões locais". Estas questões incluem entre outras, a disponibilidade de uma má- 

quina destino em aceitar entrega de mensagens, ações relacionadas a esta entrega, 

cletecção e supressão de "loops", serviços de cliretório, suporte a listas de dis- 

tribuição, estrutura de caixas postais, identificação de usuários no meio externo, 

e roteamento de mensagens. Além disso, os protocolos não foram formalmente 

especificados e varias versões do Guia do Implementador X.400 (Implementor's 

Guide [38])  foram publicaclas de forma a esclarecer certos tópicos insuficientemellte 

definidos. 

Portanto, a especificação dos protocolos são de particular importância, já que 

representam os paclrões que são a lmse para a implemei~tação e teste de sistemas 

abertos compatíveis e cooperantes. Gera.lmente, as especificações contidas nos 

padrões são escritas em linguagem natural. Especificações de protocolos em lin- 

guagem natural frequentemente são amlsíguas, imprecisas e até mesmo incomple- 

tas. Consequentemente, as iinplementações baseaclas em tais especificações podein 

ser incompatíveis e de difícil interoperação. Além disso, tais protocolos não podein 

ser facilmente validados e testaclos. 

Peilsanclo nisto, foram criados na ISO e no CCITT grupos cle tralsalho em 

"Técnicas de Descrição Formal" (FDT) para aplicação em OSI. Estes grupos cle- 

senvolveram três liilguagens de especificação: Estelle (ISO), LOTOS (ISO) e SDL 

(CCITT). 

O papel principal das especificações formais é prover referências definitivas e 

precisas que previilani interpretações ambíguas e consequentemente implementa- 

ções incompatíveis. Dentro c10 espírito OSI, a principal exigência para as FDTs 

é permitir especificações dos serviços e protocolos OS1 "independentes de imple- 

ment ação". As técnicas de descrição formal são úteis para o projeto, especificação, 

verificação, teste e implementação de protocolos, pois, a natureza formal das es- 

pecificações torna possível a aplicação de ferramentaa automatizadas durante o 

deseilvolviinento do protocolo. 

Objetivos Básicos 

Com o progresso cla paclronização para Interconexão de Sistemas Abertos (OSI), 

espera-se que as redes OS1 sejam 1a.rgamente utilizadas em um futuro próximo. 

Dada a importância atual clos sistemas eletrônicos de mensagens e o esforço in- 

ternacional cle migração para a estrutura de com~~nicação definida pelo modelo 

OS1 [ll], os objetivos deste trabalho são analisar, mostrar a evolucão clos padrões 

X.400 para MHS, cliscutiilclo e expoilclo soluções para os aspectos conflitantes dos 



padrões, especificar formalmente os protocolos de MHS 1988 e propor a migração 
de um MHS coi~struído cle acordo com as Recomei~clações X.400 de 1984 (MHS-84) 

para um MHS de acorclo com as Recoinei~clações de 1988 (MHS-88). A proposta 

de migração consiste de duas fases distintas e bem definidas, o que permite que a 

complexidade do processo seja diluída, e propiciará o aumento da f~mcionalidade 

a nkel de protocolos e serviços e cla distribuição de um MHS-84. 

A implementação de um MHS baseaclo nas Recomendações X.400 1984 fez parte 

do projeto REDE-RIO, fiilanciaclo pela FINEP, com o objetivo de interligar os 

centros de pesquisa e universiclades c10 Rio de Janeiro seguindo a tendência inter- 

nacional de basear os clesei~volvimeiitos de software e l-iardware no Modelo OSI. O 

projeto REDE-RIO resultou na geração cle protótipos de aplicações como Terini- 

na1 Virtual, Nlanipulação e Transferêilcia de Jobs (JTM), Manipulaqão, Acesso e 

Transferência de Ar cluivos (FTAM) , e Sistema cle Mensagens baseado nos padrões 

X.400 de 1984 (MHS-84), e das camadas de sessão e transporte do Modelo OSI. 

A proposta de migração, baseacla na experiência a.clcluiric1a durante o projeto 

REDE-RIO, definirá as etapas que serão seguidas para o clesenvolvimento cle um 

MHS que tenha a funcionaliclacle de um MHS-88 com capacidade de interoperação 

de um MHS-84, uma vez que o modelo c10 MHS-88 não se encontra completamente 

disseminado e a maioria dos Sistemas de Manip~dação de Mensagens correntemente 

em operação são baseados em X.400 1984. 

1.3 Contexto do Trabalho 

Esta tese faz parte do projeto Inter-X c10 NCE-UFRJ e baseia-se na esperiência 

adquirida com o projeto REDE-NO. O projeto Inter-X objetiva gerar um Sis- 

tema Eletrônico de TUIensagens avaqaclo e distribuído, em conformidade com as 

Recoinei~clações X.400. Este sistema deverá suportar a funcionalidade existente 

nos padrões X.400 1988 e a capaciclacle de interoperal~ilidade de um MHS-84; já 

que o moclelo X.400 1988 não está coinpletanlente clisseminado e a maioria dos pro- 

dutos interilacionais existentes ainda seguem o padrão X.400 1984. Além disso, 

este sistema será acoplaclo a um Sistema de Diretório baseaclo nas Recomei~clações 

X.500 [21] que facilitará a interação entre usuá.rios e o gerenciainento cle funções 

do Sistema. 

Este projeto permitirá, em primeira iilstância, que usuários em microcomputa- 

dores do tipo PC e 1x0 equipamento VAX 8810, ligados por uma rede local do 

tipo Ethernet possam trocar mensagens entre si utilizando o MHS. Numa etapa 

posterior, para conipletar o processo de valiclação e testes, o sistema Inter-X será 



acoplado a redes baseadas em endereçamento do tipo RFC 822, tais como Internet 
e Bitnet, através de comportas (gateways). 

Com a crescente popularidade e suporte aos sistemas em conformidade com as 

Recomendações X.400, espera-se que as redes baseadas em X.400 sejam o maior 
tipo de sistema de mensagem nos próximos anos. Naturalmente, os outros tipos 

de sistemas de mensagens não desaparecerão e, portanto a comunicação com estes 

sistemas será, e, atualmente tem sido, conseguido através das comportas (gate- 

ways). 

1.4 Processo de Padronização do MHS 

Em 1984, o CCITT publicou uma série de recomendações, isto é, padrões, que 

regulariam a comunicação entre sistemas públicos de mensagens e a comunicação 

entre sistemas de mensagens públicos e privados. Estes padrões ficaram conheci- 

dos como X.400-84, ou "Red Book". Mais tarde a ISO produziu um documento 
semelhante, mas estendido, chamado Message Oriented Text Interchange System 
(MOTIS). O resultado foi que durante alguns anos, co-existiam dois padrões para 

MHS. As desvantagens desta situação são imagináveis. Nos últimos anos ISO e 

CCITT trabalharam em conjunto na elaboração e publicação de uma nova versão 

das Recomendações X.400 em 1988 ("Blue Book"). 

As Recomendações X.400 1988 representam uma maior expansão dos padrões 

para MHS. Além disso, as séries X.400 em 1984 e 1988 diferem em sua organização. 

Durante a reestruturação algumas das recomendações da antiga série X.400 rece- 

beram números na série X.200, que define o Modelo OSI, ou seja, alguns elementos 

passaram a prestar serviços comuns neste Modelo. A Tabela 1.1 mostra a relação 

entre as séries de recomendações X.400 de 1984 e 1988. 

A primeira recomendação da série, a recomendação X.400, continua a apresentar 

uma visão geral do MHS na versão de 1988, mas a série passou a conter mais uma 

recomendação, a X.402, que aborda os mesmos aspectos da recomendação X.400 

com um maior nível de detalhe e utilizando linguagem mais técnica. A classificação 
dos serviços de manipulação de mensagens passaram da recomendação X.401 em 

1984 para um anexo da recomendação X.400 em 1988. A recomendaqão X.401, 

portanto, não faz parte da série X.400 de 1988. 

A recomendação X.407 foi adicionada à serie X.400 de 1988. Este documento 

introduz os conceitos da notação abstrata fortemente utilizada em toda série X.400 

de 1988. 

A recomendação X.408, que define as regras de conversão no MHS, se manteve 
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em nome e organização na nova série. 

A recomendação X.409 de 1984, que define as sintaxes abstrata e concreta 

utilizadas para definir os tipos cle dados das mensagens, foi removida da série 

X.400 de 1988 e somada à serie X.200: a recomeilclação X.208 define a notação de 

sintaxe abstrata (Abstract Sintas Notation - ASN.l), e a X.209 define as regras 
cle codificação na sintaxe cle transferência. 

Seinell-iantemeilte, a recoineilclação X.410 de 1984, que define as Operações Re- 

motas e o Serviço cle Transferêilcia Coilfiável, foi removida da série X.400 de 1988 

e somada à série X.200: as recoinei~clações X.219 e X.229 definem as Operações 

Remotas e as X.218 e X.228 clefinein o Serviço de Transferêilcia Coilfiável. Além 

disso, os protocolos de MHS nesta nova versão utilizam o Elemento de Serviço de 

Controle cle Associação (ACSE) definido nas recomeildações X.217 e X.227. 

As recoineilclações 5.411 e X.420 de 1984 perma.necein na série cle 1988 clefi~~i~~clo 

as operações do Agente de Transferêilcia de Mensagens (MTA) e Agente Usuário 

(UA), respectivamente. A recomeilcla.ção 5.413 é aclicioilada à série X.400 em 1988 

para clefiilir as operações do Message Store. A recomendação X.419 é também 

adicioilacla à série para definir os protocolos c10 MHS. 

A clefini~ão cle um protocolo cle acesso para terminais Teletex, objetivo de re- 

co~ne~~clação X.430 de 1984, agora faz parte da recome~~clação T.330. 

1.5 Estrutura da Tese 

O capítulo I1 descreve o moclelo e os elementos do MHS, mostrando a evol~~ção 

dos paclrões X.400 e como este se enquadra no Modelo OSI/ISO. 

O capítulo I11 descreve a especificação formal c10 NIHS desenvolvicla para este 

traballlo utilizando a linguagem Estelle. 

O capítulo IV apresenta a proposta de migração cle um NIHS de acordo com as 

Recomei~clações 5.400 1984 para um MHS em co~~formiclacle com as Recomenda- 

ções X.400 1988 baseado na modelagem Estelle descrita no Capítulo 111. 

O capítulo V tece comentários finais sobre todo o trabalho. 



Capítulo I1 

O Sistema de Manipulacão Ls de 

Mensagens 

11.1 Introdução 

Os Sistemas de N'Ianipulação de Mensagens (MHS) permitem que seus usuários 

troquem mensagens seguilclo o meca.nismo arinazena-envia ("store-and-forward") 

através de cooperação de suas enticlacles f~mcionais espa.ll-iaclas em diversos sistemas 

al~ertos. 

As Recoinei~clações X.400 paclronizam o MHS e, evoluíram nos últimos anos 

com o objetivo de esclarecer aspectos antes definidos de maneira incoinpleta, de 

aumentar sua f~mcioi~aliclacle a nível clos serviços e facilidades, e de a~iinentar a 

capacidade de distribuição do sistema. 

As Recomeildações X400 1988 diferem clrasticameilte das recoinendações X.400 

1984 em aparência e apreseiltam definição mais formal e precisa dos serviços. 

Apesar c10 modelo no clual as clefinições são baseadas continuar basicamente o 

mesmo, foram necessárias extensões para que a fuilcioilalidade clos serviços de 

manipulação cle mensagens fosse a~nneiltacla. 

O objetivo deste capítulo é descrever o MHS, inostranclo como ele se enquadra 

no Modelo OSI, suas entidades funcioilais, seu modo de eildereçaineilto, seus pro- 

tocolos e os serviços oferecidos, com a preocupação cle apresentar a evolução das 

Recomeilclações X.400. 

A seção 11.2 deste capítulo clescreve brevemente o Moclelo OS1 cla ISO. A seção 

11.3 clescrex~e o moclelo e os elementos do MHS. A seção 11.4 descreve os serviços 

do MHS. A seção 11.5 clescreve os protocolos e o moclo de eildereçainento do MHS. 

A seção 1I.G tece comentários sobre o capítulo. 



11.2 Modelo OSI/ISO e o MHS 

A International Organization for Standardization (ISO) desenvolveu um Modelo 

de Referência para Interconexão de Sistemas Abertos (Modelo OSI) com o intuito 

de construir uma base comum para o desenvolvimento de padrões para a interco- 

municação de sistemas, permitindo que os padrões existentes fossem englobados 

neste modelo [I]. 

Um outro propósito do modelo é identificar áreas que se prestam ao desen- 

volvimento e aperfeiçoamento de padrões, fornecendo uma referência comum que 

mantenha a consistência entre os padrões. 

No Brasil, o modelo OSI/ISO foi estabelecido como padrão para o desenvolvi- 

mento de protocolos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) re- 

ferendou este modelo de referência e a Telebrás publicou o documento "Modelo 

de Referência para Interconexão de Sistemas Abertos Através da Rede Pública de 

Comunicações" [2] seguindo o mesmo propósito. 

O Modelo OS1 desenvolve uma estrutura em camadas ou níveis, cada um com 

um conjunto bem definido de funções, conforme mostra a Figura 11.1. Os níveis 

são separados por interfaces definidas em termos dos serviços oferecidos por um 

nível ao nível imediatamente superior. A cooperação entre entidades de mesmo 

nível em sistemas abertos distintos processa-se segundo protocolos padronizados 

que definem os formatos e as sequências de mensagens que podem ser enviadas e 

recebidas em cada instante. Exceto para o nível mais alto, cada nível (N) fornece 

às entidades do nível superior (N+1) os serviços (N), que são obtidos usando as 

funções (N) executadas no nível (N) e os serviços disponíveis do nível (N-1) [3]. O 

modelo OS1 identifica sete níveis ou camadas, a saber: 

- Nível 1: Físico 

- Nível 2: Enlace 

- Nível 3: Rede 

- Nível 4: Transporte. 

- Nível 5: Sessão. 

- Nível 6: Apresentação. 

- Nível 7: Aplicação. 



Figura 11.1: Modelo OS1 

O Nível de Aplicação, em particular, tem como objetivo servir de "janela" 

entre usuários comunicantes no aiilbiente OSI, atrasrés da qual ocorre toda troca 

de informação significativa entre esses usuiirios. Cada usuário é representado para 

os demais pela sua enticlacle de aplicação correspoildente. 

E importante obser~~ar que a totalidade de uma aplicação final não reside coin- 

pletaineiite nesta camacla. Apenas a parte cla aplicação que precisa se coinuilicar 

coin enticlacles remotas cle aplicação fazem parte desta cainada e utiliza protocolos 

de aplicação. O restante não se encluaclra no Modelo OSI. 

O NIHS é projeta,clo cle acordo coin os priiicípios do modelo de referência OSI, 

eiic~uadra-se na camada de aplica,ção deste inoclelo e utiliza os serviços de apre- 

sentação e os serviços ofereciclos pelos elementos de serviço comuns da camada 

de aplicação. Portanto,  LI^ MHS pode ser coiistruíclo sobre yualcper rede que se 

enquadre no Moclelo OSI. 
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11.3 ' O Modelo do MHS 

11.3.1 O Modelo Funcional do MHS 

A recomenclação X.400 define um moclelo constituíclo de diferentes entidades fun- 

cionais que cooperam a fim de prover os serviços de manipulação cle mensagens. 

Inicialmente, é clefiniclo um Aimlsiente para X/lanipillação de Mensagens, comti t uído 

pelo próprio MHS e todos os seus usuários. 

Os serviços oferecidos pelos MHS tornam o Ambiente para Nlanipulação de 

Nlensagens um meio de intercâinlsio entre seus usuários para fins de troca de men- 

sagens segunclo o mecailisino armazena-envia (store- ancl-forwar d) . 
Segundo as Recomendações de 1984, o NIHS é constituído por um coiljunto de 

Agentes Usuários (Uses Agents - UA) e pelo Sistema de Transferência de NIen- 

sagens (Message Transfer System - MTS). O MTS é constituíclo de Agentes de 

Transferência de Menagens (Message Transfer Agent - NITA). As Recoinenclações 

de 1988 estendem este modelo, que passa a conter duas novas entidades funcionais: 

o Message Store (MS) e as Unidades de Acesso (Access Units - AU). 

O moclelo funciona.1 do MHS 1984 e 1988 são ilustrados nas Figuras 11.2 e 11.3, 

e suas entidades f~mcionais são c1escrita.s a seguir. 

(i) - O Usuário d o  MHS 

Um usuário do MHS pode ser uma pessoa, interaginclo com o sistema através 

de um clispositivo de Entrada e Sa.ícla; ou pode ser um processo aplicativo do 

coinput aclor. 

Os usuários interagein com os UAs para fazerem uso dos serviços oferecidos 

pelo MHS. Os UAs utilizam os serviços oferecidos pelo MTS para efetuar a 

transferência de mensagem através das redes de comunicaqão cle dados. 

(ii) - O Agente  Usuário (UA) 

O UA é o componente a.tra,slés do clua,l o usu&rio interage como o MHS. Ele 

o assiste na transmissão e recepçã.~ de mensagens. O UA contém as funções 

necessárias para interagir com o MTS na sua operação cle subinissão e entrega 

de mensagens. 

A principal funqão de UA é tornas os serviços de manipulação de mensagens 

disponíveis ao usuário, usando o serviço provido pelo MTS. 

O UA é um coiljunto de processos de aplicação contendo, no mínimo, as 

f~mções necessárias às interações cle submissão e entrega de mensagens junto 
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Figura 11.2: I\/Ioclelo F~mcional do MHS-84 



ao MTS 

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

sagens que podem manipular. UAs de uma mesma classe são chainaclos "UAs 

cooperantes", já que devem cooperar a fiin de fornecer serviços e coinunicação 

a seus respectivos usuários. Para que tal cooperação se estabeleça, os UAs 

utilizam protocolos padronizados. 

Um usuário acessa seu UA a fiin de obter serviços de processamento de 

mensagens. Para tal, o usuário interage com seu UA via clispositivo de eil- 

tracla/saícla ou um processo. Um UA pode ser impleinentado coino um con- 

junto de processos de um sistema. operacioilal ou em um terminal inteligente. 

(iii) - O Agente de Tra i l~ fe~ê i~c ia  de Meiisagens (MTA) 

O MTA é uma entidade de propósito gera.1 que suporta todas as aplicações 

de manipulação de mensagens. O MTS é constituído de um coiljunto de 

MTAs, que interagem entre si em modo aSrmazena-envia para retransinitir as 

mensagens, entreganclo-as aos UAs destinatários. Mensagens entram e saem 

c10 MTS através cle um protocolo de sulxnissão e entrega. 

O MTS provê o meio para troca de mensagens. Existem duas interações 

l~ásicas entre MTAs e seus usuários: a interação cle subnlissão e a interação 

de entrega de mensagens. A partir c10 MTA originados, cada MTA transfere 

a mensagem a outro MTA até que a mensagem chegue ao MTA destino, que 

então a entrega ao UA destino usando a interação cle entrega. 

Nas Recomendações X.400 1988 este modelo foi esteilcliclo e neste, o MHS 

contém duas novas entidades: o Message Store (MS) e as Unidades de Acesso 

(AU). O inoclelo f~mcioilal do I\/IHS 1988 é mostrado na Figura 11.3. 

(iv) - As Unidades de Acesso (AUs) 

As Unidacles de Acesso são entidades funcionais que interligam outros sis- 

temas de conlunicação ao MTS, como um sistema postal ou uma rede telex. 

Isto permite que usuários destes outros sistemas sejam usuários indiretos c10 

MHS. Através das AUs, o MHS está agora clisponível a estes usuários. 

Dois tipos cle unidades de acesso são clefiniclos: a Unidade de Acesso genérica 

para serviços Telemáticos, coino Teles e Teletex; e uma Uniclade de Acesso 

de Entrega Física (Pl-iysical Delivery Access Unit - PDAU). A PDAU habilita 

usuários c10 MHS a endereçarem destinatários que receberão a mensagem em 



Usuário 

II 

Figura 11.3: Nioclelo F~mcioilal c10 MHS-88 



meio físico, por exemplo, impressão em papel. O PDAU realiza a trans- 

formação de uma "mensagem eletrônica" para uma "mensagem física" e a 

transporta ao sistema de entrega física. A intercomunicação entre o MHS e o 

Sistema de Entrega Física será descrita na seção 11.3.5. 

(v) - O Message Store (MS) 

O MS é uma entidade funcional do MHS que age como intermediário entre 

o MTS e o UA. Ele interage com o MTA para recepção de mensagens e 

notificações e as armazena até que seja acessado pelo UA. O MS permite que 

o UA (usuário) manipule mensagens e notificações armazenadas (e.g., leitura, 

deleção) e permite que o UA submeta mensagens ao MTA. Esta submissão é 

realizada transparentemente através do MS. 

Como os UAs podem ser implementados em equipamentos de pequeno porte, 

como microcomputadores do tipo PC, o MS pode complementar o UA, pro- 

vendo um mecanismo de armazenamento disponível continuamente. Con- 

ceitualmente, o Message Store consiste de "bases de informação". Cada base 

de informação é uma coleção de entradas, cada uma das quais é um objeto tal 

como uma mensagem. As entradas são rotuladas com números de sequência. 

A entidade Message Store foi definida para facilitar a integração de computa- 

dores de pequeno porte (e.g., PC) ao MHS. Dada a capacidade limitada do 

PC e o fato de que um PC agindo como UA ou MTA não tem a possibilidade 

de negociar a entrega de mensagens, tem-se a necessidade de uma entidade 

no sistema que possa armazenar mensagens. 

11.3.2 Configuração Física dos Elementos do MHS 

O modelo do MHS não impõe qualquer condição quanto à configuração física das 

diferentes entidades. UAs, MSs e MTA podem estar localizados em um mesmo 

ambiente (co-residentes), como na Figura II.4(a), ou, podem ser implementados 

em sistemas distintos. Também é possível que um MTA seja implementado em 

um sistema sem UAs ou MSs, em um sistema aberto físicamente distinto. 

O MS pode estar físicamente localizado em relação ao MTA de várias maneiras. 

O MS pode estar co-residente com o UA, e/ou com o MTA, ou pode ser implemen- 

tado em um sistema sem outras entidades, independente, em um sistema aberto 

físicamente distinto. 

Do ponto de vista externo, não existe distinção entre a configuração UA e MS 

co-residentes e a configuração UA independente. MS e MTA co-residentes remotos 
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Figura 11.4: Configuracão Física do MHS 
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ao UA oferece vantagens significantes, conforme será visto no Capítulo IV, e esta 

configuracão provavel~nent e será precloininant e. 
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Os exemplos clas Figuras II.4(a) e II.4(13) não representam todas as possíveis 

variantes de iinplementações de MHS; a intenção aqui é demonstrar a variedade 

de possibilidacles cle coilfigurações. 

11.3.3 Estrutura das Mensagens 

No MHS uma mensagem é composta cle um envelope e um conteíiclo (Figura 11.5). 

Fig~ii-a 11.5: Estrutura Básica clas r\/Iensagens no MHS 



O envelope contém os endereços do originador e clestinatário da mensagem 

bem como todas as informações necessá.ria.s a.o eilc.amiill-ia.illei~to da mensagem ao 

seu destino e à realização de serviços (e.g., pedido de notificação de entrega). O 
conteúclo da mensagem contém claclos que o usuário deseja transferir e, portanto, 

passa transparentemente pelo MTS, a menos que serviços de conversão de conteúdo 

sejam solicitaclos. 

11.3.4 O Sistema de Mensagens Interpessoal 

I 

IPM-UA 

uário IPM/Teletex 

usuári3 
IP M 

Figura 1I.G: O Sistema de Mensagens Interpessoal 

Como os conteúdos da,s mensagens pa.ssam transparentemente pelo MTS, estes 

130 dein ter clualcper tipo de coclificação (e.g., testo, telex, facsiinile). Entre- 

tanto, a necessiclade original c10 sistema era transferir mensagens entre pessoas. 

De forma a atender esta necessicla.de, as recomeilclações X.400 definem uma classe 

de UAs co~pera~~ltes  que oferecem o Serviço de Mensagens Interpessoais (IPMS) 



(Figura 11.6). Os UAs que pertencem a esta classe deilomiilam-se IPM-UAs. As 

recomeiidações t a i n l ~ h  clefiilem protocolos de acesso para os serviços de Telex e 

Teletex ao IPMS. Com isto o MHS se torna o primeiro provedor de facilidades 

de ii~teropera+io de serviços telemáticos antes incompatíveis. Nas recomeilclações 

de 1988 as especifica@es deste servico fora.in inell-ioradas. Com estes inelhora- 

mentos foram definidos uma. unidade de acesso para telex (Telex Access Unit - 

TLXAU), uma ~iniclacle de acesso para sen~iços telemáticos (Telematic Access Unit 

- TLMA), e uma uniclacle de acesso para. entrega física (Physical Delivery Access 

Unit - PDAU), isto é, a coilex&o com o servi50 de correio coilveiicional. 

O MTS perina.ilece trailspareilte para as mensagens iilterpessoais, também cl-ia- 

inadas ineilsagens-IP, desta forma, os MTAs poclein transferir meilsageils cujo 

conteíiclo é coclificaclo de acorclo com o IPNIS bem como meilsageils cujo conteúdo 

é coclificaclo cle acorclo com alguma outra definição, inesino que esta seja privada. 

No IPMS uma mensagem é constituída de uin "cabeçalho" e um "corpo". O 
cal~eçall-io é sub-clivicliclo em campos de significação padrão, por exeinplo, "desti- 

natários", "assunto", "data,-hora" (Figura 11.7). 

Mensagem 
IP 

1 
corpo 'r 

parte de corpo 1 L/ 
Figura 11.7: Estrutura da Mensagem IP 

O corpo da mensagem tmll~ém pode ser estruturada em uma ou mais partes de 

corpo oncle cada unia clest as partes pode ter co clificação clistint a. Em particular, 

é possível que uma parte de corpo contenha uma outra mensagem-IP completa 

constituída de cabeçall-io e corpo. Este eilca.lxulmleilto é ailálogo à situação, no 

servico de correio coil~~encioilal, onde, uma carta contém, em seu envelope, uma 

outra carta, com seu próprio envelope 





através do PDAU é ainda uma questão em estudo. 

Uma PDAU pode ser visto coino um conjunto cle UAs, cada um dos quais sendo 

iclentificaclo por uni endereço postal. Para realizar suas funções, uma P D  AU deve 

suportar as interações de sulxnissão e entrega coin o MTS, e também cooperar 

com outros UAs. Portanto, a intercom~uiicação entre os serviços de Mailip~dação 

de Mensagens e os serviços cle Entrega Física é provido como parte do serviço de 

transferência de mensagens. 

A intercomunicação entre MHS e PDS é um serviço opcional do MHS, e pode 

ser utilizado por qualquer aplicação tal coino o serviço IPM. A Figura 11.8 mostra 

o inoclelo funcional clesta intercoinunicação. A iiltercooperação entre os serviços 

públicos de inanip~dação de mensagens e serviços de entrega física é descrita na 

Recomeildação F .4 15. 

11.3.6 O Uso do Sistema de Diretório pelo MHS 

O Sistema de Diretório (DS) definido pela Série de Recomendações X.500 [21] 

funciona coino um servidor de nomes e de informação para vários serviços de tele- 

coinunicações. O uso do DS pelo MHS foi introcluzido pelas Recoinendações X.400 

1988. Esta seção descreve como o DS pocle ser usado pelo IVIHS. 

Os faciliclacles de Diretório usadas em r\/Iailip~dilação de NIensagens enquadram-se 

basicainente em quatro categorias: 

- Identificaqão amigá~~el: originadores e destinatários cle mensagens podem ser 

identificados a t r a ~ ~ é s  cle seu noine de diretório ao invés do enclereço O/R, o 

MHS pocle obte-10 coilsultanclo o DS; 

- Listas de Distribuição (DL): um grupo cujos meilllxos estão armazenados no 

Diretório pode ser utilizado como uma DL. O origiilaclor soineilte fornece o 

nome da lista, e no ponto de expansão da DL, o NIHS pode obter os endereços 

cle cada meinlxo da lista consultando o DS; 

- Capacidades do U A destinat ário: as cap aciclacles de inanipulação de mensagens 

de um usuário pocle ser arinazenacla coin o seu noine no DS. Quando neces- 

sário, o MHS pode obte-las consultando o DS; 

- Autenticacão: antes que duas entic1a.cles f~mciona,is c10 MHS se conluiliquem é 

necessário que elas verificluem a icleiltificacão uma cla outra. Isto pode ser feito 

usailclo o serviço de a~itenticação do MHS baseaclo na informação arinazenada 

no Diretório. 



Além disso, um usuário pode acessar cliretamente o DS, para, por exeinplo, 
determinar o enclereço O/R ou as capaciclacles de nlanipulação de mensagens de 
outro usuário. O nome de cliretório é forileciclo ao DS, que retorila a inforinação 
solicitada. 

11.3.6.1 Modelo Fuilcioilal do Sistema de Dbetório 

Os UAs e os MTAs podem fazer uso do DS. Isto é feito através do Agente Usuário 

do Diretório (Directory User Agent - DUA) que por sua vez acessa o Agente do 
Sistema de Diretóiio (Directory System Agent - DSA) que fornece a informacão 
clesejacla. O moclelo f~mcioilal que descreve a intercooperação entre MHS e DS é 

mostrado na Figura 11.9. 

Figura 11.9: Intercooperação entre MHS e DS 

11.3.6.2 Coi~figu~ações Físicas do DS 

Algumas das possíveis coilfigurações físicas c10 moclelo f~mcional acima são mostra- 

clos na Figura 11.10. Onde o DUA e DSA est5.0 loca.lizac1os ein sistemas abertos 

distintos, um protocolo de cliretório paclroniza.clo pelas Recomeilclações X.500 é 

ut ilizaclo para governar suas interaqões. Provavelmente, a configuração predoini- 

n a d e  será com UA ou MTA co-residentes a um DUA/DSA. Entretanto, outras 

coilfigurações são tainbéin possíveis. 

11.3.7 Listas de Distribuição 

O uso de Listas de Distribuição (DL) é uma facilidade opcioilal c10 MHS provida 

através do serviço de transferêilcia de mensagens. Esta facilidade foi iiltroduzida de 
forma paclroiizacla no MHS pelas Recoineilclações X.400 1988. A DL permite que 

o originados transmita uma mensagem para um grupo de clestinatásios, forilecendo 

somente o nome do grupo ao invés c10 de uma lista cle nomes O/R. 

As proprieclacles de Luna DL são descritas alx~ixo: 



Sistema. Aberto 4 
DSA 
"staml-a.lone" 

Sisteina Aberto 1 Sistema Aberto 2 
UA e DSA MTA e DUA 

Sisteina Aberto 3 
UA, DUA, MTA e DSA 

co-residentes "sta.ild-a.lone" co-residentes 

Figura 11.10: Coilfigurações Físicas DS-MHS 

e n/Iemlxos de uma DL: são os usuários ou outras DLs que podem receber 

ineilsagens ei~clereçaclas à DL; 

e Permissão para Sulxnissão cle uma DL: é a lista cle usuários e outras DLs aos 

cluais é permitido fazer uso da DL para enviar mensagens aos seus ineillbros; 

Ponto de espansão de uma DL: cada DL tem um único endereço O/R. Este 

endereço O/R identifica seu ponto de espansão, que é o doinínio ou MTA 
onde os noines dos membros cla DL são aclicioi~aclos à lista de destinatários 

da mensagem; 

e Proprietário de uma. DL: um usuário que é responsável pelo gereiiciamento 

da DL. 

O DS pode ou não ser utilizado para armazenar informação sobre as pro- 

priedades de uma DL. 

A submissão de uma mensagem a uma DL é semell-iante à subinissão de uina 

ineiisagem a um usuário. O originador utiliza o nome O/R da mesma forma que 

utiliza para usuários normais (vicle seção II.9), mas não necessita estar ciente cpe 

o nome O/R usado pertence a uma DL. O originador pode, entretanto, proibir o 

IVITS cle espaiiclir uina mensagem iilcoilscieiiteineilte eiiclerecacla a uma DL. 
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11.3.7.1 Expaiisão e Anii~liaiileilto de DLs 

MTA / I I \  M T A I  KI 

El Siibmissão 
O Entrega após primeira expansão 
RI Tra.nsferêiicia, 
W Entrega após segiiiicla espa.iisão 

Figura. 11.11: Espa.nsão de Listas de Distribuição 

No ponto de espailsão, o IVITA responsável pela espansão da DL, obterá in- 

formação sobre a DL e verificará se o originador tem permissão para submissão à 

esta DL. Se a espai~são é permitida, o MTA a.clicioiia os endereqos dos membros 

da DL à lista de c1estiimtAsios da mensagem e segue a transmissão cla mensagem. 

Um meinlxo de uma DL pode ser outra DL como mostra a Figura 11.11. Neste 

caso a mensagem é transmitida do ponto de expansão da DL pai (e.g., DL1 da 

Figura 11.11) para o ponto de espansão da DL ineinbro para posterior expansão. 

Durante a espailsão de uma DL aninl-iacla, a identificação cla DL pai ao invés da 

identificaqão do origina.dor da mensagem, é verificada para permissão de submissão 

à DL meinlx-o. O MTS possui mecailisinos pasa controle de recursão cle modo que 

se uma DL é direta ou indiretamente um i~?einl~ro dela mesma ela não circule 

iilfinitamente no MTS . 

11.3.7.2 Entrega  e Notificações 

Na entrega da mensagem, O c1estina.t &rio será avisado que recebeu a mensagem 

como um ineinlxo de uma DL e através de que DL ele recebeu a mensagem. 



Notificações de entrega e não-entrega podem ser geradas no ponto de expansão 

da DL e na entrega ao destinatário final. Quando uma mensagem vinda via DL 
gera uma notificação, esta é enviada ao ponto de expansão da DL. O ponto de 

expansão, dependendo da política da lista, redestinará ao proprietário da lista 

e/ou ao originador da mensagem, como mostra a Figura 11.12. 

Enviando uma 
mensagem: 

Figura 11-12: Entrega e Notificações para DLs 

Ret. no ';le uma 
not%açao: 

Um MTA pode ou não prover diferentes políticas de manipulação de DLs. Tais 

políticas determinarão para onde devem ser enviadas as notificações geradas no 

momento de entrega da mensagem ao membros da lista. Se a política determina 

que as notificações sejam enviadas somente ao proprietário da lista, então o origi- 

nador receberá notificações, se houver solicitado, somente durante a expansão da 

DL. Para isto, o MTS deletará os pedidos de notificação do originador do envelope 

da mensagem, enquanto realiza a expansão da DL. 

Originador 

Originador Destinatário 

11.3.8 Segurança no MHS 

Destinatário 

A natureza distribuída do MHS torna desejável a existência de mecanismos de 

proteção de ameaças contra a sua segurança em diversos aspectos tais como: acesso 

a usuários não cadastrados no sistema, alteração de mensagens durante a trans- 

ferência, interceptação de mensagens, alteração de dados relativos à roteamento 

no MHS, repúdio de mensagens (isto pode ocorrer quando um dos participantes 

da comunicação nega seu envolvimento. Este fato pode ter sérias implicações em 

transações financeiras. 

Serviços de segurança podem ser providos estendendo-se a capacidade dos com- 

ponentes do MHS de forma a incluir mecanismos de segurança. Existem dois 



aspectos de segurança no MHS: o gerenciamento de acesso seguro e a troca segura 

de mensagens. 

O gerenciamento de acesso seguro está relacionado à segurança no estabele- 

cimento de associações entre os componentes do sistema e o estabelecimento de 

parâmetros de segurânça para a associação de forma a prover proteção de recursos 

contra uso não autorizado. Isto pode ser aplicado à qualquer par de componentes 

do MHS: UA/MTA, MTA/MTA, MS/MTA, etc. 

A troca segura de mensagens está relacionada à aplicação de mecanismo de 

segurança para proteção de mensagens de acordo com uma política de segurança 

definida. Isto inclui serviços que habilitam vários componentes do MHS a verificar 

a origem de mensagens e a integridade de seus conteúdos, e serviços que previnem 

acesso não autorizado ao conteúdo das mensagens. 

Os serviços de segurança são suportados através do envelope das mensagens 

transferidas no MTS. Uma descrição completa do modelo de segurança do MHS 

pode ser encontrada na seção 10 da Recomendação X.402. 

Muitas das técnicas utilizadas no modelo se segurança do MHS de baseiam 

em mecanismos de cifragem. Os serviços de segurança permitem flexibilidade na 

escolha de algoritmos, entretanto, em alguns casos somente o uso de cifragem 

assimétrica foi descrito nas Recomendações. 

Os aspectos do esquema de gerenciamento de chave assimétrica que suporta 

os serviços de segurança são providos no modelo de autenticação do Sistema de 

Diretório descrito pela Recomendação X.509 [4]. O diretório armazena cópias das 

chaves públicas para os usuários do MHS, e pode ser usado para prover auten- 

ticação e facilitar a troca de chaves para uso em mecanismo de confidencialidade 

e integridade de dados. 

11.4 Serviços do MHS 

Os usuários do MHS dispõem de uma coleção de recursos e facilidades para enviar 

e receber mensagens de forma eficiente e expressiva. Esta coleção de recursos 

oferecidos pelo MHS reflete a capacidade funcional do sistema. Os Serviços do 

MHS são proporcionados através de duas classes de serviços, a saber: o Serviço de 

Transferência de Mensagem (Serviço MT) e o Serviço de Mensagens Interpessoais 

(Serviço IPM). 
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11.4.1 Serviço de Transferência de Mensagens 

O Serviço Básico de MT permite um UA submeter e receber mensagens, sendo 

informado no caso em que a mensagem não pode ser entregue ao UA destinatário. 

Cada mensagem é identificada sem ambiguidade pelo UA. 

As Facilidades Opcionais de MT oferecem recursos adicionais ao UA que aumen- 

tam a capacidade funcional do MHS. Esta classe de serviços permite a submissão 

de uma mensagem a vários destinatários, ou seja, a submissão de uma mensagem 

com vários endereços no envelope. O MTS criará cópias da mensagem para que 

esta possa ser entregue a cada um dos destinatários mencionados no envelope. 

Para cada destinatário, o originador pode solicitar que o MTS não revele os de- 

mais destinatários. 

O MTS oferece ainda o serviço opcional de "conversão de conteúdo". Através 

deste serviço, é possível, por exemplo, que um destinatário que somente possua 

equipamentos Fax receba uma mensagem que foi originariamente codificada como 

uma mensagem de texto. A conversão é implicitamente determinada pelas capaci- 

dades do equipamento do originador e do destinatário, entretanto, o originador 

pode também solicitar uma determinada conversão explicitamente, ou até mesmo 

proibir qualquer tipo de conversão. A proibição de conversão pode fazer que uma 

mensagem não possa ser entregue. 

O UA pode indicar ao MTA as suas capacidades com respeito ao recebimento 

de mensagens, tais como os tipos de codificação da informação que podem ser 

aceitos nas mensagens entregues a ele, tamanho máximo e prioridade mínima de 

mensagens. 

É fornecido em cada mensagem entregue ao UA o tipo de conteúdo, os tipos 

originais de codificação da informação da mensagem, uma indicação de conversões 

que possam ter sido realizadas, os tipos resultantes de codificação da informação 

e as datas de submissão e entrega da mensagem ao MTS. 

Os serviços opcionais de MT permitem também que UA submeta mensagens 

ao MTA para entrega pré-datada ou cancele esta entrega. O UA pode solicitar ao 

MTA que retenha as mensagens e/ou notificações para entrega até última ordem. 

Quanto a entrega de mensagens, é oferecido ao UA a possibilidade de ser infor- 

mado da entrega da mensagem. O UA pode ainda estabelecer prioridade para as 

mensagens submetidas ao MTS. 

No caso de impossibilidade de entrega, o UA pode solicitar o retorno de men- 

sagens, permitir que a mensagem seja entregue a outro UA dentro de certos 

critérios, ou proibir o MTA de notifica-lo. 



Existe ainda, o serviço de sondagem. A sondagem é basicamente um enve- 

lope sem conteúdo, através do qual pode-se verificar, antes da submissão, se uma 

mensagem em particular poderia ser entregue com sucesso. Um possível tipo de 

utilização deste serviço seria o teste de transmissão de uma mensagem muito longa 

a um destinatário para o qual o originador em questão ainda não tenha enviado 

qualquer mensagem. O sistema retorna uma notificação de entrega ou não-entrega 

relativo à sondagem, indicando se uma mensagem com tais parâmetros poderia ou 

não ser entregue ao(s) destinatário(s) em questão. 

Com as novas Recomendações muitos novos serviços foram adicionados [2]. En- 

tre eles, dois importantes serviços foram definidos: as Listas de Distribuição e os 

Serviços de Segurança. 

Através das Listas de Distribuição (DL), pode-se enviar uma mensagem à um 

grupo de destinatários especificando-se apenas o nome do grupo (endereço da lista). 

O endereço de uma lista de distribuição (DL) não difere daquele estabelecido para 

destinatários normais. Entretanto, quando a mensagem chega ao MTA responsável 

pela DL em questão, o MTA expande a DL, isto é, substitui o endereço daquela 

lista pelos endereços de seus membros. 

DLs podem ser membros de outras DLs e as Recomendações definem um algo- 

ritmo para deteção de loops em DLs. 

Os serviços de Segurança no MHS referem-se ao cuidado contra inspeção ca- 

sual ou proposital de uma mensagem por terceiros. O MHS define um sistema 

de autenticação baseado em sistema de chave de cifragem pública assimétrica, 

onde originador e destinatário entram em acordo sobre uma chave para cifragem 

e decifragem de uma mensagem. Os MTAs devem ser incluidos neste contexto de 

segurança, já que eles necessitam de informação no envelope para rotear e executar 

serviços. 

11.4.2 O Serviço de Mensagens Interpessoals 

O Serviço de Básico de IPM possibilita um usuário enviar e receber mensagens- 

IP. Para isto, este serviço engloba o Serviço Basico de MT e ainda, permite que 

IPM-UAs cooperantes estabeleçam um identificador único para cada mensagem-IP 

transmitida ou recebida, e que a natureza e os atributos do corpo da mensagem- 

IP sejam transferidos junto com o corpo desta mensagem. O usuário pode ainda 

enviar uma mensagem-IP cujo corpo contém varias partes de natureza e tipos 

distintos, entre os quais textos cifrados, e futuramente voz. 

As Facilidades Opcionais de IPM visam tornar a troca de mensagens mais ex- 



pressiva e objetiva a nível cla con~unicação interpessoal. Esta classe de serviço 

engloba as Facilidades Opcionais de MT, permite que o usuário ao enviar a inen- 

sagein, se iclentificpe de forma ainigavel ao clestiilatário da mensagem, designe 

assunto, importância, data de obsolescência, grau cle segurânça cla mensagem e 

associe esta mensagem com outra(s) mensagens-IP. O usuário pode ainda solici- 

tar que o destinatário da mensagem envie uma resposta desta mensagem a ele 

ou a outro(s) usuário(s), que seja inforinaclo em caso de recebimento ou no caso 

de impossibiliclacle de recebimento da mensagem por parte do(s) destiilatário(s), 

e que seu UA reclestine as mensagens recebicla,~ a outro usuário. As mensagens 

redestinaclas podem ser enr~ia.clas no corpo cle outra mensagem-IP. 

Um UA deve executar f~m<;ões locaais pasa. seu usuArio além clos servicos padro- 

nizados. Os serviços locais não iecperem coopera.qão entre as entidades do MHS 

e, desta forma, niio siio objeto de paclioniza<;iio. 

Os novos de serviços de IPIVI, definiclos nas Recomendações X.400 1988, per- 

initein que o usuário inclique os idiomas utilizamdos em sua mensagem e que um 

originador indique que uma cletermiilacla mensagem é uma cópia incompleta de 

uma outra mensagem com a mesma iclentificação, indicanclo que uma ou mais 

partes de corpo e/ou campos do cabeçall-io da mensagem estão ausentes. 

Com a extensão das Recomendações X.400 em 1988, duas novas classes de 

serviços opcionais foranl acrescentadas: o Serviço cle Entrega Física (Serviço de 

PD) e o Serviço de Armazemento de Nieilsagens (Serviço de MS). 

O Serviqo cle PD permitem que o usuário do MHS envie mensagens à desti- 

natários que as receber5.o via. algum sistema. cle entrega física, tal como o serviço 

post a1 con~~eilcioila.1. 

O Serviço de MS permite o a.rinazenamen to e gerenciaineilto de mensagens 

entregues pelo MTS. 

A descrição completa clos serviços do NIHS está fora do escopo desta tese, mas 

pode ser encontrada no Anexo B da Recomendação X.400 [3]. A Tabela 11.1 lista 

os novos serviços acrescentados pela série 5.400-88. 



Serviço I MT I IPM I PD I MS 

Aclditional physical renclition 

- - 

Conversion proliilition in  case of loss of information I X  I 

1 x 1  
Basic pliysical rendition 

Cont ent confidentiality 

Content intemity 

X  
X 

Coiuiter collection 

I I 

Designation OS recipient by clirectory name 1 x 1  

X  

1 x 1  

Deliverv via Bureaiifax service 

DL espansion lustory inclication 1 x 1  

1 x 1  

DL espansion prol&itecl 1 x 1  

Coiuiter collection with aclvice 1 x 1  

Incon~plete copy inclicatioii 

Language iilclication 

Lates t clelivery designatioli 

Message flow conficleiitiality 

Message origin autlientication 

Message security labelling X  

EMS (espress mail service) 

Message secliience integrity 

Non-repucliation of clelivery 1 x 1  

1 x 1  

Non-repucliation OS origin 

Non-repucüation OS sub~nission 

Orclinary mnail 

Originator recluestecl alternatecl recipient 

Pliysical clelivery notification bv h4HS 

Proof OS clelivery 1 x 1  

X  
X  

X  

X  
X  
X  

Pliysical delisery notScation by PDS 

Physical forwarcling allowecl 

Physical Sorwarcling proliibitecl 

Probe oriein antlientication 

X  

X  

X  

Proof OS snbniission 

Reclirectioii clisallowecl by origiiiator 

Reclirection of iilconing inessages 

Registered inail 

Report origin autlienticatioii 1 x 1  
Registered mail to adchess in person 

Reclnesl for Sorwarcling aclcli~ss 

Reques tecl clelivery inelliocl 

Res tric tecl clelivery 

Secure access inanageinent 

Special delivery 

Stored message alert 

S 
X  
X  

1 x 1  
X  

S torecl niessage antc-Sorwarcl I X  
Stored message deletion 

Storecl message fetclhg 

Storecl message listing 

Tabela 11.1: Os Novos Serviqos clas Recomei~clações X.400 1958 

X 
X  

X  

Undeliverable mail witli retiwn OS pliysical message 

Use OS clistribiitioii list 

User/UA capabiiities registration 

Stored messaee siuiuiiarv I I I I X  

X  
X  

X  



11.5 Protocolos e Endereçamento no MHS 

11.5.1 A Estrutura da Camada de Aplicação 

Nas recomeilclações de 1984, por analogia com os princípios do Modelo OSI, o 

serviço de inanipulação de mensagens foi clefiniclo ein duas camadas: a camada de 

trailsferêi1cia de mensagens (MTL) e a camada de agente usuário (UAL). Antes 

da publicação cla,s recomeildações de 1988, a ISO definiu uma estrutura para o 

nível cle a.plicação na qual os cl-ia.maclos "elementos de serviço" fornecem serviços 

comuns ou específicos às aplica,ções. Os elementos de serviço coiniiils são: O Ele- 
mento de Serviço pa.ra. Controle de Associa.cc?.o (ACSE), o Elemento cle Serviço para 

Operações Re1nota.s (ROSE) e o Elemento de Serviqo para Transferência Confiável 

(RTSE). 

O ACSE é o meio atra.vés do qual as associações cle a,plicações são estabelecidas, 

terinina.clas e gerenciadas. O ACSE é definido na recoineilclação X.218 c10 CCITT 

e na norma ISO/IEC 9072 da ISO [23,29]. 

O ROSE é o elemento de serviço comum da camada de aplicação que suporta 

aplicacões interativas usanclo meca,nismo l~ecliclo/resl~osta. O ROSE é definido na 

recoineilclação X.217 do CCITT e na norma ISO/IEC 9072 da ISO [25,30]. 

O RTSE é o elemento de serviço coin~im da camada cle aplicação que provê 

transferência de dados entre aplicações de forma coilfiável realizando recuperação 

de erros e minimizailclo a c~uanticlacle de retra.nsinissões. O RTSE é clefiniclo na 

recoinenclaqão X.218 c10 CCITT e na norina ISO/IEC 9066 [24,31]. 

Com esta estruturação da camada de aplica.ção, a definição em níveis c10 servico 

c10 MHS foi removida das recomeilcla.ções X.400. Na.s novas recomenclacões os 

protocolos do MHS são definidos utilizaiiclo a. estrutura em elementos de serviço 

definida para a ca,mada. de aplica.ção, conforme será. visto a seguir. 

11.5.2 Os Protocolos do MHS 

A Recoinenclações 5.400 1984 definiram três tipos distintos cle protocolos para 

realizar as interações necessárias entre suas enticlacles (Figura 11.2). São eles os 

protocolos P1, P2 e P3  definiclos abaixo: 

O Protocolo de Tra,nsferência de Mensagens, coin~iinente cl-iainaclo Protocolo P1, 

governa a interaqão cle tmnsferência entre MTAs, proveilclo a operação clistribuícla 

do MTS. 

O Pro t oco10 cle P\/Iensagens Interpessoais, com~iinent e cl-iainaclo Protocolo P 2, 



define a sintaxe e a semântica das mensagens troca.cla.s eiltre IPM-UAs. 

O Protocolo de Acesso ao MTS, comumente Protocolo P3, governa o acesso ao 

WlTS, provei~clo as interações cle submissão e entrega cle mensagens. Para satisfazer 

as exigências da modelagem em camaclas cita.cla acima e ilustrada na Figura 11.13, 

uma enticlacle coi~sicleracla sem significância (Submission aild Delivery Entity, SDE) 

foi iiltrocluzida no modelo para suporte ao Protocolo P3. 

. . . . . . . . . . . . . 

MTA WITA SDE MTL 

As Recomeilclações X.400 1958 elimii~a.ram esta modelagem em cainadas, aderi- 

ram à nova estrutura da camada de Aplica.çã,o, estenclerain estes protocolos e 

adicionaram mais um: o Protocolo P7. 

O Protocolo de Acesso ao hG,  comtu~~ente cllainaclo Protocolo P7, governa 

o acesso ao MS, proveilclo as interações cle recuperação e submissão indireta cle 

mensagens. 

Em um ambiente OSI, a comunica.çã.o entre processos de aplicação é represem 

taclo em termos da cointinicação entre um paar cle Entidacles cle Aplicação (AEs) 

utilizanclo o serviço de apresentação. A ftinciona.liclade cle uma AE é fatorada 

em um conjunto cle um ou mais Elementos de Serviço de Aplicação (ASEs). A 
interação entre AEs é descrita em termos do uso dos serviços providos pelas ASEs. 

Seguiilclo esta estruturac da. cama.cla. de al~licaçã~o, as Recomendações de 1988 

cliviclirain as ftmções dos protocolos cle MHS em ASEs, conforme será descrito a 

seguir. 

Para o protocolo P1, os serviços de trmsfesêilcia do MTS são suportaclos pelo 

Elemento de Serviço de Tra.nsferêilcia. de h/lensa.gem (Wlessage Transfer Service 

Element - MTSE), que suporta a ii1tera.çã.o de transferência de mensagens entre 

MTAs. 

A Figura 11.14 mostra a, estrutura. de dois MTAs que se comunicain seguilclo o 

protocolo P1. O Elemento cle Serviso cle Transferêilcia cle Mensagem (MTSE), que 

é um elemento de serviço específico cla aplicação MHS, utiliza o RTSE, cpe por 

sua vez utiliza o ACSE. Tanto RTSE como ACSE utilizam o serviço da camada 

cle al~resentaçã,~; a camada G do Moclelo OSI. 



CASE 
- Ti.ailsferèilcia Coilfiável 
- Controle de ilssocia.çã.o 

E E 

Figura 11.14: O Protocolo P1 

. . 

M TA 

MTSE 

CASE 

Para o protocolo P2 não são definidos elementos de serviço deste tipo já que 

este protocolo não define interação entre enticla.cles, e sim a sintaxe e seinântica de 

ineilsagens interpessoais. 

Para o protocolo P3, o acesso ao MTS é suporta.clo por três elementos cle serviço, 

cada um suportando um tipo de interação entre o MTS e seu iisuário (UA, MS 

ou AU). O Elemento de Serviço de Sulmiissão de i\/lensagein (Message Subinission 

Service Eleinent - MSSE) suporta a interaçã.~ de submissão cle mensagens. O 

Elemento de Serviço de Entrega de Mensagem (Message Delivery Service Element 

- MDSE) suporta a interação de entrega de mensagens. O Elemento de Serviço de 

Adininistração de Mensagem (Message Aclministration Service Eleinent - MASE) 

suporta as interações de gerenciamento de informações do usuário no NITS. 

A Figura 11.15 mostra a estrutura do protocolo P3. Nesta Figura, o usuário 

c10 MTA, que pocle ser o UA, o MS ou a AU, faz acesso aos serviços do NITA 

localizado em um sistema aberto remoto. Os elementos de serviço específicos cla 

aplicação NIHS, MSSE, MDSE e NIASE, utilizam o ROSE, e o ACSE. O RTSE 

pode ser opcioilalmente utilizaclo, caso seja desejada transferência confiável de 

dados. Estes elementos cle serviço com~~ns ,  por sua vez, utilizam o serviço da 

camada de apresentação, a cama.cla G c10 Modelo OSI. 

/' 

T 
S 
E 

Para o protocolo P7, o acesso ao MS é suportado por três elementos cle serviço, 

cada um suportanclo um tipo de interaq5,o entre o NIS e seu usuário (UA). O 

Elemento cle Serviço de Recuperação cle rVlensagem (Message Retrieval Service 

Element - MRSE) suporta a interação de recuperaçáo de meilsageils. O Eleinento 

cle Serviço de Sulxliissão de Mensagem (Wlessage Submission Service Element - 

R- 
C 
S 
E 

A-- 
-- 
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Coiitrole cle associa cá.^ 
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Figura 11.15: O Protocolo P3 

MSSE) suporta a interação cle sulsinissão indireta de meilsageils. O Elemento de 

Serviço de Aclmiilistr qã.0 cle Wleilsagem (Message Aclmiilistratioil Service Eleinent 

- MASE) suporta as iiiterações de gereilciameilto cle inforinações c10 usuário no 

MTS. 

A Figura II.1G mostra a estrutura do protocolo P7. Nesta Figura, o usuário do 

MS, o UA, faz acesso a.os serviços clo MS localiza,clo em um sistema alxrto remoto. 

Os elemeiltos cle serviu0 específicos cla ap1icaqã.o MHS, P\/ISSE, MRSE e MASE, 

utilizani o ROSE, e o ACSE. O RTSE pode ser opcioi~a.lineilte utilizado, caso seja 

desejada. trailsferência coilfiável cle dados. Estes elementos de serviqo comuils, por 

sua vez, utilizam o serviço cla camada de alsresentação, a camada G do h4oclelo 

OSI. 

Quanto ao suporte das cainaclas inferiores clo I\/Iodelo OSI, para o MHS, é 
necessario o sulscoi~juilto clo serviço de Sessão X.215 do CCITT, que correspoilde 

ao "Basic Activity Sulsset (BAS)" do serviço de Sessão ISO. Quanto ao nível de 

Trailsporte, é necessário somente a Classe O (zero). Para as cainaclas de Rede, 

Enlace e Física, utiliza-se a paclroiliza,ção X.25 c10 CCITT [5], que é ainplainente 

adotada para suportar as redes públicas de com~ulicação cle dados. 
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11.5.3 Domínios de Gerenciamento 

CASE 

C 
I 
I S 

IEI E 
L - 2  

A tarefa de aclininistrar e manter um sistema. do porte do I\/IHS é facilitada se 

o sistema é clivicliclo em partes menores. Para. este propósito, as Recomeilclaqões 

X.400 introduzem o conceito de "Domínio de Gerenciamento" (MD) . No NIHS , 
um MD é definido por um conjunto forinaclo por pelo menos um MTA e zero ou 

mais UAs. 

Esistem dois tipos de MD: O MD Aclininistrativo ou Público (ADMD), que é 

gerenciaclo por empresas públicas (e.g., Emlxatel) e o NlD Privado (PRI\/ID) que 

é gerenciaclo por organizaqões tais como compa,ilhias privadas e universidacles. 

Serviços de Ac1iniilistra.çáo 

11.5.4 Endereçamento no MHS 

-1 MASE I 

0pera.ções Remotas 

(Traiisferêilcia Confiá.ve1) 

Controle de Associa.çã.o 

No NIHS, as principais eilticlacles que requerem iclentificaqão são seus usuários 

(origiilaclores e clestiilatários de mensagens), e estes são iclentificados pelo Nome 

O/R (Origiilator/Recipient Name - O/R Name). 

As Recoineilclaqões de 1984 definem o Nome O/R como uma lista de atributos 

que iclentificain unicainente uma enticlacle. Se os tipos de atributos escolhidos 

são tais que o NIHS pode localizar o usuário, então o nome O/R é tainl~éin um 

"eilclereço O/R". Desta forma, os atributos do endereço O/R estão relacionaclos 

à arquitetura c10 MHS. No T\/IHS-84 todo nome O/R. é um endereço O/R. Este 

enclereço é utilizado para rotear e entregar uma mensagem ao seu destinatário. 

- r - -  

CASE 
I I 

S : s :  
- L - 2  



Country (C)  = B R  
Administrative Domain (A) = EBT 
Privative Domain ( P )  = RNP 
Organization (O)  = U FRJ 
Organizational Unit (OU) = NCE 
Organizational Unit (OU)  = VAX1 
Surname (S) = SUZAN 

Figusa 11.17: Esemplo de um endereço O/R 

Normalmente, um endereço O/R inclui pelo menos um nome cle Domínio de 

Gerenciamento Ac1miilistra.tivo (ADMD) e cle Domínio de Gereilciainento Privado 

(PRMD), e possivelineilte uma iclentificação do usuário única no âinl~ito do cloinínio 

de gerenci amento. 

As Recomei~cla~ões X.400 definem várias formas e va.siantes de eilclereços O/R: 

A forma 1, variante 1 clefinicla ims Recomendações representa a forma mais fre- 

quente: 

Nome do País - Cócligo do país, pa.clroiiza.clo pela ISO. 

Noiiie do ADMD - O nome do ADMD ao qua.1 o usuário ou PRMD está conec- 

taclo ou associamdo, iespectivmieilte. 

Nome do PRMD - Opciona.1. Nome c10 PRMD a.o qual o usuário pertence. 

Noiiie da  Orgailizaç50 - Opcional. O nome da organizaqão, por esemplo, a 

compailhia ou universida.de. 

Nomes das Unidades Orgaiiizacioilais - Opcio~lal. Uma lista de nomes de 

subuniclacles da orga.nizaçã,o, normalmente refletindo a estrutura da orga- 

nização. 

Nome Pessoal - Opcional. O nome do usuário a.o qual o UA representa. 

Atributos Definidos no Doiníiiio - Opciona.1. Estes atributos podem ser u- 

sados para clualcluer piopbsito internamente ao MD, por exemplo, para aco- 

modar outros componentes de enclereçmneilto que 11.50 poclem ser facilmente 

mapeaclos em outros atributos pa,clrã.o. 

Nas Recomeildajc,ões X.400 de 1988, o nome O/R foi esteilcliclo, e é coilstituíclo 

de um "Nome de Diretório" e/ou um endereço O/R. Com este nome cle cliretório, 



o enclereço O/R do usuário pode ser obtido pelo uso clo Sistema de Diretório (DS) 

padronizado pelas Recomei~clações X.500. O nome de diretório é utilizado para 

localizar o endereço O/R no Sistema cle Diretório; o endereço é então retorilado 

pelo DS. A intenção é tornas a identificação de usuários mais ainigável. 

No MHS-88, um dos dois componentes ou a,nll~os podem ser utilizados. Se 

soinente o nome de cliretório é usado, o MHS acessará o DS para tentar obter o 

enclereço O/R do usuá,rio. Se o nome de cliretório não está presente, o enclereço 

O/R é utilizado diretamente. Se a.inbos s5.o forilecidos, o MHS usará o enclereço 

O/R mas transportuá, an1110s ato clestiila.tc?,sio, e se o enclereço O/R é inválido, o 

MHS usará o nome de cliretório pc2i-a. obter o endereço correto. 

Comentários 

Neste capítulo foram descritos o modelo, os elementos e a estrutura do MHS, 

tendo-se em vista a evolução dos padrões X.400. 

A série cle recomendações X.400 1988 diferem sigilificativailleilte das recomenda- 

ções X.400 1984. A11esci.r c10 modelo funcional no qual as definições são baseadas 

não ter sofrido a.1terações clrásticas, foram necessárias extensões aos serviços e 

protocolos para que a f~~ncioi~a.lidacle clos serviços de nlanil~ulação de mensagens 

fosse aumentacla. 

Vários novos serviços foram soma.clos as recomeilclações, muitos clos cluais re- 

fletem a nova, f~~i~cioilaliclacle (e.g., Entrega Física., Lista,s de Distribuição, Ar- 

mazenamento Remoto de Mensagens). 

A nível clos protocolos, c10 ponto de vista. esterilo, a iniiclança se inicia na 

estrutura da cama.cla de aplica,ç%o. Esta moc1ifica.çci.o deve-se ao fato que o CCITT 
ter acompaill-ia.clo, nestas novas recomeilcla~ões, o trabalho da ISO na clefinição da 

estrutura da cainacla de aplicação. As esteilsões feitas a cada protocolo, clo ponto 

cle vista interno, serão analisaclas no Capítulo IV. 



Capítulo I11 

Especificacão 2b Formal do MHS 

111.1 Introdução 

A tarefa de especificar sistemas clistribuíc1os é mais complexa do que a especificação 

de sistemas "centralizaclos" clássicos. As dificuldades estão relacionadas à necessi- 

dade de descrever vários componentes que podem cooperar entre si e executar em 

paralelo. 

A intercooperação entre os diversos componentes de um sistema distribuído é 

controlada por protocolos usaclos na comunicação entre estes componentes. Estes 

componentes devem ser compatíveis entre si, isto é, devem satisfazer aos proto- 

colos de com~inicação definidos. Para facilitar a implementação de componentes 

coingatíveis no sistema, é importante ter uma definição precisa dos protocolos 

de comiinicação utilizados. A especificação de protocolos é utilizada para este 

propósito. 

A coleção de paclrões para protocolos e serviços cle coinunicação desenvolvidos 

para Interconexão de Sistemas Abertos destina-se a permitir a intercooperação 

cle sistemas l-ieterogêneos para uma varieclacle de aplicações. Neste contexto, as 

especificações cle protocolos e serviços são de particular importância, já que eles 

representam a base para a iinplementação e teste de sistemas OS1 compatíveis. 

As especificações forneciclas pelos padrões são geralmente escritas em linguagem 

natural, ks vezes acrescidas cle algum formalismo. Faz-se então necessário, o es- 

tabeleciinento cle Técnicas de Descrição Formal (FDT) para descrição precisa de 

anibientes OSI. 

A seção 111.2 deste capítulo discute brevemente aspectos da especificação de 

protocolos no contexto OSI. A seção 111.3 apresenta a linguagem Estelle, utilizada 

para a modelagem do MHS neste trabalho, e apresenta as técnicas utilizadas pelos 

paclrões X.400, a saber: ASN.l e ROS. A seção 111.4 descreve a modelagem c10 



Entidade (N) Entidade (N) 

Serviço de Comunicação (N-1) 

Figura 111.1: Especificação de Protocolos OS1 

MHS desenvolvida neste trabalho utilizando-se a linguagem Estelle. A seção 111.5 

descreve o Sistema de Auxílio utilizado durante a modelagem. A seção 111.6 tece 

comentários e propõe extensões à linguagem Estelle. 

111.2 Aspectos Relativos à Especificação de Pro- 

tocolos 

No contexto OSI, três objetos precisam ser especificados: o serviço de comunicação, 

o protocolo de comunicação, e as interfaces. 

O serviço de comunicação especifica os aspectos relacionados às propriedades 

locais do ponto de acesso do serviço em questão e às propriedades globais rela- 

cionadas a troca de interqões nos diferentes pontos de acesso. 

O protocolo a ser seguido pelas entidades de uma dada camada é definido 

pelo conjunto de regras de diálogo e formato das mensagens que caracterizam a 

comunicação entre as entidades da camada. 

As entidades (N), para fornecer um serviço à camada superior, cooperam se- 

gundo o protocolo N e utilizam o serviço (N-1) para troca de mensagens. A Figura 

111.1 mostra esta interação. 

A interface é o meio através do qual o serviço de comunicação é provido aos 

usuários no ponto de acesso em questão. 

As especificações para o serviço e protocolo de comunicação têm relevância 

globa.1. Por outro lado, as propriedades da interface poderiam ser diferentes para 

cada ponto de acesso; portanto, em cada caso estas propriedades devem ser con- 

sistentes com as propriedades locais do serviço utilizado. 

As interações primitivas entre uma entidade de protocolo que provê um serviço 

e o usuário do serviço são chamadas primitivas de serviço [43]. Elas são invocadas 

nos pontos de acesso entre o usuário e o serviço de comunicação. Cada primitiva de 



serviço geralmente contém vários parâmetros que são trocados entre as entidades 

envolvidas. Alguns destes parâmetros podem representar os dados que usuário 

deseja transmitir ao usuário remoto através do serviço de comunicação. Os dados 

trocados entre entidades pares de protocolo são chamadas Unidades de Dados 

de Protocolo (PDU). É importante notar que, frequentemente, as propriedades 

abstratas de uma entidade de protocolo são descritas em termos da troca de PDUs 
entre as entidades pares e as primitivas de serviço com o usuário. 

A especificação do serviço, protocolo de comunicação, ou outro componente do 

sistema deve definir todos os aspectos de comportamento relevantes, a saber [43]: 

( a )  Ordem das Interações: este aspecto define a ordem na qual as diferentes in- 

terações podem ser executadas. Isto inclui a distinção entre os diferentes tipos 

de primitivas de serviço e PDUs, e a ordem temporal permitida para estas 

interações; 

(b) Valores PossÊveis para Parâmetros: este aspecto define a extensão de valores 

admissíveis para os parâmetros das primitivas e PDUs; 

( c )  Regras para Interpretação e Seleção de Valores para Parâmetros: este aspecto 

representa um refinamento do aspecto (b); ele define os valores de parâmetros 

permitidos como função das interações anteriores executadas pela entidade; 

e define para cada interação recebida, o significado dos parâmetros recebidos 

para subseqüente processamento pela entidade; 

(d) Codiificação de PDUs:  enquanto o aspecto (c) define os valores possíveis dos 

parâmetros das PDUs, este aspecto define o formato no qual as PDUs e 

seus parâmetros são codificados para transmissão através do serviço de co- 

municação; 

( e )  Propriedades de Vivacidade: definem as regras que devem ser seguidas para 

que todas as interações do protocolo ocorram; 

(f) Propriedades de Tempo Real: enquanto o aspecto (e) estabelece que certas 

interações ocorrerão (medidas qualitativas), as propriedades de tempo real 

fornecem medidas quantitativas. Para serviços e protocolos de comunicação, 

estas propriedades estão geralmente relacionadas à "throughput" alcançável 

e a atrasos na comunicação. Outras propriedades de tempo real estão rela- 

cionadas à confiabilidade, e à probabilidade de rejeição de pedidos de serviços. 

Os demais aspectos devem ser deixados indefinidos, de forma que possam ser 

escolhidos de acordo com as exigências particulares de cada implementação. 



Um aspecto importante é a escolha da linguagem de especificação a ser uti- 

lizada. A maioria das especificações são escritas em linguagem natural, entre- 

tanto, em muitos casos é vantajoso definir certos aspectos de comportamento de 

maneira formal. Especificações em linguagem natural frequentemente contêm ain- 

biguidades e dificultam a verificação da completude e da consistência. Além disso, 

não permitem o uso de ferramentas para autoinatização no desenvolvimento do 

sistema considerado. 

A ISO e o CCITT desenvolveram três Técnicas de Descrição Formal (FDT) para 

aplicação em OSI: Estelle (ISO), SDL (CCITT) e LOTOS (OSI). Este capítulo 

descreve a modelagem de todo o MHS, com exceção das Unidades de Acesso, 

utilizando a linguagem Estelle [37]. 

A modelagem das Unidades de Acesso está fora do escopo deste trabalho por 

exigir conhecimentos específicos de cada serviço telemático ao qual a Unidade de 

Acesso se aplica. Porém, o protocolo do MHS através do qual estas Unidades de 

Acesso utilizam os serviços de manipulação de mensagens é modelado nesta tese. 

Através da linguagem Estelle é descrito um MHS completamente distribuído, 

ou seja, onde as entidades de acesso (UA), armazenanento (MS) e transferência 

(MTA) encontram-se em sistemas abertos distintos; além disto, foram também 

modelados os Elementos de Serviço Comuns da Camada de Aplicação utilizando 

a mesma técnica, e permitindo, assim, uma visão global do funcionamento da 

camada de aplicação. 

Esta modelagem permitirá a definição precisa do MHS, a aplicação de ferra- 

mentas automatizadas para a validação, implementação e futuros testes de con- 

formidade do MHS e facilitará possíveis alterações de parâmetros de projeto. 

Antes, entretanto, que a modelagem seja descrita, a linguagem Estelle, utilizada 

para esta modelagem, e as técnicas de descrição utilizadas pelas Recomendações 

X.400 (ASN.l e ROS) são apresentadas. 

111.3 As Linguagens Utilizadas 

111.3.1 Estelle 

Estelle (Extended State Transition Language) [37], é uma Técnica de Descrição 

Formal (FDT) desenvolvida pela ISO para a especificação de sistemas distribuídos, 

protocolos de comunicação e, em particular, os padrões relativos ao Modelo OSI. 

Estelle é baseada em um modelo de transição que combina os tipos de notação 

de Máquina de Estados Finita (estados, interações e transições) e linguagem de 



programação Pascal (variáveis, parânletros e prioridades). 

Quanto à arquitetura, em Estelle uma especificação é composta de um conjunto 

de módulos (module). Cada módulo é apresentado como uma "caixa preta" com 

portas de entrada e saída (int eraction point). Canais ( channel) de comunicação 

bidirecionais podem conectar (connect) módulos através de suas portas. 

Um módulo pode ser refinado em sub-módulos, definindo-se um parentesco e 

uma estrutura hierárquica entre os componentes da especificação. Canais inter- 

nos podem conectar sub-módulos e as portas dos sub-módulos filhos podem ser 

vinculadas (attach) às portas do módulo pai. 

A estrutura interna de um módulo bem como as conexões e as vinculações de 

seus sub-módulos podem mudar dinamicamente. O comportamento desse módulo 

é descrito através de um conjunto de transições. 

Quanto à estruturação, uma especificação Estelle descreve: 

e Uma estrutura de módulos aninhados; 

e Como essa estrutura é "inicializada"; 

e O comportamento interno dos módulos. 

Um módulo pode ser ativo ou não. Ele será ativo se possuir transições e inativo 

caso contrário. Cada módulo pode ou não possuir um dos seguintes atributos: 

systemprocess, systemactivity, process ou activity, com princípios definidos para a 

atribuição dos módulos [37]. 

Na atribuição dos módulos deve ser levado em consideração, além da estru- 

turação, o tipo de pa.ralelismo desejado. Neste caso, a linguagem define princípios 

que relacionam os tipos de módulo com os tipos de paralelismo [37]. 

O tempo de execução das transições é variável, dependendo da implementação. 

A presença da cláusula delay na especificação de uma transição retarda a sua 

execução. Dois valores (mínimo e máximo) de atraso podem ser associados à 

cláusula delay. 

Quanto à comunicação entre os módulos, estes trocam primitivas de comu- 

nicação (interações). Um módulo pode enviar uma primitiva, por uma de suas 

portas, a um outro módulo, desde que ambos estejam conectados através de um 

canal. 

Uma primitiva, ao ser recebida por um módulo (através de uma de suas portas), 

é anexada a uma fila do tipo FIFO (First In - First Out). Uma fila FIFO pode 

estar associada a uma única porta (individual queue) ou a um conjunto de portas 

(common queue). 



I\/Ióclulos 130 dein esp ortar va.riáveis. Um móclulo pai po cle ter acesso às variáveis 

esportaclas pelos seus filhos. 

Quanto à sintase da linguagem, todos os objetos manip~dados são tipificados. 

Estelle adiciona aos tipos e variáveis Pascal os seus próprios objetos: 

Variáveis de estado principal (controle), que são c10 tipo eiminerada; 

Va.riáveis móclulo, onde cada variável inóclulo é c10 tipo módulo; 

Pontos cle interação (portas), onde cada ponto de interação é do tipo canal. 

Definição de um canal: 

O canal é uma construção que permite clesvincular a especificação das primitivas 

de comunicação da especificaqão dos mócl~dos, e é clefiniclo como mostrado abaixo: 

channel Ident-Canal (Papell, Pape12); 

by Pa pell: Ident-lnteraqão ( Lista-Parâmetros); 

Ident-lnteraqão (Lista-Parâmetros); 

by Papel2: Ident-lnteracão (Lista-Parâmetros); 

Ident-lnteraqão (List-Parâmetros); 

A especificação acima inclica que os móclulos a serem conectaclos através de suas 

portas às estremiclacles desse canal cleseinpei~l-iarão as f~lilções Papell e PapelS. O 
móclulo que clesempenl-iar a f~~ilção Papell pode emitir as primitivas definidas em 

Papel 1 e deve receber as primitivas clefiniclas em Pape12. O coiltrário deve ocorrer 

com o móclulo que clesempeilhar a. f~mqã.o Papel2. 

Definição de u m  Modulo: 

A especificaqão de um móclulo é coilstituícla de duas partes: a definição do cabecalho 

do inóclulo, e a definição do corpo c10 móclulo, sendo cpe diferentes móclulos 130 dem 

ser atribuídos ao mesmo cabeçczll-io. 



O cabeçalho cle um modulo representa o seu nível mais alto de abstração e sua 

definição é baseada na descrição de seus pontos de interação ip. Esse cabeçalho 

define um tipo móclulo. Variáveis cle uin tipo inóclulo representam cópias desses 

tipo e todas possuem a iiiesina visibiliclade externa. A definição de um inóclulo em 

Estelle é mostracla al~aiso. 

module Ident-Cabeca Atributo-Módulo (Lista-Parâmetros); 

ip Ident-Porta: Ident-Canal (Papel) Tipo-Fila; 

(cada porta é associada a uma) 

(fila dedicada ou compartilhada) 

Ident-Porta: Ident-Canal (Papel) Tipo-Fila; 

export Lista-Var-Exportadas; 

end; 

Nessa especificacáo são iildiretameilte definiclaa as interações de um inóclulo, 

viiiculaiiclo-se suas portas aos camis. Um ip do tipo Icleik..Canal (Papel) troca 

as primitivas clefiniclas no canal Icleilt-Ca.ila1 e clesempeiil-ia a fuiição Papel ein 

selacão a esse cmal. Podem ser clefiiiic1a.s ta.mbém as variáveis que o módulo 

deseja esportar ao seu pai. 

Definição do Corpo de u m  Módulo: 

Pelo menos um corpo deve ser cleclaraclo para cada cabeqall-io de módulo clefiiliclo. 

A clefinição de um corpo de móclulo em Estelle é mostrada abaixo. 

body Ident-Corpo for Ident-Cabeqa; 

< definicão do corpo > (faz parte da especificacão) 

end; 

body Ident-Corpo for Ident-Cabeca; 

external; (é definido em outra 

especificacão) 

A clefiiliqão c10 corpo de um inóclulo pode conter três partes: declarações, ini- 

cializações e transiqões. 

A parte relativa às declarações pode conter: 



(i) A especificação de objetos a serem manip~daclos, tais coino coilstantes, tipos, 

variáveis, funções, procedimeiltos, estados (controle), conjuntos de est aclos, 

canais, pontos de interação internos; 

(ii) A especificação de sub-inóclulos e cle variáveis do tipo inódulo (declaração 

modvar). 

A parte de inicializaqões pode conter: 

(i) A inicialização cla variável de estado de controle; 

(ii) A inicializax$io das variáveis de estado a.clicioilais (Pascal); 

(iii) A criação cle instâncias (instances) clos sul]-móclulos (init); 

(iv) O estal~elecimento dos links cle coin~inica.çã.o ( connect e attach). 

A cleclaraqão connect realiza as conexões entre portas de iilstâncias cle sub- 

móclulos interligaclas por canais. A c1ecla.raqão attach realiza as atribuic,ões entre 

as portas de instâncias de sub-móclulos filho e portas do inódulo pai. 

A criação de instâncias clos sub-inóclulos bem coino o estabelecimento clos 
,, . liilks" de comunicaçã.~ podem ser realizaclos estática ou clinamicameilte. 

Na parte relativa às transições é especificado o comportainento interno de um 

móclulo. Cada transição é composta de duas pa.rtes: condições e ações. 

As coildições são clefiniclas por cláusulas próprias a Estelle, encl~iailto as ações 

são clefiiliclas pela cláusula Est elle to, cle ~leclara~ções Pascal, de extensões Estelle 

e de restrições. -4 clefinição de uma transição em Estelle é mostrada abaixo. 

As extensões Estelle em relaqào à linguagem Pascal são as declarações: output, 

init, releas e, attach, detuch, connect, disconnect, all, forone, e exist. As restriqões 

podem ser encoiltraclas em [44]. 

t rans 

(con d icões) 

prior i ty < número E J\/ > (em relaqão às outras transiqões) 

when < ip.evento > (interaqão de entrada) 

provided < prediccdo > (expressão booleana ha bil itadora) 

from < estado-CL > (estado de contro le vigente) 

delay < t l , t 2  > (atrasos mín. e máx.  permit idos) 



to < estaclo-b > (próximo estado de controle) 

begi n (atualizacão das variáveis adicionais (Pascal)) 

output < ip.evento > (interaqão de  saída) 

end;  

Uma vez cleclaraclas as transições, é eiicerrada a especificação do corpo clo 

móclulo. 

Estelle conta ta.nibém com unia semântica, bem clefinida, c ~ ~ j a  clescrição pode ser 

encontrada em [44] mas o fato de nã,o empregar tipo abstratos de claclos dificulta a 

especificacão dos protocolos clas ca.maclas superiores do Modelo OS1 (este traballio 

propõe uma forma cle superar este problema na seç5o 111.5). Em contrapartida, 

o aprenclizaclo dessa FDT é facilita,clo por possuir como suporte a linguagem de 

programação Pascal , que é lmst ante conhecida,. 

111.3.2 ASN.l ,  ROS e sua Aplicação em MHS 

A Série X.400 1984 introcluziu os conceitos de ASN.l (Abstract Sintax Notation) e 

ROS (Remote Operations) , onde ASN. 1 era utilizada para descrição e coclificação 

clas Uiiiclacles de Dados dos Protocolos e o ROS era utilizado coino suporte ao 

Protocolo de Acesso ao Sistema de Transferência cle Meiisageiis (P3). 

Com as Recomeiiclações X.400 1988 os conceitos de ASN.l e ROS foram esten- 

didos, e agora são utilizados para definir de forma abstrata seu modelo, serviços e 

protocolos. 

A Notação ASN.l (Abstract Sintas Notation) [35,36] pode ser enteiiclicla coino a 

parte de declaração cle dados cle uma linguagem de alto nível (coino C ou Pascal). 

Seu objetivo é elevar a descrição de estruturas de dados coinplexas a um nível de 

abstração não alcançA.vel por meios menos poclerosos ou menos formais. ASN.l é 

utilizada principalmente para clefinir as PDUs que dois sistemas abertos trocam a 

fim de realizar uma tarefa distribuída. 



ASN.l é suplementa.clo com regras pa,drão para representação das estruturas 

de dados como secluêiicia de octetos. Isto é necessário porque os cletallies de 

represeiitaç5.o de PDUs não poclein varia- de iinplemeiitação para iinpleinentaqão 

já que as PDUs são a base para a coiiiuiiica.çã.o entre sistemas abertos. 

Entre os conceitos f~iiiclamentais de ASN. 1 , estZio os conceitos de "tipo" e 

"valor". Um valor é uma estrutura de clados particular ou um item de iilforinação 

(e.g., o inteiro 3). Um tipo é um conjunto ou classe de uni ou mais valores (e.g., 

todos os iiiteiros primos). A notação contém vários tipos cle dados pré-definidos 

tais coino inteiros (Integer), reais (Real), booleanos (Boolean), cadeias de bits (Bit 

String), vários tipos cle cadeias de caracteres (General, Graphic, IA5, Numeric, 

Printable, etc.), (lata-hora (Time), icleiltificaclor cle objeto (Object Identifier), des- 

critos cle objeto (Object Descriptor), milo (f ldl)  e qualquer (Any). 

ASN.l conta também coin tipos compostos, coin os cluais é possível definir 

outros tipos, são eles: 

- O tipo Enumeruted, que habilita o usuário a clefiiiir um tipo que contém um ou 

mais valores não definidos previamente, coino o tipo "eiiuin" da linguagem 

de programaqiio C. 

- O tipo Choice, que lialilita o usuá.rio a definir um tipo que corresponde à união 

de um ou mais tipos a.lterliativos, c01110 O tipo "uilion" da liiiguagem C. 

- O tipo Sequence, coin o clual o ousuário pode definir um tipo que é uma coleção 

ordeilacla cle tipos que podem ser clistiiitos, c01110 o tipo "struct" da liiiguagem 

C. 

- O tipo Sequence Of, com o cpad pode-se definir um tipo que é uma coleção orcle- 

nada de vários elementos do mesmo tipo, como o tipo "a.rray" da linguagem 

C. 

- Os tipos Set e Set Of são análogos aos tipo Sequeiice e Sequence Of, respectiva- 

mente, sendo que definem coleções não orcleiiaclas de valores. 

ASN.l define ainda Regras de Bá.sicas de Coc1ifica.ção (BER), coino um meio 

para representação de clualquer valor cle clualcper tipo como uina secliiêiicia de 

octetos. Estas BERs servem, principalmente; para definir uma sintaxe cle trais- 

ferência de valores, permitiiiclo a. comunicação entre sistemas abertos. 

É associado a cada tipo ASN.1 um clescritor cliainaclo tag, que identifica uiiica- 

mente aquele tipo. As BERs para cada tipo requerem a incorporação de sua tag 

para a codificação de seus valores. 



ExtensionField ::= SEQ U ENCE { 
t Y  pe [O] ExtensionType, 
criticality [I] Criticality DEFAU LT { ), 
value [2] A N Y  DEFINED B Y  type DEFAULT NULL  } 

ExtensionType ::= I NTEGER (O .. ub-extension-types) 

Crit icality ::= B I T  STRING { 
for-su bmission 
for-transfer 
for-delivery } (SIZE (O .. ub-bit-options)) 

ub-extension-types INTEGER ::= 256 

u b-bit-options INTEGER ::= 16 

Figura 111.2: Eseinplo ASN.1 

Um eseinplo do uso cla notação ASN.l para definir tanto tipo como valor 

eilcontra-se na Figura 111.2. Neste eseinplo, três tipos são associados aos nomes 

"E~teilsionField~~, "EstensionType" e "Criticality", respectivamente. Dois val- 

ores são associaclos aos nomes "ub-esteilsioil-tjrpes" e "ub-bit-options", respecti- 

vamente. Estas declarações clefinem a estrutura de um campo do envelope do 

Protocolo P 1 das Recomei~clações X.400. 

O tipo ExtensioilFielcl é c10 tipo Secluence, e possui três tipos ineinl~ros, que 

estão associaclos aos nomes "type", "criticality" e "value", respectivamente. O 

priineiro identifica o serviço que o ca111p0 requer, e é obrigatório. O seguilclo 

indica se o serviço é crítico para sul~missão, transferência, entrega de mensagem, 

ou combinação destes; é opcioilal e seu valor c1efa.ult significa que o serviço não 

apresenta neillmi~ tipo de clificulclacle. O terceiro para,metriza o serviço conforme 

necessário; é opcioilal e tem como valor clefanlt, o valor c10 tipo Null. Os três 

elementos têm associa~clos a eles tags específicas no contesto no qual residem. Estas 

tags são O,  1 e 2 respectivamente. Seus tipos s50 EsteilsionType, Criticality e Any, 

respecti~raineilte. O tipo Any é icleiltificaclo pelo valor do elemento type. 

O tipo EstensionType é um subtipo c10 tipo Integer no iiltervalo fecl-iado entre 

zero e o valor de "ub-esteilsioil-types". O tipo Criticality é um subtipo do tipo 

Bit String coinpreei~cleiiclo valores c~ijo coinprimento em bits estão no intervalo 

fecl-iaclo entre zero e o valor cle "ub-bit-optioils", senclo que somente os priineiros 

três bits têm sigilific&lcia na versão corrente do Protocolo P1. 

Os valores clenomii~aclos "ub-estei~sioil-types" e "ull-bit-ol3tioils" são c10 tipo 

Integer, e determinam precisamente os limites superiores impostos sobre os inteiros 

que identificam, respectivamente, o serviço solicitaclo e o coinpriinento da cadeia 

cle bits que indica sua criticalidade. 



Macros ASN. 1 ASN. 1 permite sua própria extensão. Isto é realizado l-iabili- 

ta ido o usuário a definir a.lterilativa.meilte, notação não-paclsão para referenciar 

um tipo particular, seus valores ou a.inl3os. Uma vez feito isto, o usuário pode 

utilizar esta notação não-padrão seinpre que a notação paclrão para aquele tipo ou 

um de seus valores for permitida. 

A extensão é realizada clefini~~clo e utilizando Macros.  Para definir uma macro, 

associa-se a ela um nome, um tipo, e especifica-se detall-iadainente a notação não- 

padrão clesejacla para aquele tipo e seus valores utilizando Backus-Naus Form 

(BNF). A clefiniçko de uma macro consiste de duas procluções principais BNF e 

zero ou mais procluções cle suporte. A primeira, produção principal tem a frase 

"TYPE NOTATION" e define a notação 160-padrão para o tipo. A seguida 

produção principa.1 tem a frase "VALUE NOTATION" e define a notação não- 

padrão para o valor. As procluções de suporte definem os termos utilizados nas 

procluções principais ou de suporte. 

Pasa utilizar a macro, aplica-se a. notação assim definida em clualquer lugar 

onde a notação pa2clrão para este tipo ou seus va.lores seja solicitada. Detall-ies 

sobre a construção de macros ASiS.l poclem ser ei~contraclos em [49]. 

111.3.2.2 ROS 

As Operações Remotas podem ser enteildiclas como a porção cle declaração de 

procedimeiltos cle uma linguagem de alto nível. Seu objetivo é elevar a descrição 

de iilterações coinplesas entre sistemas abertos a um nível de abstração não al- 

caiqável por meios menos podeiosos ou menos formais. ROS pode ser utilizada 

para clefinição abstrata. de protocolos de aplic.ação, e é particularmente apropri- 

ado para aplica~ão à, protocolos interativos, mas pocle ser tainlGm suportar outros 

tipos de protocolos. 

R 0  S baseia-se no paracligma. de coillunica.qã.o " pecliclo/respost a" , e seus con- 

ceitos f~mclameiltais são os de Operução R e m o t a  e Erro  R e m o t o .  Uma Opera- 

ção Remota é uma tarefa que uma entidade em um sistema aberto (enticlade 

cl-iamaclora) solicita que seja executada por outra entidade em um sistema aberto 

remoto (entidade respondente). Um Erro Remoto é uma coilclição excepcional que 

pode terminar tal tarefa prematuramente. 

Um claclo em ASiS.l pocle acompanhar a Operação Remota. Este dado é 
chamado " argumento" (argument ) da Operação Remota. Se a operação é bem 

suceclicla, a entidade responclente envia uma resposta, que pode ser acompaill-iacla 

cle um dado em ASN.l. Este claclo é chainaclo "resultaclo" (result) da Operação Re- 



mota. Da mesma forma, um dado ASN.l pode ser retorilado como "parâinetro" 

(parameter) de um Erro Remoto. Os tipos ASN.l utilizados para argumento e 

resultado clepeilclem de coino a Operação Remota. é definicla. 

Para que duas entidades possa.in executas Operações Remotas é necessário que 

esteja estabelecida uma "associação" entre elas. O estal~elecimento e terminação 

de uma associação s5o também Opera,ções Remotas de natureza especial. Uma 

Operação Remota C L I ~ O  objetivo é estabelecer uma associação entre duas entidades 

é cl-iainacla Oper~ção Bind (Biild Operation), o Erro Remoto associado a esta 

operação é chainado Bind Error. Uma 0peraçã.o Remota cujo objetivo é termi- 

nas uma associação entre duas entidades é cliama.cla Operação Unbind (Unbincl 

Operation), o Erro Remoto associado a esta operação é chainado Unbind Error. 

Somente a eilticlacle iniciaclora de uma 0peraçã.o Bind 13 ocle iniciar uma Operação 

Uiibiilcl. 

ROS define ainda o conceito de Operações Encudeudas (Linlced Operations). 

Operações Eilcaclea.clas são acluelas cuja esecuçã.~ na entidade respoi~dente pode 

iinplicar a esecução de uma ou mais outras ope~a~ções pela entidade chamaclora. 

Uma opera.çã,o em cuja esecução o inicia.clor pode ser envolvido desta forma é 

cl-iama,cla Operuçáo Pai, e aa opera.ções invocacla.s clurante a esecução desta Operação 

Pa.i são chamaclas Operaçòes Filho. 

As especificações cle ROS fornecem notaqiio formal para referenciar tipos de 

Operações Remotas e Erros Remotos, e, opera.ções e erros específicos. Isto é 

feito através de seis macros ASiV.1 que as especifições ROS definem: BIND, UN- 

BIND, OPERATION, ERROR, APPLICATION-SERTTICE-ELEMENT, APPLI- 

CATION-CONTEXT. A clescrição clestas macros pode ser encoiltrada em [49]. 

Exemplos do uso clestas inacros serã.0 vistos na. próxiina seção. 

111.3.2.3 Aplicação de ASN.l e ROS na definição do MHS 

Atra~rés clas macros ASN.l e clas macios especificadas pelo ROS as Recoinen- 

clações X.400 1985 clefiimn um Modelo Abstrato onde os processos de aplicação 

podem ser vistos como objetos que poss~iem portas, através das cpais ocorrem 

troca de inforinação e realização de serviços. Um objeto, por sua vez, pode ser 

decomposto em vários outros objetos atraxrés de técnica de refinamento (utilizando 

macro ASN.1). Isto possibilita. um nível maior de abstração e modularidade na 

c1efiniçã.o do sistema.. 

Os objetos, portas, servisos e rehamentos sko clefinidos através cle inacros 

em ASN.l. A definição abstrata clos protocolos é realizada através da inacros 



especificaclas pelo ROS . 
Eiltretanto, esta definição abstrata não cobre toclos os aspectos relevantes que 

necessitam ser especificados em um protocolo de aplicação, tais coino: a semântica 

das operações remotas; a especificação cle que cada operação confirmada é síncrona 

ou assíncrona; em que priosiclacle os dados cle pedido, resposta e rejeição de 

serviços são transferidos entre as entidades sistenms abertos remotos; se é garan- 

tido "esactljr-once" , " at-most-once" , ou ileillluma semâ,ntica; o inapeainento das 

macros ROS em primitivas cle serviço. 

Nas Recomeilclações 5.400 toclos estes aspectos são descritos em linguagem 

natural. A inoclelagem Estelle visa suprir n5.o somente estas deficiências, coino 

também inoclelar o comporta.mento das enticlacles c10 MHS e permitir a aplicação 

cle ferrainentas para validação; implementaç&o e teste clos protocolos. Porém, a 

valiclação da modelagem do I\/IHS 11.50 faz paste clos objetivos deste trabalho. 

ao macros- Modelo Abstrato Segundo as Recomeilcla.ções X.400, uma clescriq" 

cólica de um processo de informação de  tarefa.^ distribuídas e do ambiente onde 

estas atuam é cl-iainacla Modelo Abstrato [13]. Este inoclelo basea-se nos conceitos 

cle objetos, portas, serviços e refinamentos abstratos. 

(i) Objetos Abstratos Sá,o entidades funcionais que interagein umas com as 

outras. Os vários objetos podem ser de tipos clistintos, e seu tipo cleter- 

mina sua função e comportamento. Os objetos interagem entre si através de 

suas "portas alxtratas" . 

Um Objeto é especificado através da ma.cro OB JECT em ASN. 1. Esta macro 

lista os tipos de portas abstratas uti1izada.s por este objeto na interação com 

outros objetos. A clefiniqão desta macro encontra-se em [ l l ] .  

(ii) Portas Abstratas São os pontos através clos cluais os objetos abstratos in- 

teragem entre si. Os cliferentes tipos de Portas definem os tipos de interaqões 

nelas permitidas. Uma Porta é especificada através da inacro PORT em 

ASN.l. Esta macro define as operações disponíveis 11s porta. A clefinição 

desta macro encontra-se em [l 11 . 

(iii) Serviços Abstratos Um Serviço Abstrato é o conjunto de facilidades que 

um objeto oferece a outro através de sua(s) porta(s). A especificação dos 

serviços abstratos é uma descrição microscópica de uma tarefa de processa- 

mento de informaqão distribuícla.. Esta especificação define coino a, tarefa é 

iniciada, coiltrolacla e teriniila.cla., e se baseia nos conceitos de ROS para definir 



Operações Abstratas. As Operações Abstratas são definidas utilizando-se as 

macros de ROS e podem ser encontradas em [i i]. 

(iv) Refiiiameiitos Abstratos Um Refinamento Abstrato é uma decomposição 

funcional de um objeto em objetos menores. Isto pode facilitar e modularizar 

o entendimento e a definição de objetos complexos. Esta técnica pode ser 

aplicada recursivamente, podendo um objeto componente conter vários obje- 

tos internos a ele. O refinamento é especificado pela macro REFINE. Esta 

identifica o objeto cuja estrutura interna está sendo refinada e os objetos com- 

ponentes usados em sua construção. A macro REFINE pode ser encontrada 

em [li]. 

111.3.2.4 Definição Abstrata de Protocolos 

No ambiente OSI, os objetos são concretizados através de processos de aplicação 

(AP) e a comunicação entre APs em diferentes sistemas abertos é governada pelos 

protocolos de aplicasão OS1 nos seus contextos de aplicação (AC). Um contexto 

de aplicação especifica como a associação deve ser estabelecida e liberada, e que 

elementos de serviço de aplicação (ASEs) estão envolvidos na comunicação. 

Os serviços abstratos de um dado protocolo são agrupados de acordo com suas 

características comuns em um ou mais ASEs. A camada de aplicação fornece 

serviços que são comuns a vários protocolos de aplicação. Estes estão representados 

pelo CASE (Common Application Service Element) que contém três ASEs: o 

ROSE (Remote Operation Service Element), o RTSE (Reliable Operation Service 

Element) e o ACSE (Association Control Service Element). Estes elementos são 

chamados ASEs básicos, e é sobre eles que as operações abstratas são mapeadas e 

em seguida passadas para a camada de apresentação. 

O modelo apresentado pelas Recomendações X.400 é abstrato . Isto é, não é 

sempre possível a um observador externo identificar as fronteiras entre objetos, ou 

decidir o momento ou os meios pelos quais as operações ocorrerão. Entretanto, em 

alguns casos o modelo pode ser "concretizado". Por exemplo, um par de objetos 

que se comunicam através de portas correspondentes podem estar localizado em 

diferentes sistemas abertos. Neste caso, a fronteira entre os objetos é visível, 

as portas são expostas e as operaqões podem ser suportadas por instâncias de 

comunicação OSI. 

A modelagem desenvolvida neste trabalho descreve o comportamento dos obje- 

tos do MHS, define suas fronteiras e as condições sob as quais ocorrem as operações; 

mapeando não somente a definição abstrata do sistema contida nos padrões X.400 



1988 mas também os demais aspectos relevantes dos protocolos e entidades do 

MHS nos elementos da Linguagem Estelle. 

111.4 Modelagem do MHS 

Esta seção visa, principalmente, apresentar a arquitetura da especificação desen- 

volvida para o MHS e a modelagem realizada para cada entidade e protocolo 

do MHS, destacando os aspectos importantes desta modelagem. A especificação 

completa pode ser encontrada em [55]. 

111.4.1 Arquitetura Geral. do Modelo 

A modelagem do comportamento dos componentes do MHS baseia-se principal- 

mente nas características importantes da linguagem Estelle. As máquinas de es- 

tados finitas que representam a funcionalidade das entidades do sistema utilizam 

as seguintes construções: any (gerência de tabelas de pontos de interação), when 

(para recepção de eventos e respostas), from (estado corrente da máquina), t o  (o 

próximo estado da máquina), provided (teste de condição sobre o parâmetro de 

uma interação), output (para transmissão de uma interação através de um ponto 

de int eração). 

A arquitetura geral da especificação baseia-se no modelo funcional do MHS des- 

crito na seção 11.3. Esta organização geral é definida no momento da configuração 

e se mantem constante durante a execução da especificação. Para cada entidade 

funcional do MHS foi definido um tipo de módulo para o qual se pode gerar várias 

instâncias, utilizando o conceito de módulo Estelle. 

O atributo "Activity" é utilizado para representar o comportamento distribuído 

do sistema. A especificação parte de um sistema único (atributo "Systemactivity") 

do qual todos os módulos filhos recebem o atributo "Activity". As principais razões 

que conduziram a esta escolha são: 

Expressão de não-determinismo: a utilização destes atributos permitem, sob 

certas condições, atingir um alto grau de não-deterrninismo para a representação 

do sistema [52]; 

Abstração e m  relação às escolhas de implementação: A descrição do MHS a 

partir de um sistema único implica uma certa independência de sua configuração 

em relação à implement ação [52]. 

A modelagem Estelle do MHS consiste basicamente de um módulo principal de 

atributo "Systemactivity" o qual é refinado em sub-módulos que modelam as enti- 



dades funcionais do sistema. Este módulo principal chama-se MHS e sua função é 

definir os sub-módulos que representam as entidades funcionais do MHS (UA, MS, 

MTA) e realizar a configuração do sistema como um todo, refletindo a arquitetura 

geral da especificação (Figura 111.3). Foi incluída nesta modelagem a especi- 
ficação dos Elementos de Serviço Comuns da Camada de Aplicação (CASE). Isto 

possibilita uma visão global do funcionamento de toda a Camada de Aplicação. 

Alguns destes sub-módulos são também refinados a fim de modularizar e per- 

mitir um bom entendimento da especificação. 

A modelagem das Unidades de Acesso está fora do escopo deste trabalho por 

exigir conhecimentos específicos de cada serviço telemático ao qual a Unidade de 
Acesso se aplica. Por&m, o protocolo do MHS através do qual estas Unidades 
de Acesso utilizam os serviços de manipulação de mensagens é modelado nesta 

trabalho. 

Os sub-módulos principais do módulo MHS são: 

UA-TYPE : Possui atributo activity e modela a entidade UA do MHS. Tem 

como parâmetro de entrada um código referente ao protocolo de acesso uti- 
lizado. Coletivamente, as instâncias do sub-módulo UA-TYPE formam a 
modelagem do Protocolo P2. A definição deste módulo é mostrada abaixo. 

module UA-TYPE a c t i v i t y  (access-type : cod-prt) ; 

i p  USR: usuar io - in te r face  (p rov ide r ) ;  

P-AC : acess - in te r f  ace  (user)  ; 

end ; 

( $ i n c l u i r  UABODY) 

MS-ACCESS-TYPE : Possui atributo activity e modela a parte do usuário do 

MS que faz acesso aos serviços desta entidade. Este módulo não corresponde à 
qualquer entidade do MHS e não é definido nas Recomendações X.400, sendo 

definido para modularidade da especificação de modo que possa ser conectado 

indistintamente a qualquer módulo que faça acesso ao MS. A definição deste 

módulo é mostrada abaixo. 



module MS-ACESS-TYPE activity; 

ip P-AC : acess-interf ace (provider) ; 

C11: rose-interface (user); 

C12 : acse-interf ace (user) ; 

end ; 

($incluir MSAC} 

MTS-ACCESS-TYPE : Possui atributo activity e modela a parte do usuário do 

MTS que faz acesso aos serviços cleste sistema. Este módulo não correspoilcle 
à clualquer enticla.de do MHS e não é clefiniclo nas Recoineilclações X.400, sendo 

clefiniclo 13 ara moclulariclacle cla. especificaqão de modo que possa ser conect aclo 

inclistintaillente a clualcper módulo que faça acesso ao MTS. A definição deste 

i~ióclulo é mostrada a.13 aiso . 

module MTS-ACESS-TYPE activity; 

ip P-AC: acess-interf ace (~rovider) ; 

C11: rose-interface (user); 

C12: acse-interface (user) ; 

end ; 

($incluir MTSAC) 

M S - T Y P E  : Possui atributo wtivity e modela a parte do provedor de serviços da 

entidade MS do MHS. Coletivamente, os sub-móclulos MS-ACCESS-TYPE e 

MS-TYPE moclelam o Protoloco P7. A clefinição cleste inóclulo é mostrada 

a13 aiso . 

module MS-TYPE activity; 

ip P-AC: acess-interface (user); 

Cll: rose-interface (user); 

C12: acse-interface (user); 

end ; 

body MS-ACESS-BODY for MS-ACESS-TYPE; 



($incluir MSBODY) 

M T A - T Y P E  : Possui atributo activity e modela a entidade MTA do MHS. 

Este suls-inóclulo é, por sua vez, refina,clo em outros móclulos: P3-PRO- 
VIDER-TYPE, PlPM-TYPE E PlOI-TITE,  que serão descritos na  seção 
111.4. Em pasticu1a.r; coletivamente, os sub-~nóclulos P3-PROVIDER-TYPE e 

MTS-ACCESS-TYPE modelam o Protocolo P3  e o sub-inóclulo MTA-TYPE 
modelain o Protocolo P 1, e coilsecliientemeilte, o MTS. A definição cleste 

móclulo é mostrada alsa.ixo. 

module MTA-TYPE activity ; 

ip C1 1 : array [I. . max-usrl of ROSE-int erf ace (user) ; 
C12 : array [I. . max-usr] of ACSE-int erf ace (user) ; 
C2 : array [I. . max-mt a] of RTSE-interf ace (user) ; 

end ; 

{$incluir MTABODY) 

CASE-PROVIDER-TYPE : Possui atributo activity e modela parte de Ele- 
mentos de Serviço Coi l~~ms cla Camacla de Aplicação (Commom Application 

Service Elements - CASE), que são o ACSE, ROSE e RTSE. A clefiilição cleste 
móclulo é mostrada abaiso. 

module CASE-PROVIDER-TYPE activity; 

ip RT : array [l..max-rtusr] of RTSE-interface (provider); 

RS : array [I. . max-rsusr] of ROSE-int erf ace (provider) ; 

A : array [ I .  . max-ausrl of ACSE-int erf ace (provider) ; 

PCEP: array [l..max-cnx] of APRESENTACAO-interface (user); 

end ; 

body CASE-BODY for CASE-PROVIDER-TYPE; 



PRES-SERITICE : Possui atributo activity e modela o serviço da Cainada de 

Apreseilta,ção, através do qual as  associaqões são criadas para que as entidades 

f~uicionais possa.in interagir. A definição deste móclulo é mostrada abaixo. 

module APRESENTACAO-TYPE activity; 

ip PCEP : array [ I .  .max-pusr, i. .max-cnx] of 

APRESENTACAO-interface (provider); 

end ; 

body APRESENTACAO-BODY for APRESENTACAO-TYPE; 

A configuração c10 sistema consiste do seguinte: 

e c1ecla.ração e criação cle instâ,ilcia,s cl-iama,clas UA[i]; estas iilstâncias têm o tipo 

UA-TYPE e têin o coinportainento claclo pelo corpo UA-BODY; 

e cleclaraç&o e criaçã.0 de instâncias ~ha~~nac1a.s MS [i] ; estas iilstâilcias t êin o tipo 

MS-TYPE e têm o comportamento dado pelo corpo MS-BODY; 

e declaração e criação cle ii~stâiicias cl-iamac1a.s MTA[i]; estas instâncias têin o 

tipo MTA-TYPE e têm o comporta.mento claclo pelo corpo MTA-B ODY; 

e declasação e criação de iilstâncias c11amada.s MS-ACS [i] ; estas inst&lcias têin 

o tipo NlS-ACCESS-TYPE e têm o comportamento dado pelo corpo NlS-AC- 

CESS-BODI'; 

declaração e criação de instâncias chamadas MTS-ACS[i]; estas iilstâncias 

têm o tipo MTS-ACCESS-TYPE e têm o coinportainento dado pelo corpo 

NlTS-ACCESS-BODY; 

e declaração e criaqão de instâllcias clia.~naclas C CASE[i] ; estas instâncias têm 

o tipo CASE-PROVIDER-TYPE e têm o comporta~nento claclo pelo corpo 

CASE-B ODy; 

e c1ecla.ração e criação de iilstc2ilcia.s cl-iamaclas PRES-SERTrICE[i]; estas instâncias 

têm o tipo PRES-SERTfICE-TYPE e têm o comportaineilto dado pelo corpo 

PRES-SERTrICE-BODI'; 



São clefiniclas constantes que cleterminain o número de instâncias criadas de 

cada móclulo. Estas constantes são: 

r inax-usr: Define o número máximo de usuários que o sistema pode supor- 

tar, coilseclueiltemeilte, esta constante clefiile também o ~lúinero de instâncias 

UA[i] . 

r inax-ual: Define o número de iilstâncias UA que utilizarão os serviços de 

MS. Coilsecliieilten~eilte, esta constante define t ainbéin o i~úinero de instâncias 

MS[i] e MS-ACS[i]. 

r max-~ia2: Define o número de instâncias UA que utilizarão diretamente os 

serviços c10 MTS, logo, a soma clas constantes max-tia1 e max-ua2 define o 

número de instâncias MTS-ACS[i]. 

r m a x ~ n t a :  Define o número cle inst&ncias do sub-móclulo MTA. 

r max-cns: Define o número máximo de conexões um sub-módulo MTA pode 

suportar. 

r max-sa: Define o número de sistemas abertos que constituem o sistema, con- 

se qiienteinente, define o número cle instâncias do sul]-inódulo C CASE. 

Após a declaração e criação clas instâncias clos sub-inóclulos clescritos aciina, 

algunlas instâncias UA[i] são conectaclas às instâncias NlS-ACS [i], outras instâncias 

UA[i] são conect aclas às instâncias MTS-ACS[i] , para que estas possam fazer acesso 

às instâilcias MS e MTA respectivamente. 

Esta conexão é realizada através da interface "access-interface". Esta interface 

não faz parte clos padrões X.400, foi criada para esta modelagem, todavia é bem 

definida e inclepenclente cle implementação. 

As instâncias MS[i] são conectaclas às instâncias MTS-ACS[j], para que este 

possa fazer acesso às instâncias MTA. As instâ.ncias que represei1ta.m as entidades 

funciona.is c10 MHS assim formadas s5.o então conectaclas às instâncias CCASE que 

fiilalinente são conectaclas ao sul]-móclulo PRES-SERTrICE. 

O corpo associado ao nlóclulo MHS é vazio, ou seja, não possui transições. Por- 

tanto, o móclulo MHS é constituíclo somente da parte de inicialização. A arcpite- 

tura da especificação é então estática e se mantém inalterada durante a execução 

cla especificação. 

Esta modelagem reflete um MHS completainente clistribuíclo, ou seja, onde as 

entidades de acesso, arinazenament o e transferência se encontram em sist einas 
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Figura 111.3: Arquitetura Geral da Modelagem do MHS . 

abertos distintos entre si. O fato de que esistein inúmeras variantes para a con- 

figuração física dos componentes c10 MHS, se reflete em sua modelagem Estelle. 

Como a iiiteilção foi modelar o sistema cle forma mais distribuída possível, torna-se 

difícil descrever graficamente tal arquitetura cleisailclo claro as relações entre os 

sub-inód~dos (Figura 111.3). 

A seguir a moclelagem de cada sub-mbclulo é descrita separadanieilte. 



111.4.2 Modelagem do Agente Usuário (UA) 

111.4.2.1 O Agente Usuário 

O Agente Usuário (UA) é a entidade funcional c10 MHS que tem por objetivo 

principal tornar os recursos de inaniptdação de inensagens disponíveis ao usuário. 

O UA auxilia o usuário na trailsinissão e recepção de mensagens e contém as 

funções necessárias a interação coin o MTS (OLI NIS) na sua operação de subinissão 

e entrega de mensagens. 

Conforme visto no capítulo 11, os UAs s6.o a,grupa,clos em classes de acordo coin o 

tipo de mensagens que manipu1a.m. UAs de uma. mesma classe são chamados "UAs 

cooperantes)), jc?, que devem cooperar pa.ra. fornecer serviços e co~nunicação a seus 

usuários. No momento, somente uma classe de UAs cooperantes foi padronizada, a 

saber, a classe dos UAs que ma.nip~dam mensagens interpessoais (ineilsagens-IP), 

os IPM-UAs [18]. 

As regras de trailsmissão e meilsagens-IP são clefi~~iclas pelo Protocolo de Meil- 

sagens Iilterpessoais, também cl-iamaclo Protocolo P2. 

A cooperação entre IPM-UAs não envolve o estal~elecimento e término de asso- 

ciação entre estas entidades. O UA estabelece associação somente com a entidade 

funcioilal através da clual ele utiliza os serviços de Transferência de Mensagens. 

Esta enticlacle pode ser o MS ou o MTA. Portanto, o UA deve utilizar o Protocolo 

de Acesso ao NIS (P7) ou ao MTS (P3), respectivmente. 

A modelagem Estelle c10 UA é descrita pelo sub-inóclulo UA-TYPE, e visa 

priilcipalmente descrever formalmente os seguintes aspectos: 

e O comportamei~to c10 UA na execução das operações. 

Sua intera,çã.o com o usu&rio; 

Sua interação com o sub-inóclulo de protocolo de acesso utilizado. 

São clefiiliclas cluatro classes de operações que um IPM-UA deve realizar para seu 

usuário: operações de subinissão, de recepção, de gereilciaineilto, e as operações 

autoináticas. 

Através das operações de subi~~issão, um UA permite que seu usuário submeta 

mensagens, soncla.geils, e notificações de recebimento de ineiisageiis para trais- 

ferência pelo NlTS. As regras para realização destas operações podem ser eilcoil- 

traclas em [B]. 

Através das operações de recepção, um UA avisa a seu usuário da recepção de 

mensagens e notifica.ções. 



Através das opera.qões de gerencia.meilto, o usuário pode alterar o valor de 

"variáveis cle esta,clo" ma,nticlas no UA para. a rea.liza.ção de ações que o UA pode 

realizar automaticamente. São clefinic1a.s oito vaxiáveis de estado: 

auto-discard-expired-IPMs : Inclica se as mensagens cujas datas de expiraqão 

passaram devem ser clelet adas. 

auto-discard-obsolete-IPMs : Inclica se as mensagens cujas datas de obso- 

lescência passaram devem ser cleletaclas. 

auto-ackiiowledge-IPMs : Iilclica se deve ser gerada e enviada automatica- 

mente notificação cle recebimento pasa. as meilsagens recebiclas. 

auto-ackiiowledge-suppl-receipt-iiifo : Indica valoi. de um campo do cabe- 

çalho da 1lotificaçã.o [18]. 

auto-forward-IPMs : Indica se as mensagens recebidas devem ser autoinati- 

cainente reclestii~aclas a outro(s) usu&io(s). 

auto-forward-recipieiiks : Especifica o(s) usuário(s) para os quais as men- 

sagens serão autoinaticainente reclestinaclas. 

auto-forward-lieadiiig : Especifica o cabeçall-io da mensagem que conterá a 

mensagem automaticamente reclestinacla.. 

auto-forward-coiiiillei~t : Especifica um comentário a ser inserido na noti- 

ficaç.20 de não recebimento que será gerada para o originador da mensagem 

automatica.inente reclestiida. 

Através das operações autoináticas, o UA esecuta procediinentos internos de 

auto-c1ele~ã.o de mensagens, a~~to-coilfirmação de recepção de inensagens, auto- 

redestinação de mensagens recebidas a outros usuários. 

O UA utiliza suas variAveis de estaclo para sedizar estas operações. 

111.4.2.2 Modelagei i~  Estelle d o  U A  

Os procedimentos c10 UA f0ra.m modelados em Estelle de forma modular. Consiste 

de um sub-nlóclulo UA-TYPE com atributo activity e coinportainento dado pelo 

corpo UA-BODY. 

Para seu f~~ilcioila.illeilto, é necessário que este sub-móclulo seja conectaclo a 

outro sub-n~óclulo que modele seu protocolo de acesso. Este sub-inóclulo pode 



ser clo tipo MTS-ACCESS-TyPE ou c10 tipo MS-TYPE, conforme o protocolo de 

acesso utilizaclo seja o Protocolo P3 ou P7, respectivamente. Estes sub-móclulos 

serão descritos nas seções seguintes. 

O sub-móclulo UA-TYPE tem como pa.râ.metro de entrada, um código referente 

ao tipo cle protocolo de acesso utilizado (P3 ou P7). 

Por causa da clistri1~uiçã.o moclular desta modelagem, foram definidos canais 

para a c o m ~ ~ n i c a ç ~ o  entre os móclulos que modelam o protocolo cle acesso e o UA e 

entre este e seu usuário. O submóclulo UA-TYPE possui dois pontos de interação 

para este fim, cl-iama,clos, respectivamente, P A C  e USR. 

channel usuario~interface(user,provider); 

by user : 

SendMsg (arg:asnl-def); SendProbe (arg:açnl-def); 

SendAdmOp (arg:asnl-def); SendMsOp (arg:açni-def); 

ChangeAutoDiscard (arg:asnl-def); ChangeAutoAck (arg:açnl-def); 

ChangeAutoForward (arg:asnl-def); 

UnBind ; 

by provider : 

RecIPM (arg: asnl-def); RecIPN (arg: asnl-def); 

RecReport (arg: asnl-def); 

Res (arg: asnl-def); Err (arg: asnl-def); 

Rju (arg: asni-def) ; 

UnbindRes; UnbindAnormal; 

channel access-interf ace (user ,~rovider) ; 

by user, provider : 

Bind; BindRes; BindErr; Unbind; UnbindRes; 

Inv (oP: asni-def); Res (RES: asni-def); Err (ERR: asnl-def); 

Rju (RJU: asnl-def); Rjp; 

module UA-TYPE activity (access-type : cod-~rt) ; 

i~ USR: usuario-interface (provider); 
P-AC: access-interf ace (user) ; 

end ; 

($incluir UABODY) 
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Figura 111.4: Arquitetura da Moclelagein Estelle do UA 

O sub-móclulo UA-TYPE é cleclaraclo no móclulo principal da inoclelagein, MHS, 

onde é ta~nl+m criado e instailciaclo com o nome UA[i]. 

Devido a forina modular seguida em relaçã,o aos protocolos cle acesso, o com- 

portamento c10 sub-móclulo UA foi inodelaclo de forina simples, sem refinamentos. 

Este sub-móclulo possui um canal interno cl~amaclo Intern. Este canal é utilizado 

pela próprio móclulo na execução de ações a~~tomáticas tomadas na recepção de 

mensagens. 

MTA 

channel P2-INTERNAL (A,B); 

by A , B :  Msg (arg: asnl-def); 

A arcpitetura desta moclelagein, pode ass~unir dois tipos em relação ao proto- 

colo de acesso utilizado. Isto é mostraclo na Figura 111.4. 

MTS-ACS MS MS-ACS 

111.4.3 Modelagem do "Message Store" (MS) 

P3 . . . . . . . . ..... r7 . ..... . ... . .. 

CCASE 

111.4.3.1 O Message Store 

CCASE CCASE 

O Message Store (I\/IS) é moclela.clo como um objeto atômico que age coino um 

provedor de serviços para seu usuário (i.e., o UA) e um usuário dos serviços forneci- 

dos pelo MTS . Conforme citado anteriormente, o MS age coino um intermediário 

Serviço de Apresentação 

CCASE 

Serviço de Apresentação 



entre o UA e o MTS. Sua f~mção principal é aceitar a entrega de mensagens do 

NITS e armazená-las até que o UA as recpisite, proveilclo serviços de recuperação 

de mensagens (retrievd). O 14s ta.inbém provê os serviços cle subinissão indireta 

e ac1ininistraçã.o ao UA, que passa. traiispareiltemeilte ao MTS. 

Como o UA, o NlS a,ge como provedor de serviços para um único usuário. A 
Figura 111.5 mostra o modelo cle interação entre UA-MS-N'TS. 

MTS 

Figura 111.5: Intera,ção UA-MS-MTS 

A recoinenclaqão X.40'7 define um modelo de a.rma,zenamento de informação 

para o IVIS. O MS armazena e mantem bases de informação que são coilstituíclas de 

entradas, que, por sua vez, são coilstituíclas de atributos. Esta recoineilclação define 

e descreve a base de informa~üo de mensagens armazenadas (storecl messages), que 

contém informação cleriva.cla da entrega de mensagens e notificações pelo MTS. 

As normas MOTIS da ISO [20] definem mais dois tipos de bases de inforinação 

para arma~zeila,llleilto de informação sobre a eiltra3cla e saída de mensagens, cha- 

maclas inlog e ozstíog respectivainente. A definição destas bases de inforinação não 

faz parte do escopo clas Recomeilclações X.400 do CCITT. 

Cada base de informação é oiga~lizacla como uma secltiência de entradas. Uina 

entrada na base de informa.ção representa um único objeto, tal como uma mem 

sagein 

Cacla entrada é identificada pelo seu nGmero de seqiiência, único em uma base 

de informação, e gerado pelo hlIS na cria.ção de uma nova entrada. Em uma 

base cle informação, o MS gera i~úmeros cle secluência em ordem ascendente e sem 

reutil iza~ã,~. 

Uma eiltracla consiste de um conjunto de atributos. Cada atributo provê uma 

parte de informação sobre, ou cleriva.cla. c10 dado ao qual a entrada correspoiide. 

Exemplos de tipos de atributos de uma entrada são: seu número de secluência, sua 

data de criação e o envelope cle uma mensagem. 

Um atributo consiste de um tipo, que iclentifica a classe cla inforinação dada 

por ele, e um valor correspoi~clente, que é iilstância particular clacluela classe na 

en t r ada. 



Figura 1II.G: Estrutura de uma Entrada do NiS 

Além de servir como 11111 clepositório cle mensagens, o MS oferece operações 

sobre estas mensagens tais como: obter inforinações sobre as mensagens, recupera- 

las ou deleta-las. Ao solicitar estas operações, o UA cleve fornecer clescritores das 

mensagens as cluais a operação se aplica. Estes clescritores consistem de estruturas 

de dados que permitem a seleção cle ineiisagens e poclem ser combinados para 

formar espressões complesas. 

O MS provê serviços a seu usuário através do Protocolo de Acesso ao MS 

(Protocolo P7). Este protocolo constitui-se da coniunicaçiio entre o MS e seu 

usuário através de uma conesão de a.presei~ta.ção. 

Para prover ao seu usuário os serviços de sul~ilissão indireta, o MS por sua 

vez, utiliza o Protocolo de Acesso ao MTS (Protocolo P3), cuja modelagein será 

descrita na próxima seção. Na inoclelagem Estelle, a Figura 111.5 toma a forma 

da Fig~wa 111.7. 

A i"\ioclelagem Estelle do MS visa clescrever forma.linente o protocolo cle acesso 

à esta entidade e a execução de suas operações. 

O UA pode fazer uso das várias f~mções c10 MS através das operações remotas c10 

Protocolo P7 definidas em seu inoclelo alxtrato. São elas as operações Suminarize, 

List, Fetcl-i, Delete, Register-MS, 

A operação Sumarize permite que o UA obtenha um contador das entraclas que 

contêm um dado conjunto cle a,tributos. O número de mensagens identificadas 

pode ser restringido por um limite ou por seletores baseados em atributos. As 

informações retorna.clas por esta opera.ções podem servir para forinular coi-isultas 

posteriores ao MS. 

A operaqão List permite que o UA solicite um conjunto de atributos de inen- 

sagens reticlas no MS. As mensa.gens a seseiil coilsiclera.clas para listagein devem 

satisfazer a critérios de seleção como na opera.ção Suma.rize. Nem todos os atribu- 

tos de mensagem poclem ser obtidos com esta operação. Geralinente, os atributos 
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Figura 111.7: Arquitetura da NIoc1ela.gein do Protocolo P7 

não permitidos nesta operação são aclueles que retem inuita inforinação tais como, 

conteúclo e envelope de mensagens. Os resultaclos de Luna operação List são tipi- 

camente usados para selecionar mensagens palra. leitura ou ação posterior. 

A operação Fetch age como a operação List mas no caso desta operação, somente 

uma mensagem é seleciona,cla por vez e todos os a.tributos poclein ser recpisitaclos. 

Se mais cle uma mensagem satisfizer amo critério de seleção, o IVIS retorna seus 

ilúmeros cle secliiencia. para que o usuá.rio possa formular operações posteriores. 

A operação Delete permite que o UA clelete mensagens (entradas) no MS a 

partir cle seus números de secliiencia ou seletores baseados em atributos. O MS 

retorilará um erro ca>so o UA tente cleletar Luna entrada cujos atributos ainda não 

foram coilsultaclos por uma operaçiio List ou Fetcll. Além disso, se o UA cleleta 

uma entrada que contém uma mensagem-IP cujas partes de corpo ainda não foram 

todas lidas, o MS autoinaticainente retorna uma notificação de não-recebido ao 

originaclor da mensagem. 

A operação Alert permite cpe o MS avise ao UA da entrega de mensagens ou 

notificações. 

A operaçã.~ Register-i\lS permite que o UA registre informação no MS que 

poderá ser utilizada "por clefa~dt" na execução de operações e/ou solicite que o 

iviS execute operações a.utomáticas na entrega cle mensagens tal como, sedestina- 

mensagens a outro(s) clestiilatário(s). 

Como citado acima, a classe de operaqões de submissão indireta permitem que 



o UA envie niensagens e sondagens via o IdS, que repassa transparentemente ao 

NSTS. Opcioilalmente, a l~ecliclo c10 usuário, o MS pode, durante a submissão, 

inserir no corpo da mensagem uma outra mensagem residente no MS. 

O hdS deve ainda rea,liza.r certas f~mções específicas ao tipo de conteíido inani- 

pulado. Estas funções o clistiilgiiein de um MS genérico. Se o NIS está associado a 

um IPM-UA, ele deve rea1iza.r algumas f~inções específicas para ineilsagens inter- 

pessoais. Estas f~inções se referem à criação de entradas, inamtenção de atributos, 

esecucão de ações  automática,^ no MS. Estas fiinções são descritas no seção 9 da 

Recomenclação S. 420 [lS]. 

111.4.3.2 O Protocolo P7 

As recomendações 5.413 e X.419 definem abstra,ta.inente o Protocolo P7 utilizanclo 

as macros do ROS. As macros AdSBincl e MSUilbincl definem os parâinetros para 

estal~elecimento e término da associação entre a. enticla,cle MS e seu usuário (UA). 

Os pí~râmetros das operações são tailll~ém clefiniclos utilizanclo inacros ROS e tipos 

ASN.1 [16]. 

Cada classe de serviço foi agrupado em um ASE (A1~plication Service Element): 

O MRSE (Message Retrieval Seivice Element), que corresl~oi~cle aos serviços de 

recuperação, o MSSE (Nlessage Submission Service Element), que corresponcle aos 

serviços de submissão, o MASE (Message Aclministration Service Eleinent), que 

correspoi~cle a.os serviços de administração. Estes ASEs unidos aos ASEs cointiiis 

aos protocolos de aplicação (ACSE, ROSE, RTSE) formam o coiljuilto de ASEs 

que definem os Contestos de Aplicação (ACs) do Protocolo P7. Existem dois 

contextos definiclos para este protocolo: 

o ms-access: composto dos ASEs: MRSE, MSSE, MASE, ACSE e ROSE. Este 

contesto de aplicaqão é mancla.tório. 

ms-access APPLICATION-CONTEXT 

APPLICATION SERVICE ELEMENT (aCSE) 

BIND MSBind 

UNBIND MSUnbind 

REMOTE OPERATIONS {rOSE) 

INITIATOR CONSUMER OF (mSSE, mRSE, mASE) 

ABSTRACT SYNTAXES ( 

id-as-acse -- of ACSE 

id-as-msse -- of MSSE, including ROSE 



id-as-mdse -- of  MRSE, including ROSE 

id-as-mase -- o f  MASE, including ROSE 

id-as-ms -- of  MTSBind, MTSUnbind --) 
. . . =  . id-ac-ms-access 

e ms-reliable-access: composto dos ASES: MRSE, MSSE, MASE, ACSE, ROSE 

e RTSE. Este contesto de aplicação é opcional. 

ms-reliable-access APPLICATION-CONTEXT 

APPLICATION SERVICE ELEMENT (aCSE, rTSE) 

BIND MSBind 

UNBIND MSUnbind 

REMOTE OPERATIONS {rOSE) 

INITIATOR CONSUMER OF {mSSE, mRSE, mASE) 

ABSTRACT SYNTAXES { 

id-as-acs -- o f  ACSE 

id-as-mss -- o f  MSSE, including ROSE 

id-as-mrs -- of  MRSE, including ROSE 

id-as-mas -- o f  MASE, including ROSE 

id-as-ms -- o f  MSBind, MSUnbind, 

-- including RTSE 3 
. . .  .=  id-ac-mts-reliable-access 

O Protocolo P7 consiste de três etapas: 

Estal~elecimento da Associação: Conforme clefiniclo pela macro MSBiilcl. Os 

claclos da macro contém a iclentificação cla enticlacle remota e estabelece o 

contexto de segurança na. qual as operaqões subseqiientes irão ocorrer. Ao 

fim da operaçãqo NISBincl os sistemas fim lmverão diclaclo suas identificações 

nwtuamente e conhece rã,^ a(s) cl-iave(s) a serem utilizadas em f~mções de 

segurança. 

No Protocolo P7 somente o UA tem direito cle iniciar o estabelecimento de 

associação. 

e Esecuçã,~ de Operações: Ha.~xmclo a. associa.ção, as eilticlacles 110 dein então 

solicitar a esecução das opera,ções. As opera,ções c10 Protocolo P7 são execu- 

tadas assincroilamente sujeitas as seguintes coi~clições: As operações Delete e 

Register-VIS não devem ser esecutaclas até que todas as operações penclentes 



tenham sido completadas. Além disso, as operações são executadas na ordem 
em que foram solicitadas. 

e Término da Associação: Se o UA não necessita mais dos serviços do MS e 
não existem "Results" pendentes, a associação é terminada conforme a macro 
MSUnbind. 

Realização da Associação 

A realização do serviço definido pela macro MSBind, ou seja, o estabelecimento 
de associação se dá através do serviço A-ASSOCIATE do ACSE, se o contexto de 
aplicação é "ms-access" ou através do serviço RT-OPEN do RTSE se o contexto 
de aplicação é o "ms-reliable-access" . 

Os parâmetros do serviço A-ASSOCIATE são utilizados da seguinte forma: 

e Mode: 

O parâmetro "mode" da primitiva A-ASSOCIATE.Request deve ter o valor 
"normal mode". 

a Application Context Name: 

O parâmetro "application-context-name" da primitiva A-ASSOCIATE.Re- 
quest deve propor o contexto de aplicação ms-access através de seu identifi- 
cador " icl-ac-ms-access" . 

a User Information: 

O argumento da macro MSBind é mapeado no parâmetro "user-information" 
da primitiva A-ASSOCIATE.Request. 

a Presentation Context Definition List: 

Este parâmetro contém a definição do contexto de apresentação para cada sin- 
taxe abstrata citada no contexto de aplicação. Uma definição de contexto de 
apresentação é constituído de uma identificador de contexto de apresentação 
e um nome de sintaxe abstrata para o ASE. 

a Quality of Service: 

Este parâmetro deve ser utilizado pelo iniciador da associação na primitiva 
A-ASSOCIATE.Request e pelo respondedor da associação na primitiva A- 
ASSOCIATE.Response. OS componentes "extended control" e "optimized 

dialogue transfer" devem ser usados com o valor "not required". Os demais 
componentes devem ser usados com os valores "default" definidos em [29,23]. 



Se o RTSE faz parte do contesto de a.plica.çã,o, o RTSE é o único usuário dos 
serviços P-ACTIVTY-START, P-DATA, P-MINOR-SYNCRONIZE, P-ACTIVI- 
TY-END, P-ACTIVITU-INTERRUPT, P-ACTIVITY-DISCARD, P-U-EXCEP- 

TION-REPORT, P-ACTIVITY-RESUME, P-P-ESCEPTION-REPORT, P-TO- 
KEN-PLEASE e P-CONTROL-GIVE. 

Uso dos  Serviços d e  Sessiio e T ~ a i i s p o r t e  

Se o RTSE não faz parte do contexto de aplicação, as uniclacles f~iilcioilais do 
Serviço cle Sessã.o necessá.rias ao Protocolo P7  são: Iíernel e Duplex. 

Se o RTSE faz parte do contesto de aplicação, as unidades fiincionais clo 

Servico de Sessão necessárias ao Protocolo P7  são: Kernel, Half-cluplex, Excep- 
tions. r\/linor-syncronize e Activity-ma.ila.ge111e1lt. 

Quanto ao Serviço cle Tra.~lsporte, suporte à. Classe O é obrigatório. Suporte à 

outra,s classes é o p c i o d  

111.4.3.3 Modelageim Estelle d o  M S  

A modelagem Estelle do Protocolo P7 é constituída de uma instância do sul]- 

móclulo MS-ACS, c10 tipo MS-ACCESS-TYPE, uma instância do sub-~nóclulo 
MS, do tipo MS-PROVIDER-TYPE, duas ii~stâilcias clo sub-ilióclulo CCASE, c10 
tipo CASE-PROVIDER-TYPE, e a instância clo sub-inóclulo PRES-SEVICE, com 
mostra a Figura 111.7. 

O s~ils-móclulo MS-ACS funciona como a. parte do usuário do NIS que faz acesso 
as seus servicos e portanto é coilecta,clo ao sul]-móclulo UA através de uma in- 

terface simples, cl~a.illa.cla i'a.ccessiilterface", n5.o-padrão, porém iildepeilcleilte cle 

implement a@.o (vide §III.UA) . Esta clivisão foi feita para efeito de inodulariclacle 

da especificacão, conforme visto na seção 111.3.1. O móclulo MS-ACCESS-TYPE 

é clefiiiclo coi~forin mos traclo aba,ixo. 

module MS-ACCESS-TYPE a c t i v i t y ;  

i p  P-AC: a c c e s s - i n t e r f a c e  ( p r o v i d e r ) ;  

C 1 1 :  r o s e - i n t e r f a c e  ( u s e r ) ;  

C12: a c s e - i n t e r f a c e  ( u s e r ) ;  

end ; 

( $ i n c l u i r  MSAC) 



Este sub-módulo tem três pontos de interação externos chamados P-AC, RS 
e AC. Através destes pontos de interação, este sub-módulo oferece os serviços de 

acesso ao MS, e utiliza os serviços do ROSE e do ACSE, respectivamente. 

O corpo correspondente à instância do sub-módulo MS-ACS possui sete estados 

de controle (declaração state) cuja mudança é determinada pelos eventos detec- 
tados em seus pontos de interação e determina a transição a ser executada. A 

especificação de estados de controle não consta dos padrões X.400, foram definidos 

para esta modelagem. 

Este sub-módulo possui um módulo filho que especifica um "timer", e que tem 

o tipo TIMER-TYPE e possui atributo activity. O comportamento do timer é 

dado pelo corpo TIMER-BODY. Este corpo qualificado como "external", ou seja, 

não foi especificado nesta modelagem. 

module TIMER-TYPE activity; 

ip T : TIMER-interface (provider); 

end ; 

body TIMER-BODY for TIMER-TYPE; external; 

São criadas duas instâncias do módulo TIMER-TYPE chamadas TIMER-OP 

e TIMER-REP. A instância TIMER-OP representa o timer relativo à execução 

das operações. Ele é ativado no envio de cada pedido de operação a entidade 
remota. A instância TIMER-REP representa o timer relativo ao estabelecimento 

de associação. Ele é ativado no envio do pedido de estabelecimento de associação; 

caso ocorra "time-out", o pedido é reinicializado até um certo limite local. 

Associados a estas instâncias, estão pontos de interação através dos quais os 

timers são ativados e os time-outs são detectados. 

ig TOP : TIMER-interf ace (user) ; 

TREP : TIMER-interface (user); 

O uso de timers para controle de aspectos do comportamento da entidade MS 

não consta dos padrões X.400. Portanto, estes foram definidos para esta mode- 

lagem. 

Este sub-módulo possui um ponto de interação interno através do qual são 

ativadas transições que asseguram o bom funcionamento do protocolo quanto ao 



tratamento cle erros e asseguram que a associa.çã.o não será terminacla encpanto 

todas as operações 1lã.o forem responclidas. Este po11to de interação é definido pelo 

canal cle conl~inicaçã.~ P7-INTERNAL mostraclo almiso. 

channel P7_INTERNAL(A,B); 

by A,B : Error; PreRel; 

ip 
Intern-in: ~7-INTERNAL(A); 

Intern-out : ~7-INTERNAL (A) ; 

O sub-módulo h4S modela o comporta.rilento c10 próprio NIS na realização de 

seus serviços e interaçào com seu usuc?.rio. Este sub-inóclulo tem três pontos cle 

interaqão esternos clia.ma,clos P-AC, RS e AC. Através destes pontos de interação, 

este sub-móclulo utiliza os serviços de acesso ao MTS, e utiliza os serviços do 

ROSE e do ACSE para com~inicar-se com seu usuá.rio remoto, respectivamente. O 

móclulo NIS-TYPE é clefiiliclo conforme mostrasdo abaixo. 

module MS-TYPE activity; 

ip P-AC : access-int erf ace (user) ; 

C11 : rose-interf ace (user) ; 

C12: acse-interface (user); 

end ; 

($incluir MSBODY) 

O corpo correspoilclente à instâilcia c10 sub-móclulo I\/IS-ACS possui dois estados 

cle controle (c1eclasaçii.o state) cuja muclança é cleterminacla pelos eventos detec- 

tados em seus pontos de interação e cletermina a transiçã,~ a ser executada. A 

especificaçã.~ cle estados cle controle 1lã.o consta dos pa,clrões X.400, foram clefiiliclos 

para esta modelagem. 

Como 1x0 sub-il~óclulo MS -ACS, é clefiilido um móclulo TIMER-TY PE com corpo 

TINIER-B ODY, e neste caso, são criaclas cluas instSncias cllamadas TIMER-OP e 

TINIERNITA. A iix&lcia TIMER-OP representa o timer relativo à execução clas 



Este parâinetro deve ser utilizado pelo iniciador da associação na primitiva 
A-ASS0CIATE.Request e pelo respondedor da associação na primitiva A- 
ASSOCIATE.Response; e deve especificar as seguintes unidades funcionais: 

a) I<ernel; 

b) Duplex. 

A realização c10 serviço clefinido pela macio MSUillind, ou seja, término da asso- 
ciação se dá através do serviço A-RELEASE do ACSE, se o contexto de aplicação é 

')ms-access", OU através do serviqo RT-CLOSE do RTSE se o contexto de aplicação 
é "111s-reliable-access)) . 

Os pasc2netros do serviqo A-RELEASE são utilizaclos da seguinte forma: 

r Result: 

Este parâmetro deve ter o valor ))affirlnative'). 

O ROSE é o usuário clos demais serviços A-ABORT, A-P-ABORT do ACSE. 

Realização de Operações 

A realizaqão clos serviços dos ASES MRSE, MSSE e MASE, ou seja, as operações 

de Recuperação, Submissão e Administração se dá através dos serviços RO-INVO- 

KE, RO-RESULT, RO-ERROR c10 ROSE cle acordo com [30,25]. 

Ao se solicitar uma operação, o arguinento desta será inapeada no parâmetro 

"user-data" do serviço RO-INVOKE c10 ROSE. A entidade pioveclora da  operação 

enviará o resultado (ou erro) cla operação em questão no parâinetro "uses-data" 

do serviqo RO-RESULT (RO-ERROR) do ROSE, que dependendo c10 contexto de 
aplicação utilizará o serviço P-DATA (ins-access) ou o serviço RT-TRANSFER 

(msseliable-access) que utilizará o serviço P-DATA. 

Uso dos serviços. de Apreseiitação 

O Protocolo P7 utiliza os serviços da Camada de Apresentação em moclo nos- 

mal. Neste moclo, um cliferente contesto cle apresentacão (preseiltatioil-coiltext) é 
utilizado para cada sintaxe alxtrata incluída no contexto de aplicação. 

O ACSE é o único usuário clos serviços P-CONNECT, P-RELEASE, P-U-A- 
BORT e P-P-ABORT. 

Se o RTSE não faz parte do contesto de aplicação, o ROSE é o único usuário 
do serviço P-DATA. 



operações. Ele é ativado no envio cle cada pedido de operacão à entidade remota. 

A instância TIMER-MTA é utiliza.clo na a,ssociação entre MS e MTS cluanclo o 

MS é o iniciador da associação a fim de determinar o término da associação. Este 

times é ativado quando todas as opera.ções solicitadas ao MTS houverem sido 

respoi~cliclas. 

Os sub-móclulos CCASE modelam os elementos cle serviço coni~iiis da  Camada 

de Ap1icaçã.o (CASE), e o sub-móclulo PRES-SERVICE provê o serviço da Camada 

cle Apresentação. 

O sub-nlóclulo CCASE faz uso do serviço cle apresentação através do ponto de 

interação P CEP. 

As instâncias dos sub-módulos MS-ACS, MS, CCASE e PRES-SERITICE são 

criados (init) e conectados (connect) na parte de iiiicialização (initialize) do inódulo 

principal MHS da especificação. 

111.4.4 Modelagem do Sistema de Transferência de Men- 

sagens (MTS) 

111.4.4.1 O Sistema de Transferência de Meilsageils 

O Sistema cle TraiisferP,ncia cle hdeiisagens (I\/ITS) é o meio para troca de mensagens 

na base a.rmazena-envia. A mensagem submeticla por um usuário (originador) é 

transferida atra.vés do MTS e entregue a um ou 1na.i~ usuários (clestinatários). 

As recomendações X.400 [15] descrevem o MTS utilizailclo um moclelo alxitrato 

a fim de definir os serviços forneciclos pelo MTS como um todo - o serviço abstrato 

do I\/ITS. Este moclelo é, mais tarde, refinado de forma a clefinir sua estrutura 

interna. 

O MTS é moclelaclo como um objeto, cujo comportaineiito geral pode ser de- 

scrito sem referência a sua estrutura interna.. Os serviços ofereciclos pelo objeto 

MTS se tornam clisponíveis em suas portas. Um tipo de porta representa uma 

classe de serviços ofereciclos pelo objeto MTS. 

O usuá.rio do MTS é ta.~iil~ém inodelado como um objeto, que obtem os serviços 

ofereciclos pelo MTS atra-\lés de uma porta corresponclente a uma porta clo MTS do 

mesmo tipo. Um tipo de porta correspoiicle a. um conjunto cle operações abstratas; 

aquelas que poclem ser iiivocaclas pelo objeto MTS (e esecutaclas pelo usuário do 

MTS) e aquelas que poclem ser inroca.clas pelo usuá.rio do MTS (e executadas pelo 

MTS) - 

Antes que objetos possam solicitar opera.qões. é preciso que liaja entre eles uma 
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ass ocia.çio abstra.t a. O estabeleciinento de tima associação entre objetos define o 

relacioizaizzeizto entre eles até que a associa.ção seja termiiza.cla. Uma associação 

é sempre terminada pelo iniciador da associaçã.~. Durante o estabelecimento da 

associação, os objetos valiclmz as identificações (creclenciais) um c10 outro e são 

estabelecidos o contextos Se aplicação e o contexto Se segurança da associação. 

O objeto MTS suporta três classes de operações (e, portanto, três tipos de por- 

tas) a seus usuá.rios: Operações de Submissáo (Submission), de Entrega (Delivesy) 

e Aclmiizistração ( Aclministration). Através destas portas é realizado o Protocolo 

P3. 

As operações de submissão 1za.lilita.m o usuáxio c10 WITS a submeter mensagens 

ao MTS para transferência e entrega a um ou mais usuários destinatários e a enviar 

soizclageils que t es t a.m a entregabiliclade cle uma, certa mensagem. 

As operações de entrega l-iabilitain o usuário do MTS a entregar a seu usuário 

mensagens e notificações cle entrega e de não-entrega relativas a mensagens e sonda- 

gens. 

As opera.ções cle a.clministra.ção habilitam ao usuário do MTS a alterar in- 

forinaqões a seu respeito ou relativas à sua. ca.~~acicla.cle de recepção de mensagens, 

e l-iabilitam tanto WITS cluaizto seu usuário a a91terasein suas credeizciais. 

Uma mensagem submetida por um usuário c10 MTS via operação de sub- 



missão, normalmente será entregue a um ou mais usuários via operação de en- 

trega. O usuário originador pode escolher ser notificado da entrega da mensagem 

via operação de entrega. 

111.4.4.2 Refinamento do MTS 

O MTS é constituído de uma coleção de Agentes de Transferência de Mensagens 

(MTA), que no modelo abstrato são chamados "objetos MTA". Os MTAs coope- 

ram entre si para formar o MTS e oferecer o serviço de transferência de mensagens 

a seus usuários. São os MTAs que executam as funções do MTS, isto é, transferem 

mensagens, sondagens notificações, geram notificações e realizam conversões de 

conteúdo. 

Os objetos MTA também possuem portas, algumas das quais são exatamente 

aquelas visíveis na fronteira do objeto MTS, isto é, portas de submissão, entrega 

e administração. Entretanto, os MTAs possuem outro tipo de porta, a porta 

de transferência, através da qual ocorrem as operações de transferência e está 

relacionada à distribuição do serviço abstrato do MTS entre MTAs, e não são 

visíveis na fronteira do objeto MTS. 

As operações de transferência habilitam um MTA a transferir mensagens, sonda- 

gens e notificações a outro MTA. Em geral, uma mensagem, sondagem ou noti- 

ficação pode ser transferida várias vezes entre diferentes MTAs para alcançar seu 

destino. Através das portas de transferência é realizado o Protocolo P1. 

111.4.4.3 Fuiicio~iaiileiito do MTA 

A descrição dos procedimentos de um MTA é baseado no modelo mostrado nas 

Figuras 111.10 a 111.13 a seguir. Deve-se notar que o modelo é incluído apenas 

para fins de exposição, não pretendendo impor um modelo para a implementação 

de um MTA. 

O funcionamento do MTA é descrito utilizando-se módulos e procedimentos 

através dos quais é definido sua interação com usuários, sua interação com outros 

MTAs e sua operação distribuída. 

O funcionamento do MTA é orientado a eventos e este se mantém inativo até 

que um evento seja detectado em uma de suas portas. 

Os módulos que definem o funcionamento do MTA são mostrados na Figura 

111.11. 

O módulo "deferred-delivery" é invocado pelos módulos "message-submission" 

e "message-in", que passam uma mensagem vinda do usuário ou de outro MTA, 
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respectivamente. E verificado se a mensagem solic.ita entrega pré-clatacla, pocleilclo 

a mensagem ser reticla para entrega na data. cletermiilacla. Terminado o processa- 

meilto, este móclulo iilr~oca o móclulo "inaiii", pa.ssanclo a mensagem. 

O inóclulo "main" realiza processa,mento de mensagens ou sonclagens cpe chegam 

ao MTA. A Figura, 111.11 mostra o rela,cioila.meilto entre este móclulo e os inóclulos 

que o invocam ou por ele iiwoca.clos. Este móclulo está. sujeito à invocação pelos 

seguintes móclulos: 

e inóclulo "probe-in", que passa uma soiiclagem; 

e móclulo "cleferrecl-cleliverj: que passa uma mensagem; 

e móclulo "probe" , que passa uma soilclagem; 

Em caso cle erro ou de ilecessiclacle de envio de notificação de entrega, o inóclulo 

"main" tainl~ém pode ser iilvocaclo pelo seguintes móclulos: 

e móclulo "message-out", que passa uma mensagem iildicanclo o problema en- 

contraclo; 

e iilóclulo "probe-out", que passa uma soilclagem iilclicailclo o problema encon- 

trado; 
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inóclulo "message-clelivery)' ,, que passa uma. mensagem iilclicanclo os prol~leinas 

eilcontraclos pa.ra a geração de uma notifica.çã.o cle nã,o-entrega; 

0 móclulo "probe-clelivery-test", que passa uma sondagem iildicanclo os proble- 

mas eilcontrados para a geração cle wna. notificaçã,~ de não-entrega. 

O móclulo "ma.in" contém procedimentos que, coletivamente, suportam as se- 

guintes funções: 

- Processamento de "trace" [15] ; 

- Roteaineilto; 

- Reclirecioilaiileilto de mensagens; 

- Com~eis5.0 de Conteúdo; 

- Expansão de Listas de Distribuição; 

- Replicação de NIensagens; 

- Resolução de Endereços. 

Como resultado deste móclulo, uma ou mais réplicas cla mensagem são cri- 

adas junta.inente com instruções apropriadas. Depeideilclo da ilat~ireza destas 

iilstruções, o móclulo "main" então invoca: 



módulo "message-out", para o qual é passado cada mensagem com instrução 

de transferência. 

módulo "probe-out", para o qual é passado cada sondagem com instrução de 

transferência. 

módulo "message-delivery", para o qual é passado cada mensagem com ins- 

trução de entrega para cada destinatário local. 

módulo "probe-delivery-test", para o qual é passado cada mensagem com 

instrução de entrega para cada destinatário. 

0 módulo "report, para o qual é passado cada mensagem ou sondagem com 

instrução globais à mensagem para geração de notificação e/ou instruções 

específicas para cada destinatário. 

Para cada mensagem ou sondagem, o módulo "main" executa os seguintes pro- 

cedimentos: 

(1) Front-End: Este procedimento inicializa as informações de "trace" e realiza 

várias checagens na mensagem. Por exemplo, verifica expiração da mensagem 

e detecta loops de roteamento. 

Em caso de erro, o procedimento gera instruções para a geração de uma 

notificação de não-entrega e o processamento continua no procedimento 9. 

Caso contrário, continua no procedimento 2. 

(2) Decisão de Roteamento e Conversão: Gera instruções para roteamento e con- 

versão para cada destinatário da mensagem. São instruções que dirigirão a 

mensagem (sondagem) pelos demais procedimentos. 

Se é detectada a necessidade de redirecionamento da mensagem, isto é, a 

mensagem não pode ser entregue para um determinado destinatário e existe 

um destinatário alternativo para o qual a mensagem pode ser enviada, então 

o processainento continua no procedimento 3. 

(3) Redirecionamento: Verifica se existe loop de redirecionamento, caso contrário, 

altera o envelope da mensagem apropriadamente e o processamento continua 

no procedimento 2. Em caso de loop, continua no procedimento 8. 

(4) Despachante: Verifica as instruções geradas pelos procedimentos anteriores e 

passa o controle para o primeiro dos seguintes procedimentos que for aplicável: 



- replicante (proceclimento 5); 

- coilversão (procecliineiito 6); 

- espai~são de DL (proceclimento 7); 

- saída (procedimento 10). 

(5) Replicxilte: Replica a mensagem conforme solicitaclo pelas instruções geradas 

para cada destinatário no procecliinento 2. Para cada réplica, o processaineiito 

continua iilcliviclualilleilte no proceclimento 4. 

(6) Conversão: é executado para cada mensagem ou sondagem clue necessite. Em 

caso de sucesso, o processamento continua no procecliinento 4. Caso contrário, 

é gerada iiistrução indicando erro de conversão e o processamento coiitiniia 

no procedimento S. 

(7) Expansão cle DL: Esecuta espansão de Listas de Distribuição. Em caso 

cle sucesso, o processa,mento contiii~ia no proceclimeiito 2 para que os des- 

tinatários adicionaclos à mensagem possam ser tratados apropriaclamente. 

Se é gerada uma cópia da mensagem com instrução para geração de uma 

notificação de entrega, seu processa,mento continua no procecliinento 9. 

No caso de sondagem, esta terá iilstruqiio para. geração de uma de entrega, seu 

processamento continua no proceclimento 9. Em ca,so de erro, o processaineiito 

continua no proceclimento 8 com iiistruçGes para geração cle uma notificação 

de entrega. 

(8) Processamento cle Erros: Este l~rocecliinento é solicitado cluaiido é cletetacla a 

impossibilidade cle entrega de uma inei~sagem/soiiclagem. Este procedimento 

tenta cleterminas outro método de entrega ou um clestinatário alternativo. 

Em caso de sucesso, o processamento continua no proceclimeiito 2, ou no 

procecliinento 9 se é verificacla a possibilicla~cle cle reclirecio~iaine~~to. 

(9) Saícla para Report: Os procedimentos c10 móclulo main terminam neste e o 

móclulo "report" é chamado para a. geração de notificação pa.ra a mensagem 

ou soiidagem. 

(10) Saícla: Ponto de sa.íclci. c10 móclulo "ma,in" . 

A Figura 111.12, mostra o fluso de informaÇã,o no módulo "maiil". 

O móclulo "report" pode ser iiivocaclo pelos seguintes móclulos: 

0 móclulo "report-in", que passa uma notificaçiio; 
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e móclulo "maiii" , que pa.ssa uma, mensagem ou notificação coin iilstruções para 

geração de notificação; 

e móclulo "report-out", que passa uma notificação coin problemas; 

Se os ~xoceclimeiitos internos deste módulo encontram uma condição de erro, 

não é gerada clualcper saícla. Em caso de sucesso, este inódulo iilvoca o móclulo 

"report-out" ou "report-clelivery" , passando uma notificação a ser transfericla a 

outro MTA ou entregue a uni usuário, respectivamente. 

O móclulo "report" executa os seguintes procecliinentos: 

(1) Front-Encl: é o primeiro procecliinento esecutaclo neste inóclulo para noti- 

ficaqões vindas do inódulo "report-iil". Este procediinento realiza iilicialização 

das informações de "trace" e várias outras verificações iniciais 1151. 

Em caso de erro, a. n~tifica~ção é descartada e o proceclimento termina. Caso 

contrário, o processaiiiei~to continiia. no pioceclimento 3. 

(2) Geração cle Notificaçâo: é o primeiro proceclimento esecutaclo neste módulo 

para mensagens e soidagens. Este proceclimeiito gera a notificação de entrega 

ou não entrega conforme as instruções tra.ziclas pela ineilsagein ou sondagem. 

Em caso de erro, a mensagem ou sondagem é clescartacla e o procediinento 

termina. Caso contrário, o processa.il~ento contiii~~a no procedimento 3. 

(3) Roteamento de Notificação: Gera iilstruções de roteaineilto para a notificação. 

Em caso de erro, a ilotificaqão é descartada e o procecliineiito termina. Caso 

coiltrArio, as informações cle trace são akivaclas para iilclicarein a passagem 

por este MTA e o processa.mento termina. 

A Fig~u-a 111.13 mostra. o f l ~ ~ s o  cle informa,çã.o no inódulo "report". 

Os demais móclulos (probe-in, message-iii, sulsimit, probe, reportin, probe-out, 

inessage-out , message-clelivery, probe-cleliver- test, report-out e report-clelivery) 

coirespoilclem às portas cle entrada. e saícla. cle inensa.gens, soi~clageiis e notificações 

e realizam os Protocolos P3 e P1. Estes protocolos são descritos a seguir. 

As recomeilclações X.411 e X.419 definem al~stra.tamente o Protocolo P3 utilizando 

as inacros c10 ROS. As macros MTSBincl e MTSUilliilcl clefinein os pai-ânietros para 

estal3eleciinento e término cla associação entre a entic1a.cle MTA e seu usuário (UA 
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ou MS). Os parâmetros das operações são também definidos utilizando macros 
ROS e tipos ASN.l [15]. 

Cada classe de serviço foi agrupado em um ASE (Application Service Element): 
o MSSE (Message Submission Service Element) , que corresponde aos serviços 
de submissão de mensagens , o MDSE (Message Delivery Service Element), que 
corresponde aos serviços de entrega de mensagens , o MASE (Message Adminis- 

tration Service Element), que corresponde aos serviços de administração. Estes 

ASEs unidos aos ASEs comuns aos protocolos de aplicação (ACSE, ROSE, RTSE) 
formam o conjunto de ASEs que definem os Contextos de Aplicação (ACs) do 
Protocolo P3. Existem quatro contextos definidos neste protocolo: 

e mts-access: composto dos ASEs: MSSE, MDSE, MASE, ACSE e ROSE. Este 

contexto de aplicação é obrigatório. 

mts-access APPLICATION-CONTEXT 

APPLICATION SERVICE ELEMENT (aCSE) 

BIND MTSBind 

UNBIND MTSUnbind 

REMOTE OPERATIONS (rOSE) 

INITIATOR CONSUMER OF (mSSE, mDSE, mASE) 

ABSTRACT SYNTAXES ( 

id-as-acse -- of ACSE 
id-as-msse -- of MSSE, including ROSE 
id-as-mdse -- of MDSE, including ROSE 

id-as-ms -- of MTSBind, MTSUnbind --) 

::= id-ac-mts-access 



mts-forced-u.ccess: composto dos ASEs: MSSE, WIDSE, MASE, ACSE e RO- 
SE. Este contesto de aplica,ção é obrigatório. 

mts-forced-access APPLICATION-CONTEXT 

APPLICATION SERVICE ELEMENT CaCSE) 

BIND MTSBind 

UNBIMD MTSUnbind 

REMOTE OPERATIONS CrOSE) 

RESPONDER CONSUMER OF CmSSE, mDSE, mASE) 

ABSTRACT SYNTAXES { 

id-as-acse -- of ACSE 
id-as-msse -- of MSSE, including ROSE 
id-as-mdse -- of MDSE, including ROSE 
id-as-mase -- of MASE, including ROSE 
id-as-ms -- of MTSBind, MTSUnbind --I 

. . .  . =  id-ac-mts-forced-access 

mts-reliable-access: composto clos ASEs: MSSE, MDSE, MASE, ACSE, RO- 
SE e RTSE. Este contexto cle aplicaqão é opcioilal. 

mts-reliable-access APPLICATION-CONTEXT 

APPLICATION SERVICE ELEMENT CaCSE, rTSE) 

BIND MTSBind 

UNBIND MTSUnbind 

INITIATOR CONSUMER OF {mSSE, mRSE, mASE) 

ABSTRACT SYNTAXES ( 

id-as-acse -- of ACSE 

id-as-msse -- of MSSE, including ROSE 
id-as-mrse -- of MRSE, including ROSE 
id-as-mase -- of MASE, including ROSE 
id-as-ms -- of MSBind, MSUnbind, 

-- including RTSE 3 
. . =  . .  id-ac-mts-reliable-access 

mts-forced-reliable-uccess: coinposto clos ASEs: NISSE, WIDSE, MASE, AC- 

SE, ROSE e RTSE. Este contesto de ap1ica.çã é opciona.1. 

mts-forced-reliable-access APPLICATION-CONTEXT 



APPLICATION SERVICE ELEMENTS (aCSE, rTSE) 

BIND MTSBind 

UNBIND MTSUnbind 

RESPONDER CONSUMER OF (mSSE, mRSE, mASE) 

ABSTRACT SYNTAXES ( 

id-as-acse -- of ACSE 
id-as-msse -- of MSSE, including ROSE 
id-as-mrse -- of MRSE, including ROSE 
id-as-mase -- of MASE, including ROSE 

id-as-ms -- of MSBind, MSUnbind, 

-- including RTSE ) 
. . .  .= id-ac-mts-forced-reliable-access 

O Protocolo P3 consiste de três etapas: 

e Estal~elecimento da. Associa,çã.o: Conforme clefinido pela macro NlTSBind. 

Os dados cla ma.cro contem a ic1entifica.ção da enticlacle remota e estabelece 

o contesto de segurmqa no qual as operac$5es sul~seclfteiltes irão ocorrer. Ao 

fim da operação MTSBind os sistemas fim liaverão valiclado a icleiltificação 

ni~~tuamente e coill-iecer%o a(s) cl-iave(s) a. serem utilizadas em funções de 

seguraiqa. No Protocolo P3 tanto o UA como o I\/ITA tem direito de iniciar 

o estabelecimento de associa,ção. 

a Esecução de Operações: Havendo a associação, as entidades podem então 

solicitar a execução clas operações. As opera@es clo Protocolo P3 são execu- 

taclas assiilcroilameilte. 

a Término da Associação: Se a enticlacle inicia.clora da associação não necessita 

mais clos serviqos da entidade remota, e operações a serem respoi~liclas, ou 

seja, "Results" penclentes, a, associa.çiio é tc;rmiilacla conforme a inacro MT- 

SUnlincl. A realiza,çã,o clos serviqos clefiniclos pelas macros de ROS para o 

Protocolo P3 do ACSE, ROSE e RTSE e o uso dos parâinetros dos serviços 

destes ASES é idêntico ao Protocolo P7 clescrito em 111.3.3. 

111.4.4.5 Protocolo P1 

As recomeilclações X.411 e X.419 definem abstra.ttamente o Protocolo P 1 utilizailclo 

as macros do ROS. As macros iVITL4Biilcl e MTrlUnliid definem os parânletros 

para estal~elecimento e tériniilo da associação entre eilticlacles MTA. Os parâinetros 

clas operações s5.o também clefiniclos utilizanclo macros ROS e tipos ASN.l [15]. 



Os serviços de transferência foram agrupados em um ASE (Application Service 

Element): o MTSE (Message Transfer Service Element). Este ASE unido aos 

ASEs comuns aos protocolos de aplicação ACSE e RTSE formam o conjunto de 

ASEs que definem os Contextos de Aplicação (ACs) do Protocolo P1. Existem 

três contextos definidos neste protocolo: 

e mts-transfer-protocol-access: Este AC é definido para intercooperação com im- 

plementações de Protocolo P1 em conformidade com a Recomendação X.411 

1984 [7]. Neste AC, a sintaxe abstrata do MTSE deve ser restrita à sin- 
taxe definida na  Recomendação X.411 1984. As diferenças entre as duas 

recomendações são destacadas na Recomendação X.411 1988 e listadas no 

Anexo C desta mesma recomendação [15]. Este AC é suportado pelo RTSE 

em modo "X410-1984". O suporte à este AC é obrigatório. 

mts-transfer-protocol-1984 INTEGER : := 12 

e mts-transfer-protocol: Este AC é definido para intercooperação com imple- 

mentações que suportam a funcionalidade do Protocolo P1  1988 via sistemas 
em conformidade com a Recomendação X.411 1984. Este AC é suportado 

pelo RTSE em modo "X410-1984". O suporte à este AC é obrigatório. 

mts-transfer-protocol INTEGER : := 12 

0 mts-transfer:  O suporte dste AC é opcional e definido para as implementações 

em conformidade a Recomendação X.411 1988, sem qualquer imposição quanto 

ao suporte à sintaxe definida na Recomendação X.411 1984. Acredita-se que 

ao longo do tempo, a maioria dos sistemas migrarão para o suporte deste 

AC. Uma futura versão das Recomendqões X.400 provavelmente tornará o 

suporte a este AC obrigatório como parte de uma estratégia de migração que 

permita suporte à funcionalidade estendida deste AC e maximize a interco- 

operação entre os sistemas. 

mts-transfer APPLICATION-CONTEXT 

APPLICATION SERVICE ELEMENTS (aCSE, rTSE,mTSE) 

BIND MTABind 

UNBIND MTAUnb ind 

ABSTRACT SYNTAXES < 
id-as-acse -- of ACSE 



id-as-mts-rtse -- of MTABind, MTAUnbind e RTSE 

id-as-mtse -- of MTSE 3 
. .- . id-ac-mts-transfer 

O Protocolo P1 consiste cletrês e t aps :  

e Estallselecin~ento da Associação: Conforme clefiniclo pela inacro MTABincl. 

Os dados da macro contem a icleiltificação cla entidade reinota e estabelece 

o contesto de segurança no qual as operações subseqiientes irão ocorrer. Ao 

fiin cla operacão MTABincl os sistemas fiin l-iaverão validado a icleiltificação 

nmt~~ainente e conl-iecerão a(s) chave(s) a serein utilizadas em f~~nções de 

segurança. Associações entre dois MTAs são estabelecidas seguiilclo acordo 

bilateral solsre os seguintes aspectos: 

a) O número m&imo de associacões que pode existir siin~~ltâneamente; 

11) Se a conl~inicação entre MTA é do tipo "monólogo" ou "diálogo alternaclo"; 

c) Qual o contexto de aplicaqão utilizado; 

cl) Qual MTA tem a responsa,biliclacle de estabelecer associações; 

e) Se haverão associaçôes perina.ileiltemeilte esta1~eleciclas, ou se serão esta- 

beleciclas e terminadas conforme necessário. 

Esecuçã.~ de Operações: Havendo a associação, as entidades podem então 

solicitar a execução das operações de traansferência. 

Término da Associacão: Se a enticlacle iniciadora da associação não neces- 

sita mais clos serviços cla enticlade reinota, e não existem operações a serem 

respondidas, a associação é terminada conforine a inacro MTAUnbincl. 

Realização das Operações do Protocolo P1 

A realização de toclas as operações c10 Protocolo P1 é suportada pelo RTSE 

clefiniclo em [24,31], incluiilclo o estalIeleciinento e término de associação. O RTSE 

provê a transferência confiável cle Unicla,cles de Dados clos Protocolos de Aplicação 

(APDUs). Ele assegura que cada APDU é completainente transfericla ou que o 

transmissor é avisasclo em caso cle cc)ncliqões cle exceção. O RTSE recupera falhas 

e minimiza a cluanticla,cle de retransmissões necessárias à recuperação. 

O RTSE utiliza. os serviqos do ACSE e da Camacla de Apresentac$50. O uso 

c10 moclo X.410-1984 do RTSE implica o uso do ACSE em modo X.410-1984 e o 

uso da Camada de Apreseiltaqão no mesmo moclo. O inesino ocorre se o RTSE é 
utilizado em modo norinal. 



A realização do serviço definido pela macro MTABind se dá através do serviço 
RT-OPEN. Os pa.râmetros deste serviço são utilizados da seguinte forma: 

Se o RTSE é utilizado em modo X.410-1984, o parâmetro "mode" da primi- 
tiva RT-0PEN.Request deve ter o valor "X.410-1894 mode". Se o RTSE é 
utilizado em modo normal, o parâmetro deve ter o valor "normal mode". 

o Application Protocol: 

O parâmetro "application-protocol" primitiva RT-0PEN.Request deve pro- 
por o contexto de aplicação. Se o RTSE é utilizado em modo X.410-1984, o 
parâmetro deve ter o valor do identificador do contexto de aplicação "mts- 
transfer-protocol" ou o valor do identificador do contexto de aplicação "mts- 
transfer-protocol-1984". Se o RTSE é utilizado em modo normal, o parâmetro 
deve ter o valor do identificador do contexto de aplicação "mts-transfer" . 

o User Data: 

O valor do tipo definido na cláusula ARGUMENT da macro MTABind é 
mapeado no parâmetro " user-data" da primitiva RT-OPEN. Request pelo ini- 
ciador da associação. 

Se o respondedor fornece o valor "accepted" no parâmetro "result" da primi- 
tiva RT-OPEN.Response, então o valor do tipo definido na cláusula RESULT 
da macro MTABind é mapeado no pariimetro "userdata" da primitiva RT- 
0PEN.Response. 

Em caso de erro, o respondedor fornece o valor "reject (permanent)" ou "re- 
ject (transient)" no parâmetro "result" da primitiva RT-0PEN.Response. 
Em caso de "reject (permanent)", o parâmetro "user-data" da primitiva RT- 
0PEN.Response deve ter o valor "authentication-error" ou "unacceptable- 
dialogue-mode" . 

A realização do serviço definido pela macro MTAUnbind se dá através do serviço 
RT-CLOSE. Em modo X.410-1984, este serviço não possui parâmetros. Em modo 
normal, os parâmetros deste serviço não são utilizados. 

A realização dos serviços de transferência de mensagem, sondagem e notificação 
se dá através do serviço RT-TRANSFER. O MTSE somente pode disparar uma 
primitiva RT-TRANSFER.Request se possui a vez de transmissão e se não existem 
primitivas RT-TRANSFER.Confirm pendentes. Os parâmetros deste serviso são 

utilizados da seguinte forma: 



e APDU: 

O valor da MTS-APDU deve ser ma.pea.clo no pasâmetro "APDU" cla priini- 
tiva RT-TRANSFER.Recpest pelo transmissor. 

Para o serviço de trailsferêilcia. de meilsagem, a MTS-APDU é uma ineilsagem, 

que é definida pela clá.usula, ARGUNIEWT da macro que define a operação 

Mes~ageTrailsfe~ [15]. 

Para o serviço de transferência de soilclagem, a NlTS-APDU é uina soidagem, 

que é definida pela cl&~sula ARGUI\dENT da macro que define a operação 

ProbeTrailsfer [15]. 

Para o serviço de trailsferêilcia de notificação, a WITS-APDU é uma noti- 

ficação, que é definida pela cláusula. ARGUI\/IENT da inacro que define a 

operação Report Trailsfer [I 51. 

e Trailsfer Time: 

O valor este par&metro é especfica.clo por regras locais do trailsmissor. Pode 

estar rela,cioila.do à. priorida.de da APDU. 

O geseiiciameilto cla vez de trailsinissão é feito através dos serviços RT-TURN- 

PLEASE e RT-TURN-GIVE. O MTSE deve possuir a vez antes c10 uso c10 serviço 
RT-TRANSFER. 

O MTSE sem a, vez pode clisparar uma priinitiva RT-TURNPLEASE.Request 

com o parc2netro "priorityf' que reflete a. prioridade mais alta cle APDU aguarclai~clo 

trmsferêilcia. 

O MTSE com a vez pode clispasar uma primitiva RT-TURN-GIVE.Recluest 

quaido não tem mais APDUs a transferir. Ele deve disparar uma priilitiva RT- 

TURN- GIVE. Recpest em resposta a uma RT-TURNPLEASE.Indication cpailclo 

não tem mais APDUs a trailsferir com l~rioriclacle igual ao menor àquela in- 

clicacla na primitiva RT-TURNPLEASE.Iilc1icatioil. Se ele ainda tem APDUs 

de menor prioridade a, transferir, eiltão ele deve clisparar uma primitiva RT- 

TURWPLEASE.Recluest ii~clicaiiclo a mais alta prioriclacle destas APDUs. 

Um MTSE dispara. a psiinitiva RT-TURN-PLEASE.Recluest somente se não 

possui a vez. Se o iniciaclos da a,ssocia.ção propôs coin~iilicação do tipo "inoilólo- 

go" e a vez inicial é do iniciador (parâmetro "iilitial-turil"), o serviço RT-TURN- 

PLEASE não deve ser utiliza.clo. Os parâmetros deste serviço são utilizados da 

seguinte forina: 

Priority: 



Reflete a prioriclacle mais alta de APDU a.guarc1czilclo transferência. 

A mais alta prioriclacle é a. de valor zero, e é reservada para a ação de término 

cle a.ssociação pelo inic.iac1or. 

A prioriclacle de valor "um" deve ser designada a mensagens cujo cainpo 

prioriclacle (do envelope [15]) tem o valor "urgente". Este valor de prioriclacle 

tm~béin  pode ser clesigimclo a soiiclagens e a. notificações. 

A prioriclacle de valor "clois" deve ser a.ssociac1a a mensagens cujo cainpo 

prioriclacle (envelope) tem o valor "norma.1". 

A prioridade de valor "três" deve ser a,ssociacla a mensagens cujo campo 

prioriclacle (envelope) tem o d o r  " nã.o-urgente". 

Se existe mais de uma associa.ção estahelecicla. entre clois MTAs, as I\/ITS- 

APDUS poclem ser a.tribuídas à,s a,ssocia,ções cle acordo com suas prioricla- 

cles. Várias associações poclem ser ~tilizacla~s pasa transferir MTS-APDUs 

de mesma prioriclacle. Em qualquer associaçã.~, as MTS-APDUs de maior 

prioridades são transfericlas mltes das de menor prioriclade. MTS-APDUs de 

mesma prioriclade são eiiviaclas segundo a política "first-in first-out". 

Um MTSE dispara a. primitiva RT-TURW-GIVE.Request para obter a vez de 

seu pa,r. Isto somente pode ser feito se ele nã.o possui a vez. Se o iniciador da 

associaçào propôs conmnicaçã.o clo tipo "moiiólogo" e a vez inicial é do iniciador 

(p.21-â.iiietro "initial-turn"), o serviqo RT-TUR.W-GIVE não deve ser utilizado. 

Este serviço 115.0 possui pa.râ.metros. 

O processo de ap1icaçã.o é o usuá.rio dos demais serviços do RTSE, RT-P- 

ABORT e RT-U-ABORT. 

Através do serviqo RT-P-ABORT, o processo de a.plicação é avisado que a 

associa,ção não pode ser inantic1as. Este serviço &o possui parâmetros 

Através do serviqo RT-U-ABORT, o processo cle aplicaç%o pode abortar uma 

associacão de aplicaq5.o. Este serviço pode ser utiliza.clo tanto pelo iniciador como 

pelo respondedor da associação. Os pa,r5.1netros deste serviço não são utilizados 

em modo norind. 

O serviço RT-U-ABORT não está clisponível em modo X.410-1984. 

Uso dos serviços de Apresentação 

Como visto acima, clepeiiclei~clo do contcsto de aplicação, o Protocolo P1 utiliza 

os serviços da Camacla de Apresentacào em modo X.410-1984 ou normal. 



Em moclo X.410-1984, um único contesto de apresentação ("default") é uti- 
lizado para a conexão de a~resentação. Este contesto de apresentação iilclui uma 
única sintaxe abstrata para todos os ASES iilcluiclos no contesto de aplicação. 

Em moclo normal, um diferente contexto de apreseiltação (preseiltatioil-coil- 
test)  é utilizado pa.ra. cada. sintase abstrata incluída no contexto de aplicação. 

O eilclereçamento da cainada cle Apresentaçã.~ não é usado para o Protocolo P1  
cluando o RTSE é utilizado em moclo X.410-1984. 

O ACSE é o único usuário clos serviqos P-CONNECT, P-RELEASE, P-UABORT 
e P-P-ABORT. 

O RTSE é o único usuário clos serviqos P-ACTIVTY-START, P-DATA, P-MI- 
NOR-SyNCRONIZE, P-ACTIVITY-END, P-ACTIVITY-INTERRUPT, P-ACTI- 

VITy-DISCARD, P-U-EXCEPTION-REPORT, P-ACTIVITY-RESUME, P-P-- 
ESCEPTION-REPORT, P-TOICEN-PLEASE e P-CONTROL-GIVE. 

Uso dos  Serviços d e  Sessão e Transporte  

O uso do RTSE requer as seguintes unicla.cles f~~ncionais do Serviço de Sessão: 
Ilernel, Half-cluples, Esceptions. h/Iiilor-sjlilcroilize e Activitjr-mailapneilt. 

O eilclereçameilto cla, camacla. de Apresentaçã.~ iGo é usaclo para o Protocolo 

P 1  cluanclo o RTSE é utilizado em modo X.410-1984. Isto é, não é passado um 

enclereço cle sessão na  "Coimect SPDU" cla camada cle Sessão. 

Quanto a.o Serviqo de Tra.nsporte, suporte à Classe O é obrigatório. Suporte à 

outras classes é opcional. 

111.4.4.6 Modelagein Estelle d o  MTA 

Na modelagem Estelle, as ii1stâilcia.s MTA s5.o conectadas aos vários pontos cle 
intera,ç&o do sul>-móclulo CCASE, que por sua. vez é conecta,clo ao sub-móclulo 

PRES-SERSIICE, que modela o serviço cle a.presentaç5.0. Siio necessários vários 
pontos de interação do sul>-il~óclulo CCASE por que, em sua, operação distribuída, 

um MTA pode se conmnicar com vcSrios outros e com várias entidacles usuárias 
cle seus servic;os (UA e MS). Nesta inoclelagem, o móclulo NITA é refinado em três 

sul>-módulos: 

P3 -PROVIDER-TYPE : Possui o atributo activity e modela a interação do 
MTA com seu usuário. O usuário c10 MTA tem conectaclo a si um sub- 

móclulo do tipo MTS-ACCESS-TYPE que provê o acesso ao MTA. Logo, 
coletivamente, os móclulos P3-PROVIDER-TYPE e MTS-ACCESS-TYPE 



moclelam o Protocolo P3. A c1efiniqã.o do mcíclulo PS-PROVIDER-TYPE é 

mostrada. abaixo. 

module P3-PROVIDER-TYPE a c t i v i t y  ( n :  i n t e g e r ) ;  

i~ P :  01 -P3 - in t e r f  a c e  (p3)  ; 
C l l :  ROSE-interface ( u s e r ) ;  

C 1 2 :  ACSE-interface ( u s e r ) ;  

e x p o r t  Release-me: b o o l e a n ;  num: i n t e g e r ;  

end  ; 

body P3-PROVIDER-BODY f o r  P3-PROVIDER-TYPE; 

Este sub-móclulo possui. um l~orâmetro cle entracla., n, do tipo inteiro que iden- 

tifica o móclulo, e que correspoilcle 6. icle~ltificaq~o c10 usuário para o NITA. 

Além disso, o sub-móclulo exporta. duas va.ric?,veis chamaclas " I I U ~ "  e "re- 

lease-me". A va.riáve1 num é do tipo inteiro e exporta a identificação do sub- 

móclulo passada como par&metro de entir-da. A variável releasexle é do tipo 

boleano e esporta uma iilclicação de que o sul]-iilóclulo não é mais necessário 

e pode ser clescartaclo (cleclaiação release); ou seja, a entidade usuária não 

está. mais conecta,cla ao MTA. 

PlOI-PROVIDER-TYPE : Possui o atributo activity e modela a operação 

interna do MTA no processamento de mensagens, soilclagens e notificações que 

transitam por ele. Este móclulo compreende todos os procedimentos internos 

do MTA descritos em 111.3.4.3. A clefinição deste inóclulo é mostracla abaixo. 

module PIOI-TYPE a c t i v i t y ;  

i~ U :  0 1 - P 3 - i n t e r f a c e  ( o i ) ;  
P :  0 1 - P l - i n t e r f a c e  ( o i )  ; 

end ; 

body p lo i -body  f o r  p l o i - t y p e ;  

Este móclulo tem dois pontos de intera,ção esternos cl~ainados U (do tipo 

01-P3interface) e P (do tipo 01-Plinterfa.ce), através dos quais, este sub- 



inóclulo recebe e envia mensagens cl~/~]a.ra. os sub-móclulos PS-PROVIDER-- 
TyPE e P 1 _PM-TI'PE, respectivamente. A clefinição destas interfaces é 

mostrada abaixo. 

channel 01-P3-interface (oi, p3); 

by oi: ToUser (arg: asnl-def); 

by p3: FromUser (arg: asnl-def); 

channel 01-Pl-interface (oi, pl); 

by oi: TransfOut (arg: asnl-def); 

by pl: TransfIn (arg: asnl-def) ; 

TransfOutErr (arg: asnl-def); 

Cada. transição deste sub-módulo clescreve um coiljunto dos procedimentos 

c10 modelo a1~resentaclo acima, Este sul]-móclulo possui uma ponto de in- 

tesanção interno cujas interações definem clua.1 conjunto de procedimentos será 

esecutaclo. A clefiniçào deste ponto de interação é mostracla abaixo. 

channel PIOI-Interna1 (A,B); 

by A,B: 

Main (arg: asnl-def); 

ProbeTst (arg: asnl-def); 

RoutingDecision (arg:asnl-def); 

ConversionDecision (arg: asnl-def); 

ErrorProcessing (arg: asnl-def; rec:asnl-def); 

Redirect ion (arg : asnl-def ; rec : asnl-def) ; 

Dispatcher (arg : asnl-def) ; 

Splitter (arg : asnl-def) ; 

Conversion (arg : asnl-def) ; 

D1-Expansion (arg: asni-def); 

Report (arg : asnl-def) ; 

ReportFrontEnd (arg: asnl-def); 

ReportRout ing (arg : asnl-def) ; 



I n t e r n - i n :  P I O I - I n t e r n a 1  ( A ) ;  

I n t e r n - o u t :  P I O I - I n t e r n a 1  (B); 

P1PM-TYPE : Possui o atributo activity e modela a. mácpina de estados do Pro- 

tocolo P1. Este sul~-inÓcl~~lo possui dois pontos cle interação esternos cl-iama- 

dos P (do tipo 01-Pl-interface) e RT (do tipo RTSEinterface), respectiva- 

mente. Estes pontos de ii1teraçã.o rea.1iza.n as interfaces com os sub-illóclulos 

PIO1 e CCASE respec t i~ra .~~~e~~te .  

module PIPM-TYPE a c t i v i t y  ( n :  i n t e g e r ) ;  

i~ P:  0 1 - P l - i n t e r f a c e  ( p l ) ;  
C 2 :  RTSE- in te r face  ( u s e r ) ;  

e x p o r t  Release-me: b o o l e a n ;  num: i n t e g e r ;  

end ; 

body plpm-body f o r  plpm-type;  

Este sub-móclulo possui um parâmetro cle entrada, 11, do tipo inteiro que 

identifica o móclulo, e que correspoi~cle à identificação c10 outro sub-inódulo 

MTA que está se coi~lunicai~clo com este. Além disso, o sub-inóclulo exporta 

duas variáveis cha~nac1a.s iin~inl'i e "releaae-me". A variável mim é c10 tipo 

inteiro e exporta. a identificação do sub-móclulo passacla como parâmetro de 

entrada.. A variável release-me é do tipo l~oleano e exporta uma inclicação de 

que o sub-módulo niio é mais ixcessá.rio e pode sei clescartaclo (declaração 

release) ; ou seja., a entida.de MTL4 remota. 115.0 mais está conectacla. 

t r a n s  

p r o v i d e d  e x i s t  PIPM: PIPM-TYPE 

s u c h t h a t  (P IPM . Release-me) 

b e g i n  

f o r o n e  PIPM: PIPM-TYPE s u c h t h a t  (P1PM.Release-me) do  

b e g i n  

r e l e a s e  PIPM; 

end ; 

end ; 



O sub-illóclulo i\/lTA possui &rios poiltos de iilteração iilterilos que permitem 

o clidogo entre as iilst6.ilcias de móclulos fill-ios. Estes poiltos de iilteração são 

coilectaclos (clec1aracã.o coililect) c1ina.micameilte aos pontos de interação externos 

das iilstâncias de sub-móclulos fill1os durante a esecuqão da especificação, e assim 

periliitem que o módulo pai (MTA) teill-ia acesso a.os eventos por eles clisparados. 

A declaração clos poiltos de iilteraqão internos é mostracla a seguir. 

ip 
IDLE-OIH: 01-P3-interface (p3); 

IDLE-P3: array [l..max~usr~ of 01-P3-interface (oi); 

IDLE-OIL : 01-Pl-interf ace (pl) ; 

IDLE-P1: array [l..max-mta] of 01-Pl-interface (oi); 

IDLE-C1 : array [I. . max-usr] of ACSE-interf ace (provider) ; 
IDLE-C2 : array [i. . max-mta] of RTSE-interf ace (provider) ; 

Durante a inicialização do MTA somente a iilstci.ilcia PIO1 é criada e seus poiltos 

de iilteração externos s5,o coilectaclos a dois pontos cle iilteração do MTA para que 

este possa ter acesso a seus eventos de sa.ícla. As varias iilstâilcias clos inóclulos 

PS-PROVIDER-TYPE e PlPM-TYPE, isto é, PSPR[i] e PlPNI[i], respectiva- 

mente, são criadas cliila,micameilte cle a.corc1o com os eventos detectados nos pontos 

de iilteraqão esterilos do modulo MTA. 

A Figura 111.14 ilustra a arcpitetura cla moclelagem Estelle c10 MTA. 

Qiianclo uma iils tâilcia PSPR.[i] é cria.cla, seus poiltos de iilteração externos 

AC[i] e RO[i] são ligados (attach) aos poiltos de iilteração externos do NITA AC[i] 

e RO[i], e seu ponto de i1ltera.çã.o P é ~oilecta~clo (coimect) ao ponto cle iilteração 

do MTA IDLE-P3[i] para. que este possa ter acesso aos eventos proveilientes deste 

módulo filho. A criação de uma. iilstâ.ilcia. do módulo PSPR é mostrada abaixo. 

trans 

when IDLE-OIH . ToUser 



Figura 111.14: Arquitetura da A~Ioclelagem Estelle do MTA 



provided  e x i s t  P3PR: P3-PROVIDER-TYPE 

s u c h t h a t  (P3P~.num = Get-n(arg ,  n ) )  

b  eg  i n  

ou tpu t  IDLE-P3 [n] . ToUser ( a r g )  ; 

end ; 

provided  o t h e r w i s e  

beg in  

i n i t  P3PRCnl wi th  P3-PROVIDER-BODY 

connect  IDLE-P3 [n] t o  P3PR [n] . P ; 

ou tpu t  IDLE-P3 [nl . ToUser ( a rg )  ; 

a t t a c h  CII[n] t o  ~3PR[n] .C11;  

a t t a c h  C12[n] t o  ~ 3 ~ R [ n ] . C 1 2 ;  

end ; 

Analogamente, cluando uma instância PlPM[i] é criada, seus pontos de in- 

teração externos RT[i] são ligados (attacl-i) ao ponto de iilteração externo do MTA 

RT[i], e seu ponto de interaqão P é conectado (connect) ao ponto de interação do 

MTA IDLE-Pl[i] para que este possa ter acesso aos eventos provenientes deste 

inódulo filho. A criação de uma iilstância do módulo P1PM é mostrada abaixo. 

t r a n s  

when IDLE-0IL.TransfOut 

provided  e x i s t  PIPM: PIPM-TYPE 

s u c h t h a t  (P1PM.num = Get-n(arg ,  n ) )  

begin  

o u t p u t  IDLE-Pl [n] . Transf  Out ( a r g )  ; 

end ; 

prov ided  o t h e r w i s e  

beg in  

i n i t  P  1PM [n] wi th  PIPM-BODY ( n ) ;  

connect  IDLE-P1 [n] t o  PIPM [n] . P ; 

ou tpu t  IDLE-PI [n] . Transf  Out ( a r g )  ; 



at tach C 2  [n] 

end ; 

111.4.5 Modelagem dos Serviços Comuns de Aplicação 

(CASE) 

Em um ambiente OSI, um processo de aplicação é representado por uma ou mais 

"enticlacles de apli~a~ção". Cacla. entidade de aplicação representa um aspecto 

relevante do coinport amento empreendido na. conlunicaçã.~ entre os processos de 

aplicação. Por sua vez, uma entidade de aplicação é constituída por um Elemento 

de Usuário e uma série de Elementos de Serviço de Aplicação. 

O elemento de usuário representa a parte c10 processo de aplicação que provê 

acesso aos serviços cle aplicação. Os elementos de serviço de aplicação podem 

interagir entre si e utilizar os serviços de aplicação para realizar sua função. Os 

elementos de serviço cle aplicação se cliviclem em duas categorias: 

- Elementos de Serviço Coinuns de Aplicação (CASE - Cominoin Application 

Service Eleinents) ; e 

- Elementos de Serviço Específicos de Aplicação (SASE - Specific Application 

Service Elements). 

Os eleinentos de serviço específicos de aplica,ção fornecem funcionalidade es- 

pecífica. Nesta categoria se eilclua,clram o MHS e seus ASES descritos nas seções 

anteriores. 

Os elementos de serviço con~uns de aplicação fornecem suporte às diversas 

aplicaqões. Conforme visto a.nteriosmente, são clefiniclos três elementos de serviço 

com~u~s ,  a saber, o ACSE (Associatioil Control Service Element), o ROSE (Reinote 

Operations Service Element), e o RTSE (Reliable Transfer Service Element). 

111.4.5.1 O Eleineilto de Serviço de Coiitrole de Associação (ACSE) 

O objetivo c10 Elemento de Serviço de Controle de Associação (ACSE) é prover fa- 

cilidades, básicas para o estabelecimento e controle de uma associação cle aplicação 

entre duas entidades de ap1icaçã.o que se conlunicain através cle uma conexão de 

apresentação. O ACSE é definido em [23,29]. 

O serviço do -4CSE é definido por cluatro primitivas cle serviço: 

A-ASSOCIATE - Estabelece uma associação de aplicação. 



e A-RELEASE - Causa o término de uma associação de aplicação sem perda 

de informação em trânsito. 

e A-ABORT - Causa o término anormal de uma associação de aplicação com 

a possibilidade de perda de informação em trânsito. 

e A-P-ABORT - Indica o término anormal de uma associação de aplicação pelo 

ACSE com a possibilidade de perda de informação em trânsito. 

Os serviços do ACSE operam dois modos: modo "normal" ou modo "X.410- 

1984". 

O modo de operação normal permite que o usuário do ACSE utilize toda a 

funcionalidade oferecida pelo ACSE e pelo serviço de apresentação. Neste modo 

o ACSE transfere sua semântica utilizando o serviço de apresentação em modo 

normal. 

O modo de operação X.410-1984 permite que o usuário do ACSE se comunique 

com o seu par utilizando o protocolo especificado na Recomendação X.410-1984. 

Neste modo, o ACSE não transfere qualquer semântica própria e usa o serviço de 

apresentação no modo X.410-1984. 

111.4.5.2 O Eleiiieiito de Serviço de Operações Remotas (ROSE) 

O objetivo do Elemento de Serviço de Operações Remotas (ROSE) é permitir 

a execução de operações em sistemas remotos. O sistema local envia chamadas 

ao sistema remoto desejado, contendo as operações que ele deseja executar. Os 

resultados ou erros provenientes da execução da operação, ou falhas detectadas na 

utilização do serviço podem ser retornados. 

O serviço do ROSE é definido por cinco primitivas de serviço: 

RO-INVOKE - Solicita a execução de uma operação. 

e RO-RESULT - Retorna o resultado de uma operação bem sucedida. 

e RO-ERROR - Retorna erros da execução de uma operação. 

RO-REJECT-U - Retorna falha em uma das primitivas acima detectada no 

sistema remoto. 

e RO-REJECT-P - Retorna falha em uma primitiva detectada pelo ROSE. 



As operaçòes podem ser categoiiza.cla.s em cinco classes. Operações da classe 

1 são do tipo síncroilas, ou seja, o iniciador de uma operação necessita receber 

uma resposta antes de solicitar outra operação. Operações da classe 2 a 5 são 

assíi~cronas, ou seja, o usuário pode solicitar operações sem que seja necessário 

aguardar respostas. As operações de classe 1 e 2 retorimin resultados e erros, as 

de cla,sse 3 retornam somente falhas, as cle classe 4 retornain somente resultados, 

e as de cla.sse 5 não retornain nem resulta.clos nem coi~clições de erro. 

A esecução de operações é geralmente inclepeilclente, mas o ROSE oferece a 

possil~iliclade cle "encadear operações". Isto é rea.lizado através das Operações 

Encadeaclas (Linkecl Operations), que consistem de uma operação pai e uma ou 

mais operações filho. A eiltida.de responcleclora da operação pai invoca uma ou 

mais operações filho na entidade originariameilte iniciadora. Uma operação filho 

pode ser operação pai de um outro conjunto cle operações encadeaclas. 

Deve sempre existir uma associa.çâo de aplicacão cl~iailclo o ROSE é iniciado, e 

o ROSE contiinm sua exec.ução até que a. a.ssocia.ção seja esterilamente terminacla. 

Esistem três classes de asssociasções para a 011era.çG.o do ROSE. Esta classificação 

determina que usuário pode invocar opera.ções: na classe 1 somente o iniciador 

da associação pode invocar operações; na c.lasse 2 somente o respoaclenclor da 

associação pode invoc-ar operacões; e na classe 3 ambos podem invocar operações. 

O operações eilcacleaclas requerem que a associação entre os usuários seja cle classe 

3. O controle da associação de aplicação é rea.lizac10 pelo ACSE ou pelo RTSE. 

O processo de aplicação realiza. o mapea,mento das operações disponíveis ao 

elemento de usuá.rio em serviços do ACSE, ou do RTSE; e do ROSE, clepenclenclo 

clo contesto cle aplicação. 

Se o contesto de aplica.çã,o inclui o RTSE, a funcão do processo de aplicação 

que realiza o mapeanleilto é usuária clo RTSE e do ROSE, o ROSE é usuário c10 
RTSE, e o RTSE é usuário do ACSE e do servico de apreseiltação. 

Se o contesto de aplicação não inclui o RTSE, a. fuilçã,o do processo de aplicação 

que realiza o mapeameilto é usuásia do ROSE e c10 ACSE, e o ROSE e o ACSE 

são usuái-ios do serviço de a.presenta.ção. 

111.4.5.3 O Eleiiieilto de Serviço de Ti-ailsferêiicia Coiifiável (RTSE) 

O objetivo clo Elemento de Serviço cle Transferência Confiável (RTSE) é assegiirax 

que cada Unidade de Dados de Protocolo de Aplicação (APDU) é coinpletamente 

transfericla entre AEs exatamente u n a  vez, ou a AE trailsmissora será avisada 

em caso de uma exceção. A Transferência Coilfiável recupera falhas na comu- 



nica.ção e no sistema.-&i? e minimiza a clua.iitic1a.de de retraiisniissões necessárias a 

recuperação. 

A tra.nsferência coilfiá.ve1 é realizada no contesto de uma associação de aplica- 

ção. O estabelecimento e controle desta. associaç5.0 é realizada pelo RTSE através 

do serviço do ACSE. 

São clefiiliclos cinco serviços para o RTSE: 

e RT-OPEN - Estabelece uma associação cle aplicação com outra AE. 

e RT-CLOSE - Termina uma a,ssociação de aplicação. 

e RT-TRANSFER - Transfere uma APDU. 

e RT-TURN-PLEASE - Solicita a vez de trailsinissão a AE par. 

e RT-TURN-GIVE - Cede a vez de transmissão a AE par. 

e RT-P-ABORT - Inclica ao usuário que a associação de aplicação não mais 

pode ser mailticla. 

0 RT-U-AB ORT - Solicita término ailoi.ma.1 cla associação cle aplicação. 

Os serviços c10 RTS E operam dois modos: modo "norma.1" ou modo "X.410- 

1984". 

O inoclo cle operação ilorma.1 perinite que o us~~á,r io  do ACSE utilize toda a 

f~~iicioi~aliclacle oferecida pelo RTSE, Neste modo o RTSE deve utilizar os serviços 

do ACSE e cle apresenta.ção em inoclo normal. 

O modo de operação X.410-1984 permite que o usuário do ACSE se coinunique 

coin o seu pa.r utilizaiiclo o protocolo especificado na. Recomeilclação X.410-1984. 

Este modo, implica certas restrições no uso dos serviços do RTSE, e implica o uso 

dos serviços c10 ACSE e cle apresentação no modo X.410-1984. 

111.4.5.4 Modelageill Estelle do CASE 

Na ii~oclelageni Estelle, o CASE foi especifica.clo de forma que unia só iilstância da 

especificação possa ateilder os vArios processos de aplicação cle um inesino sistema 

aberto. 

A inoclelagee do CASE coilsis t e do sub-móclulo CASE-PROVIDER-TYPE, que 

possui atributo activity e comporta.inei~to dado pelo corpo CASE-BODY. Este sub- 

inódulo possui clua.tro vetores (arrays) de pontos cle iiltera,ção externos. Um vetos 

para cada Eleinento cle Serviço Coimim e outro pa,ra a coin~micação coin a camada 



de apresentação. Estes vetores são limitados por constantes que definem o número 

máximo de usuários que cada Elemento de Serviço Comum pode suportar. O 

vetor referente a comunicação com a camada de apresentação é limitado por uma 

constante que define o número máximo de conexões que a camada de apresentação 

pode suportar. 

module CASE-PROVIDER-TYPE activity; 

ip RT: array [l..max-rtusr] of RTSE-interface (provider); 

RO: array [l..max,rousr] of ROSE-interface (provider); 

AC: array [l..max-acusrl of RTSE-interface (provider); 

PCEP: array ~ l . . m a x ~ c n x ~  of APRESENTACAO-interface (provider); 

end ; 

body CASE-BODY for CASE-PROVIDER-TYPE; 

O módulo CASE-PROVIDER-TYPE é declarado no módulo principal da mo- 

delagem, MHS, onde é também criado e instanciado com o nome CCASE[i]. 

O comportamento do sub-módulo CCASE é orientado pelos eventos detectados 

em seus pontos de interação externos, ou seja, eventos provocados pelos usuários 

ou pelo serviço de apresentação. 

O sub-módulo CCASE possui três módulos filhos que modelam cada Elemento 

de Serviço Comum. 

ACSE-PROVIDER-TYPE : Possui atributo activity e modela a máquina de 

transição de estados do protocolo do ACSE, que estabelece e controla uma 

associação de aplicação. Seu comportamento é dado pelo corpo ACSE-BODY, 

e sua definição é mostrada abaixo. 

module ACSE-PROVIDER-TYPE activity (tipo-usr: cod-usr); 

ip A :  ACSE-interface (provider); 

I : ACRS-interf ace (provider) ; 

P: APRESENTACAO-interface(user); 

export Release-me: boolean; 

end ; 



body ACSE-BODY for ACSE-PROVIDER-TYPE; 

Este módulo filho possui um parâmetro de entrada, "cod-usr", do tipo "tipo-- 

usr", que indica qual o tipo de contexto de aplicação do processo usuário. Isto 

é necessário para que os Elementos de Serviço Comuns interajam de maneira 

coordenada. Por exemplo, se o ROSE pertence ao contexto de aplicação, ele 

precisa ser sinalizado de que a associação já existe para que possa prover 

serviços ao usuário. 

Este módulo filho exporta uma variável chamada "releaseme". A variável 

releaseme é do tipo boleano e exporta uma indicação de que o sub-rnódulo 

não é mais necessário e pode ser descartado (declaração release), ou seja, a 

associação foi terminada. 

Este módulo filho possui três pontos de interqão externos chamados A (do 

tipo ACSEinterface), I (do tipo ACROinterface),e P (do tipo APRESEN- 

TACAOinterface). Através destes pontos de interação este módulo dispara 

eventos para seu usuário, para o ROSE (somente se este faz parte do contexto 

de aplicação), e para o serviço de apresentação, respectivamente. 

ROSE-PROVIDER-TYPE : Possui atributo activity e modela o protocolo de 

operações remotas do ROSE. Seu comportamento é dado pelo corpo ROSE-- 

BODY, e sua definição é mostrada abaixo. 

module ROSE-PROVIDER-TYPE activity; 

ip R: ROSE-interf ace (provider) ; 

I : ACRS-interf ace (user) ; 

P: APRESENTACAO-interface (user); 

export Release-me: boolean; 

end ; 

body ROSE-PROVIDER-BODY for ROSE-PROVIDER-TYPE; 

Este módulo filho exporta uma variável chamada "releaseme". A variável 

releaseme é do tipo boleano e exporta uma indicasão de que o sub-módulo 

não é mais necessário e pode ser descartado (declaração release), ou seja, a 





e assim permitem que o móclulo pai (CCASE) tenha a.cesso aos eventos por eles 
disparados. 

IDLE-RT: array [l..maxrtusr] of RTSE-interface (user); 

IDLE-A: array [l..maxausr] of ACSE-interface (user); 

IDLE-P: array [l..maxcnx] of APRESENTACAO-interface (provider); 

A-RT: array [l..maxrtusr] of APRESENTACAO-interface (provider); 

A-RS: array [l..maxrsusr] of APRESENTACAO-interface (provider); 

A-A : array [I. . maxausr] of APRESENTACAO-interf ace (provider) ; 

As várias instâncias clos móclulos fill1os sã.0 cleclasaclas pelo coinanclo "modvar" 

como mostraclo al~aixo. 

modvar 

RTSE: array [l..max-rtusrl of RTSE-PROVIDER-TYPE; 

ROSE: array [l..max-rsusr] of ROSE-PROVIDER-TYPE; 

ACSE : array [I. . max-ausr] of ACSE-PROVIDER-TYPE; 

end ; 

Durante a inicialização c10 CCASE i l e i i l~~~m coma~iclo é execut ado. As várias 
inst âncias clos móclulos fillios ACSE-PROVIDER-TYPE, ROSE-PROVIDER-TY- 

P E  e RTSE-PROVIDER-TYPE, isto é, ACSE[I], ROSE[i] e RTSE[i], respectiva- 
mente, são criaclas cliiminicamei1te cle acorclo com os eventos cletectaclos nos pontos 
de interação externos do inoclulo CASE. 

Quaiiclo o sub-móclulo CCASE recebe c10 usu&-io i uin evento " A A s s R e c ~ ,  
através cle um ponto de iiiteração AC [i], os inócl~ilos ACSE[i] e ROSE[i] são criados, 
o ponto de interaqão A c10 inóclulo ACSE é coiiectaclo ao ponto cle interação interno 

IDLE-AC[i] , atrav4s do clua.1 este móclulo envia a interação recebida ao ACSE[i] . 

Logo após este envio, este ponto de intera.ção interno é clescoi~ectaclo c10 poi~to cle 

iiiteração A do ACSE, que 6 ligado a.o ponto de interação externo A[i] para que o 
ACSE possa se comunicar cliretamente com o usi.1c7.rio. Da mesma forma, o ponto 



de iilteração interno R do ROSE é ligado ao ponto de interação externo R[i] do 

CCASE. Os pontos cle iilteração externos I do ACSE e ROSE são conectaclos. 

É assumido cpe u111 usuário que utiliza diretaineiilte os serviços do ACSE para 

est al~leciinento de associa.ção, utilizará. o ROSE pasa transferência cle dados já 

que um usu&rio do RTSE o utiliza pam estal~elecimeiito de associação, e este, por 

sua vez utiliza o ACSE. 

Para coin~inicação com o serviço de apresentação os pontos cle interação externos 

P do ACSE e ROSE são coiiecta.clos aos pontos de interação internos do CCASE 

A-AC[i] e A-RO[i], respectiva,illei~te. Assim, o móclulo pai (CCASE) receberá 

os eventos que os móclulos filhos desejam enviax a,o servi50 de a.presentação e os 

eilviasá. pelo ponto de intera.çã,o externo P CEP [i] , que é alocaclo para esta conesão 

de apresentação. A csiaçã,o dos móclulos ACSE[i] e ROSE[i] é mostracla abaixo. 

any i : I. . max-r s u s r  do ( Rose Users  *) 

when A [i] . A-AssReq 

beg in  

i n i t  ROSE [i] w i t h  ROSE-PROVIDER-BODY; 

i n i t  ACSE [i] w i t h  ACSE-PROVIDER-BODY ( r o s e - u s r ) ;  

connec t  ACSE [i] . A  t o  IDLE-A [i] ; 

o u t p u t  IDLE-A [i] . A-AssReq (Udata) ; 

d i s c o n n e c t  ACSE [i] . A  ; 

a t t  ach  RS [i] t o  ROSECi1.R; 

connec t  ROSE [i] . I t o  ACSE [i] . I ; 
at  t ach  A [i] t o  ACSE [i] .A; 

connect  A-RS [i] t o  ROSE[i] . P ;  

connec t  A-A [i] t o  ACSE[i] .P ;  

end ; 

Quando o sub-inóclulo CCASE recebe do usuário i um evento "RT-OpReq", 

através de um ponto de interação RT[i], os móclulos RTSE[i] e ACSE[i] são criados, 

o ponto de interação R c10 móclulo ACSE é coi-iectaclo ao ponto cle interação interno 

clo CCASE IDLE-RT[i], através do qual este i~~óclulo envia a iilteração recebida ao 

RTSE[i]. Logo após est-e envio, este ponto de iliteração interno é desconectado do 

ponto de interação RT do RTSE, cltie é ligado ao ponto cle interação esterno do 

CCASE R[i] pa.~-a que o RTSE possa se comuaicczi. cliretaineilte com o usuário. Os 

pontos cle interação esternos A do RTSE e ACSE são conectaclos. 



Para comunicação com o serviço de apresentação os pontos de interação externos 

P do RTSE e ACSE são conectados aos pontos de interação internos do CCASE 

A-RT[i] e A-AC[i], respectivamente. Assim, o módulo pai (CCASE) receberá os 

eventos que os módulos filhos desejam enviar ao serviço de apresentação e os 

enviará pelo ponto de interação externo PCEP[i], que é alocado para esta conexão 

de apresentação. A criação dos módulos ACSE[i] e RTSE[i] causada pela recepção 

de um evento "RT-OpReq" é mostrada abaixo. 

any i: i . .max , r tu s r  do (* Rtse Users  *) 

when RT [i] . RT-OpReq 

beg in  

i n i t  RTSE [i] w i t h  RTSE-PROVIDER-BODY; 

i n i t  ACSE [i] w i t h  ACSE-PROVIDER-BODY ( r t s e - u s r ) ;  

connect  RTSE [i] . R  t o  IDLE-RT [i] ; 

o u t p u t  IDLE-RT [i] . RT-OpReq (Udata) ; 

d i s c o n n e c t  RTSE [i] .R; 

a t  t ach  RT [i] t o  RTSECi1.R; 

connect  RTSE [i] . A  t o  ACSE [i] . A ;  

connec t  A-RT [i] t o  RTSE[i].P; 

connec t  A-A [i] t o  ACSECi1.P; 

end ; 

Quando o sub-módulo CCASE recebe do usuário i um evento "P-ConInd", 

através de um ponto de interação PCEP [i], uma função chamada " IsRtseUsr" é e- 

xecutada para determinar se o processo de aplicação ao qual o pedido de conexão se 

refere é usuário do RTSE. A partir desta determinação, um procedimento análogo 

a um dos dois acima descritos é executado, sendo que neste caso, o ponto de 

interação interno P do ACSE é conectado ao ponto de interação externo IDLE-P[i] 

do CCASE; através deste é enviada a primitiva recebida do serviço de apresentação 

e o ponto de interação é desconectado. A criação dos módulos ACSE[i] e ROSE[i] 

causada pela recepção de um evento "P-ConInd" é mostrada abaixo. 

t r a n s  

any i: i . .max-usr  do 

when PCEP [i] . P-ConInd 

b e g i n  



i f  IsRtseUsr t h e n  

b e g i n  

i n i t  RTSE [i] w i t h  RTSE-PROVIDER-BODY; 

i n i t  ACSE [i] w i t h  ACSE-PROVIDER-BODY ( r t s e - u s r )  ; 

e n d  

e l s e  (* I s R o s e U s r  *) 

b e g i n  

i n i t  ROSE [i] w i t h  ROSE-PROVIDER-BODY; 

i n i t  ACSE [i] w i t h  ACSE-PROVIDER-BODY ( r o s e - u s r )  ; 

e n d  ; 

c o n n e c t  ACSE [i] . P t o  IDLE-P [i] ; 

o u t p u t  IDLE-P [i] . P-ConInd (APDU) ; 

d i s c o n n e c t  ACSE [i] . P ; 

if I s R t s e U s r  t h e n  

b e g i n  

a t t a c h  RT[i] t o  RTSE[i] .R; 

c o n n e c t  RTSE [i] . A t o  ACSE [i] . A ;  

c o n n e c t  A-RT [i] t o  RTSE[i] . P ;  

e n d  

e lse  

b e g i n  

a t t a c h  RS[i]  t o  ROSE[i] . R; 

a t t a c h  A [ i ]  t o  ACSE[i] .A; 

c o n n e c t  ROSE [i] . I t o  ACSE [i] . I ; 
c o n n e c t  A-RS [i] t o  ROSE[i] . P;  

e n d  ; 

c o n n e c t  A-A [i] t o  ACSE[i] . P ;  

e n d  ; 

Os inódulos filhos assim criados são clestruiclos (release) quando exportam a 

variável "releasexie" é exportada com valor "TRUE". A transição abaixo é re- 

alizada para cada módulo filho. Um exemplo cle destruição dos módulos filhos é 

inostrado abaixo. 

t r a n s  

p r o v i d e d  e x i s t  ACSE: ACSE-PROVIDER-TYPE 



RTSE [i] 

e . .  

ACSE [i] 

Figura 111.15: Arcpi tetura da. r\/loclelagein Estelle c10 CASE 

suchthat (ACSE.Release-me) 

begin 

forone ACSE: ACSE-PROVIDER-TYPE 

suchthat (ACSE.Release-me) do 

begin 

release ACSE; 

end ; 

end ; 

As demais transições do sul~-iní>cl~~lo C CASE fazem a transferência cle iilterações 

recebiclas dos pontos de interação PCEP[i] para. os móclulos filhos e vice-versa [55]. 

A Figura I1 I. 15 mostra as possíveis co~lfigura~ões da modelagem descrita acima. 

111.5 O Sistema de Auxílio para Projetos em 

Estelle 

Um dos principais objetivos c10 uso de técnicas forinais para a moclelagem de 

sistemas é a possibilidac~e cle utilização de ferramentas para auxílio no desenvolvi- 

mento do projeto, aumeiltailclo a clualiclade do sistema resultante. 

Para a modelagem descrita neste trabalho foi utilizado Sistema de Auxílio ao 

Projeto de Protocolos de Coin~micação em c lese~~~~ol~~i ine i~ to  no Programa de En- 

geilharia Elétrica cla COPPE/UFRJ [48]. Este Sistaina tem a linguagem Estelle 

como formalisino para a descrição do softxvare a ser tratado, e tem por objetivo 



facilitar o desenvolvimento de protocolos de comunicação para redes de computa- 

dores. 

A arquitetura deste Sistema inclui um compilador, um simulador, um gerador 

de seqüências de testes, um módulo implementador, um sistema de edição e uma 

interface homem-máquina compondo um ambiente integrado. 

O compilador faz a tradução de um fonte, constituído por uma especificação 

Estelle, gerando uma Forma Intermediária, onde todos os conceitos da linguagem 

se encontram definidos de forma estruturada adequada, e que serve como entrada 

padronizada dos demais módulos de tratamento de uma especificação tais como o 

simulador de protocolos, o gerador de sequencias de teste, e o implementador. 

O simulador executa o modelo de Estelle permitindo amplo acesso a todos os 

objetos que representam a dinâmica do protocolo simulado. Ele exercita o conjunto 

de módulos cooperantes que constituem o sistema especificado em Estelle. Ao 

longo de uma sessão de simulação são criadas instâncias de módulos que podem 

ser eventualmente destruídas e recriadas novamente. A criação de uma instância de 

módulo corresponde à criação de um conjunto de instâncias de objetos associados 

ao módulo dado, tais como as filas correspondentes aos pontos de interação, as 

variáveis e os módulos declarados em seu interior. 

O gerador de seqüência de testes gera as seqüências de testes a serem usadas 

durante as fases de simulação e de teste final da implementação de um dado proto- 

colo. O modelo de entrada aceito pelo gerador de seqüência de testes é constituído 

pelo conjunto de máquinas de estados finitas obtidas de um texto em Estelle. 

O módulo implementador é encarregado de gerar código executável em uma 

dada máquina alvo, partindo das informações fornecidas pela forma intermediária. 

Devem ser portanto considerados o sistema operacional e uma linguagem de pro- 

gramação disponíveis. 

Durante a elaboração deste trabalho foi utilizado o módulo compilador deste 

Sistema de Auxílio. A modelagem descrita neste trabalho resultou em 7200 linhas 

compiladas. Não foi objetivo do trabalho utilizar os demais módulos do Sistema 

(simulador, gerador de testes e implementador). Entretanto, este trabalho tem 

sido continuado através de Projetos de Iniciação Científica, que tem o objetivo de 

simular as diferentes partes desta especificação Estelle. 

A modelagem não pode ser simulada por inteiro neste Sistema por razões de 

limitação do simulador quanto ao tamanho da especificação. Porém, seria interes- 

sante tomar para simulação, estruturas menores da modelagem, tais como: 

(i) O módulo CASE: Com isto se pode simular de forma independente os 



protocolos dos Elementos de Serviço Comuns da Camada de Aplicação. 

(2) Os módulos UA-TYPE, MS-ACCESS-TYPE e MS-TYPE: Com isto se pode 
simular o protocolo P7 e o comportamento UA em relação a este protocolo. 

(iii) Os módulos UA-TYPE, MTS-ACCESS-TYPE e P3-PROVIDER-TYPE: Com 
isto se pode simular o protocolo P3 e o comportamento UA em relação a este 

protocolo. 

(iv) Os módulos UA-TYPE, MS-ACCESS-TYPE, MS-TYPE, MTS-ACCESS-- 
TYPE e P3-PROVIDER-TYPE: Com isto se pode simular o comporta- 
mento do MS executando os protocolos P7 e P3 simultaneamente, ou seja, a 
interação UA-MS-MTA. 

Deve-se notar que a simulação das partes (ii) a (iv) incluem o uso do módulo 

CASE já que cada entidade estaria em sistemas abertos distintos. 

(v) O módulo MTA-TYPE: Com isto se pode simular o protocolo P7 e a 
operação distribuída do MTS. 

111.6 Comentários e Propostas a Estelle 

A escolha, definição e suporte de uma metodologia coerente para especificação, 
validação e implementação de protocolos reais e sistemas distribuídos de grande 

porte apresenta algumas dificuldades. 

A primeira dificuldade está relacionada ao fato de que a metodologia deve, 
simultâneamente e de forma coerente, permitir uma especificação de alto nível, 

independente de detalhes e escolhas de implementação, e, dentro do mesmo am- 

biente, traduzir a especificação para uma implementação. Deve-se observar que a 
implementação, no contexto de sistemas abertos, deve ser definida para diferentes 
tipos de ambientes e sistemas operacionais, o que implica a manipulação e uso de 

mecanismos de linguagens e de sistemas operacionais que suportarão as possíveis 

implement ações reais. 

Além disso, a metodologia deve permitir eficiência no projeto e implementação, 

e facilidade de validação e de geração de sequencias de testes. 

A modelagem descrita na seção anterior mostra o esforço de se descrever for- 

malmente as entidades e protocolos de um sistema distribuído. 

A importância desta modelagem está na definição precisa do sistema em suas 

entidades e protocolos, e da utilização dos serviços que servem de suporte ao MHS. 



O modelo abstrato com o qual o MHS é originariamente descrito em suas Re- 

comendações, não permite a visualização das fronteiras entre os objetos, não es- 

pecifica o comportamento das entidades, nem mostra o mapeamento do modelo 

nos serviços de suporte. Estes aspectos são descritos em linguagem natural. São 

também descritos em linguagem natural, outros aspectos importantes de protoco- 

los tais como, a especificação de que as operações são síncronas ou não; a priori- 

dade com que os pedidos de operações, resultados ou erros são enviados entre as 

entidades. 

Já a especificação Estelle força a especificação das interfaces entre módulos, 

através da especificação de canais e pontos de interação; além de forçar a es- 

pecificação precisa dos predicados que devem ser satisfeitos de forma a ativar 

transições. 

Quanto ao comportamento das entidades, isto é facilitado pelo fato de que 

Estelle é uma linguagem algorítmica, portanto; as sentenças que descrevem os 

procedimentos tiveram de ser traduzidas para as declarações Estelle e da linguagem 

de programação Pascal. 

A representação do sistema utilizando os conceitos Estelle de tipos de módulos, 

corpos de módulos e instâncias apresenta as seguintes interessantes características: 

- Permite uma separação explícita entre a configuração do sistema e a pro- 

gramação dos processos (descrição do comportamento de cada componente); 

- A especificaçã,~ torna-se independente do número de instâncias de tipo e corpo 

de módulo ("module type" e "module body", respectivamente). 

Dois tipos de dificuldade se apresentaram no desenvolvimento da modelagem 

do MHS em Estelle. A primeira envolve a questão da representação de dados. 

Em Estelle isto é realizado através dos tipos Pascal, ou seja, Estelle não provê 

ferramentas suficientes para a especificação de dados de protocolos de comunicação, 

o que é de grande importância para os protocolos da camada de aplicação. 

As recomendações X.400 utilizam extensivamente a notação ASN.l para a de- 

scrição dos dados dos protocolos além de usá-las para o desenvolvimento de seu 

modelo abstrato como visto em 111.3.2.3. Uma solução seria traduzir a declaração 

de dados de ASN.l pa.ra Pascal na especificação Estelle. Porém, este modo de 

proceder não seria eficiente pois não existe uma correspondência direta entre os 

tipos básicos ASN.l e os tipos Pascal, e isto poderia dar origem a erros. 

Além disso, ASN.l já é uma linguagem de declaração de dados e, traz consigo 

um esquema de codificação padrão [35,36] que tem sido adotado pelos protocolos 



c10 nível de aplicação OSI. Baseando-se na informação contida na definição ASN.l 

cla estrutura cle uma PDU,  este esquema cletermina completaineiite a codificação 

e decoclificação de maneira sistemática. 

Partindo-se destes priilcípios, seria interessante que a linguagem Estelle supor- 

tasse a cleclaraqão e inanipulação cle dados em ASN.l, para que as especificações 

se tornassem ainda mais eficientes e completas. Isto poderia ser feito através 

da definição de uma, "exteilsão ASN. 1 para Estelle" . Com esta estensão, Estelle 

incorporaria os tipos ASN.1 e poderia ter a forma abaixo. 

(*  Declaracao de variaveis ASN.1 *) 

Neste espaço seriam inseridos os dados de protocolo tal coino se apreseiltain 

nas recomei~clações. E poderia ser permiticlo o a,cesso a estas variáveis da mesma 

forma que são acessaclo e manip~daclos varibeis c10 tipo "recorcl" Pascal. Isto 

facilitaria a especificação de protocolos e serviqos da camada de aplicação e per- 

mitiria a aplicaqão de ferramentas para a geração automática de prograinas de 

coclificação/clecodifica~ção de PDUs como em [45]. 

Outro ponto se deve ao fato de que as restrições ou extensões da liilguagein 

Pascal na clefiniçiio Estelle não são sempre muito coerentes. Por exemplo, é possível 

utilizar ponteiros para. manipu1açã.o de cla.clos, mas 112.0 é permitido utiliza-los coino 

parâinetros de ii1tesações de módulos e como vasiá.veis esportadas. A liilguagein 

Estelle tainlhn não dispõe das f ~ m q õ ~ s  de entra.da, e saída (por exemplo, write, 

r eacl) . 

A seguilcla clificuldacle está relacionada ao mapeameilto c10 modelo alxtrato 

~itilizaclo pelas Recomei~clações (111.3.2.3)) que segue uma visão objeto-orientada 

do sistema, na moclelagem Estelle. 

Uma definição objeto-orientada de uma. liilguagein represeilta as construções e 

coilceitos da linguagem como classes cle objetos com coinportainento e estrutura 

coin~uls. Um progialna ou especificação então, é clefinido por um conjunto de 



objetos destas classes. Seu comportamento é definido pelos ineinbros da classe e 

define, por sua vez, a semâ.ntica do progra,ma ou espec.ificação. 

Dado foste impacto desta forma de moclela.gem em OS1 [49], seria interessante 

que fosse clesei~volvicla uma clefini<;ã,o objeto-orieiltacla da semântica de Estelle que 

permtisse a visão cle uma instâ.ncia cle mócl~ilo como um objeto que pode ser ativado 

eilvianclo-se a ele inensa.gens. Este 011 jeto pode por sua vez enviar inensagens a 

outros objetos. 

A fim de obter uma completa descrição da semântica de Estelle, esta abordagem 

deve ser coinpletacla com a identificação e c1escriçã.o comportamental de todos os 

tipos de objetos definiclos por Estelle. A estrutura de um objeto e seus relaciona- 

mentos com outros objetos seriam derivados cla definição e semc2ntica Estelle do 

conceito correspoildente. O envio de mensagens para as classes permitiriam a 

criação de definições e declarações específicas. As inemmgens respoilclidas gelas 

instâncias criaclas c1efiniria.m os comportamentos dos conceitos Estelle correspoil- 

dentes [46]. 



Capítulo IV 

Proposta de Migracão 3 de um 

MHS-84 para um MHS-88 

IV.1 Introdução 

Este capítulo tem por objetivo descrever uma proposta de migração de um MHS 

de acorclo com as Recoinenclações X.400 1984 paara um NIHS em conformidade com 

as Recomei~clações de 1988 baseado na modelagem Estelle descrita no Capítulo 111. 

Na seqão IV.2 deste capítulo aiialisaln-se as razões cla migração levantaiiclo-se os 

aspectos iilsuficienteinente definidos ou não resolvidos nas Recomendações X.400 

1984. Na seção IV.3 é a proposto um processo de migração de um MHS baseaclo 

nos padrões X.400 1984 para um MHS baseado nos padrões de 1988. A seção IV.4 

descreve a implementação da primeira fase da proposta de migração apresentada 

na Seção IV.3. A seção IV.5 aborda aspectos relacionados ao clesei~volvimento da 

seguncla. fase do processo de migração alxesentado. A seção 1V.G tece comentários 

sobre todo o capítulo. 

IV.2 A Evolução dos Padrões X.400: Por que 

Migrar? 

Existem alguns aspectos do MHS que o padrão X.400 1984 deixa explícita ou 

implicitamente como questões de decisão local, para que o iinpleinei~taclor resolva. 

A pa.stir do moinento em que cada equipe de impleinentação escoll-ie sua própria 

solução, pode-se gerar problemas de iilteroperabiliclacle entre os sistemas. 

Estes aspectos incluem a clispoi~il~iliclacle de usuário remoto para a entrega de 

inens+gens, o reclirecioila.mento de mensagens, as ações relacionadas à entrega 



de mensagens, a supressão e deteção de loops, os serviços de diretório, listas de 

distribuição, a estrutura do dispositivo de armazenamento de mensagens, o rotea- 

mento de mensagens e a interface com o usuário. Estes aspectos serão discutidos 

nos itens que se seguem. 

A versão 1988 das Recomendações X.400 é uma versão estendida e compatível 

do padrão predecessor. Esta nova versão esclarece alguns dos aspectos omitidos 

ou confusos descritos anteriormente, e soma, de forma significativa, funcionalidade 

a nível de protocolos e serviços. Outros aspectos, entretanto, continuam a cargo 

do implement ador . 
Esta seção descreve e discute estes aspectos conflitantes do padrão sob o ponto 

de vista de implementação, mostrando como eles se apresentam tanto na série 

X.400 1984 (MHS-84), como na série X.400 1988 (MHS-88), e apresenta as ex- 

tensões do novo padrão para a migração de um sistema baseado em X400-84 para 

um sistema baseado em X400-88. 

IV.2.1 Entrega de Mensagens e a Configuração ~ i s i c a  do 

UA 

Quanto à configuração física, um UA pode ser co-residente ou remoto ao MTA que 

o atende para transmissão e recepção de mensagens. As Recomendações X.400 

especificam que tanto o UA como o MTA podem inicializar comunicação para 

entrega de mensagens. O problema está na disponibilidade do UA em receber 

mensagens do MTA e esta disponibilidade está relacionada com a localização física 

do UA e do MTA. 

Se o UA é remoto ao MTA, ele é geralmente implementado em PCs, e portanto, 

pode não estar disponível quando o MTA deseja se comunicar com ele para entrega 

de mensagens, usando o protocolo P3. Com isso, mensagens podem expirar e/ou 

podem ser consideradas sem possibilidade de entrega se o usuário não está apto a 

acessar seu MTA com suficiente freqüência. 

Quando o UA e o MTA são co-residentes, o processo UA pode não estar ativo 

sempre que o processo MTA está. A nível de implementação, se o sistema ope- 

racional permitir que a área de mensagens do UA seja acessivel ao MTA, este 

poderia realizar entrega sem a participação ativa do UA. 

Os padrões X.400 1988 oferecem uma solução para o problema. Apesar de con- 

ter o protocolo P3, pois os padrões devem ser compatíveis, uma nova entidade 

funcional, o Message Store, e um novo protocolo, P7, superam o problema de 

disponibilidade do UA. Um MS pode co-residir com o MTA, para receber as men- 



sagens no lugar do UA que ele representa. O UA remoto pode então estabelecer 

comunicação com o MS conforme desejado, utilizando o protocolo P7. 

O MS co-residente com o MTA, ocupa-se não somente do serviço de entrega, 

mas também do serviço de submissão e de administração do MTA, além de per- 

mitir maior controle ao UA quanto à entrega de mensagens do que com o uso do 

protocolo P3. De acordo com o protocolo P7, o UA recupera mensagens do MS 

sob o controle do usuário, enquanto com o protocolo P3 o UA é forçado a aceitar a 

entrega de essencialmente todas as mensagens no momento em que abre conexão 

com o MTA. 

IV.2.2 Redirecionamento de Mensagens 

O MHS-84 permite que um originador rotule uma mensagem com um qualificados 

de "permissão para destinatário alternativo", indicando que é permitida a entrega 

da mensagem a outro destinatário caso ela seja considerada sem possibilidade 

de entrega para os destinatários originais. Os padrões X.400 1984 não definem 

qualquer mecanismo para a designação deste destinatário alternativo. 

A nível de implementação este problema pode ser resolvido permitindo-se que o 

usuário especifique um destinatário alternativo no momento em que ele se registra 

no sistema. Este destinatário alternativo pode ser alterado posteriormente pelo 

usuário caso deseje. 

O MHS-88 permite que o originados especifique, para cada destinatário, um 

destinatário alternativo para o qual a mensagem será redirecionada caso a entrega 

para o destinatário original falhe. Além disso, um usuário, do ponto de vista do 

destinatário, pode especificar (no seu registro com o MTS) que mensagens para 

ele sejam redirecionadas para outro usuário. Existe ainda um serviço, através do 

qual o originados proibe a reatribuição pelo destinatário. 

IV.2.3 Ações automáticas relacionadas à recepção de men- 

sagens (" auto-act ions" ) 

O Protocolo P2 do MHS permite que o originador de uma mensagem rotule uma 

mensagem com qualificadores tais como importância, segurança, data de expiração, 

mensagens obsoletas, indicação de referência cruzada, e de que a mensagem foi 

automaticamente redestinada a outro usuário. Estes qualificadores transportam 

informação sobre a mensagem ao usuário destinatário. Quando alguma ação é 

tomada automaticamente pelo UA na recepção destas informações (tais como 



desabilitar a listagem de uma mensagem confidencial em impressora pública ou 

descartar automaticamente mensagens expiradas), ou quando ação automática é 
tomada para gerar mensagens (tal como redestinar automaticamente uma men- 

sagem sob algum critério), estes qualificadores podem ser de grande valor. 

Os padrões de 84 não especificam quaisquer ações automáticas para gerar ou 

responder aos qualificadores de uma mensagem. Tais ações são ditas "questões 

locais". Os novos padrões, entretanto, esclarecem e dão suporte á implementação 

de tais auto-ações. Em particular, permite o registro de pedidos para descartar 

automaticamente mensagens expiradas e para auto-redestinar mensagens quando, 

por exemplo, um usuário precisa redestinar certas mensagens para outro usuário 

durante sua ausência. 

Isto é operacionalizado através das "variáveis de estado" definidas para o UA 
e descritas na seção 11.4.1. 

Outras ações, tais como resposta automática a indicação de import ancia, segu- 

rança, continuam como questões locais de iinplementação. 

IV.2.4 Prevenqão e Deteqão de "Loops" 

Uma importante função da entidade MTA é a prevenção e deteção de "loops" no 

roteamento de uma mensagem. 

O MHS-84 descreve um algoritmo para a prevenção e deteção de "loop", baseado 

na análise de informações contidas no envelope da mensagem, chamadas informação 

de "trace". Este elemento de protocolo contém informação sobre a passagem da 

mensagem através dos sistemas. Porém, esta descrição é confusa, podendo levar 

a interpretações ambíguas. O MHS-84 também não provê técnicas de supressão e 

deteção de loops dentro de um domínio de gerenciamento. 

O MHS-88 traz a descrição de um algoritmo muito mais claro e completo, 

apesar de seu uso não ser obrigatório. Além disso, os novos padrões definem uma 

informação de "trace" interna, para ser utilizada na supressão e deteção de loops 

dentro de um dominio do MHS. 

IV.2.5 Uso dos Serviços de Diretório 

Em todo MHS, os usuários são identificados pelos chamados Nomes O/R ("Origi- 

nator/Recipient Names" ). Os nomes O/R são compostos de uma lista de atributos 

escolhidos de uma lista de atributos padrão, podendo conter, opcionalmente, a- 

tributos definidos internamente ao domínio de gerenciamento. Nomes O/R que 



contêm atributos que inclicam a localizaçã~o do usuário são "eildereços O/R". 

No MHS-84, todo nome O/R tem ca.ractehtica,s de enclereço, ou seja, é um 

eildereço O/R. Enclereqos O/R são de difícil inemorização por geralmente conter 

uma. longa lista de atributos. Então, se o implei~lentaclor não fornece mecailisinos 

que possam facilitar a iclentificaç%o do usuário, este têm de apreilder e lembrar dos 

enclereços O/R cle seus clestiilatários. 

Uilia solução seria implementar um cliretório pessoal de modo a facilitar o en- 

dereçainento dos destinatários de suas ineilsagens. Cada usuário escolhe iloines 

ainigáveis para seus correspoi~clei~tes e estes nomes são arinazeilaclos coin os cor- 

respoildentes nomes O/R. No moineilto cla subinissão cla ineilsagein, o usuário 

especifica os nomes associados aos eilclereços dos clestiilatários e o UA se encar- 

rega de inapea-10s nos eilclereços O/R que eles representam. 

No MHS-88 o nome O/R passa a ser cl-ia.mac10 eilclereço O/R. O termo nome 

O/R é usado para conter um "nome de Diretório" e/ou um "endereço O/R". 

Este nome de Diretório permite o asmazeilanlento e recuperação cle enclereços 

O/R pelo uso de um Sistema de Diretório pa.clroi~izac10 e definido pelo CCITT 

(Rec.omei~cla,ções X500). O nome de Diretório é utilizado para obter endereços 

O/R no Sistema de Diretório. 

IV.2.6 Listas de Distribuição 
, 
E geralmente útil que um usu&io de MHS possa especificar convenientemeilte uin 

grupo cle clestiilatários para uma mensagem, de forina que o usuário originador es- 

pecifique somente um nome para o grupo (group mine), e este nome seja mapeado 

em uma lista cle nomes O/R. Esta lista de nomes O/R associacla a uin nome é 

cl-iamacla "Lista de Distribuição" (vicle 11.3.7). 

As normas cle 1984 não clefinein suporte para listas de distribuição. Geralineilte, 

iinpleinentações de MHS-84 oferecem sistemas de cliretório locais, não padroiiza- 

dos, para  associa.^ " g r o ~ q ~  i~ames" & listas cle distribuição. Neste caso, o mapea- 

mento é feito no UA origiilaclor. 

O MHS-88 padroniza um inétoclo para ma.nipulaqão de listas de distribuição 

(DLs). Cada DL tem um enclereqo O/R que l-iabilita. o MTS a rotear a ineilsagein 

ao seu "ponto cle espaiilsiio", Conforme visto em 11.3.7, um ponto de expansão é 

siinplesineilte um MTA capaz cle inapear este eilclereço O/R na lista de ineinbros 

correspoilclente e então distribuir a mei~sagem a cada eildereço da lista. Este 

processo é chamado "expansão de uma DL". No MHS-88, a expailsão de listas é 

realizacla no Sisteina de Trailsferêilcia de Meilsagens e pode ser suportada pelo uso 



c10 sistema padronizado de Diretório ou pocle L1sa.r inétoclos locais no seu ponto de 

expansão. 

IV.2.7 Armazenamento de Mensagens 

Um NIHS deve oferecer a cacla. usuário um clispositivo de arinazeilainento para suas 

mensagens, tipo "ca.ixa postal". N5.o existe necessidade de padrões para armazena- 

mento e recuperação local de mensagens. O implenlentador deve clesei~volvê-10 de 

acordo com o ainbiente e as necessidades cla, con~~ii~iclacle de usuários. 

Uma caisa postal pode ser iinpleinentacla como um ou mais arquivos. Geral- 

mente, uma entrada na caixa postal contém: a mensagem propriamente dita, o 

envelope que acompanl-ia a mensagem, e informações sobre o estado da mensagem 

(ex. licla, não licla). Quanto aos tipos cle acesso à caisa posta.1, os sistemas geral- 

mente suportam: acesso a toc1a.s as mensagens, listagein em impressora, e seleção 

de mensagens segundo algum critério [ G l ] .  

O MHS-88 define uma estrutura de armazeilamento de meilsagens como parte 

da nova eiltida.de funcional Message Store (14s). O principal objetivo do MS é 

prover um dispositivo de armazenamento remoto pam receber mensagens ein lugar 

do UA (veja seção 3.1.1)) poclei~clo a.lternativainente, ser utilizado para outros 

objetivos. 

Conforme visto em 111.3.3, coilceitualmente, o Message Store consiste de três 

"bases de informação". Cada base de iilformaçá,~ é uma coleção cle entradas (cacla 

uma clas cluais é um objeto tal como uma meilsagem entregue). As entradas são 

rotuladas com núinero de secliiência; entradas podem referir-se a outras entradas 

através destes níimeros de secliiência. Uma caisa postal eficiente em termos cle 

espaço pode ser implementada esploranclo-se este esquema cle referência entre 

níimeros de secliiência. Uma entrada pocle ser logicamente cluplicacla referenciando- 

a ein outra eiltiacla e mantendo-se contadores de referência a fim de controlar as 

referências múltiplas. Desta forma, um simples NSS pocle impleinei~tar múltiplos 

inailboxes lógicos, e compartill-iar uma única cópia de mensagem entregue entre 

todos os clestinatá.rios locais daquela mensagem [51]. 

IV.2.8 Aspectos não Abordados pelos Padrões X.400 

No MHS, os endereços O/R sãmo a. base para. a se1eçã.o de rotas. Dado um eildereqo 

O/R, o MTS deve determinar a rota para. o U-4 icleiltificaclo por aquele endereço. 



Os paclrões de 1984 coilsicleram somente o rotea.mento eiltre clomínios de gerencia- 

mento, o roteamento dentro de um domínio de gerenciameilto está fora do escopo 

clas Recomeilclações. 

O MHS-84 inicialmente especifica que um esquema de roteamento increinental 

deve ser utilizado. Isto é, cada domínio de gerenciainento ao longo cla rota da 

mensagem determina o MTA no próximo clomínio de gerenciamento para o qual 

a meilsagein deve ser transferida, mas não toma. cl~~alcluer decisão além desta de- 

terminação. Não deve ser feita clualcluer tentativa de estabelecimento de uma rota 

completa para a mensagem. Apesar cla importância de uin esquema deste tipo 

em um sistema com tra.nsferência. de c1a.clos do tipo a.rinazena-envia, o MHS-84 

não padroniza e 115.0 faz clualcluer sugestão sobre o método de escoll-ia do próximo 

domínio de gereilciamento pwa. o clua.1 a. mensagem será enviada. 

Os padrões de 88 contiimam cleisa.ilc10 o esquema de roteameilto a cargo da im- 

plementação mas sugerem alguns princípios de roteamento externo (entre domínios 

cle gerenciamento) . O roteamento interno continua complet ainente a cargo c10 iin- 

plementador . 
Uma solução que deve ser adotada pelos novos sistemas é o uso do Sistema de 

Diretório padronizado pela Recomeilc1a.ções 5.500. O serviço de Diretório pode 

ser usado para armazenar informação relacioilacla às decisões cle roteamento. Isto 

pode ser feito associailclo endereço O/R aos nomes dos MTAs através dos quais 

eles poclem ser alcançados, com informação cle conexão ilecessária para alcançá-10s. 

Não é trivial projetar uma interface com usuário para um sistema que dispõe cle 

tantos serviços como o MHS. Crias, acessa.r e mailipulas mensagens contendo várias 

pa.rtes de diferentes tipos de coclificação e ainda., tornas, tanto cluailto possível, 

agraclá.~~el a seleção clas múltiplas opções por mensagem e por destinatário é uma 

difícil tarefa. Além clisso, a interface deve atender as i~ecessiclacles particulares 

da comunidade que utiliza o sistema. Portanto, os aspectos relativos a interface 

usuário-MHS estão fora do escopo de paclsonização tanto em 1984 como em 1988. 

Como variados tipos de interface com usuário poclem ser construídas sobre a 

entidade UA, que presta serviços paclroniza.clos, é desejável que a interface entre o 

UA e a interface com o usuário seja bem definida. 

Um aspecto cla illterface com usuásio que pocleria se beneficiar da padronização, 

é a forma de especificaçã,~ e a.presentação de nomes O/R. 

A nível de implementação, o sistema poderia oferecer ao usuário um cliretório 



pessoal que realizasse um ma.pea.inento entre cl-iaves definidas pelo usuário e nomes 

O/R corresponden tes [62]. Este mapea,mento seria feito tanto para mensagens 

em submissão como para mensagens recebidas. Uma forma reduzida de nome 

tainbém pode ser utilizada para a apresentação do noine O/R. Um "nome-forma- 

livre" ("free-forin mine") pode opcioi~alinente acompa.nl-iar um noine O/R dentro 

de uma mensagem. Apresentas somente o noine-forma-livre, caso esteja presente, 

ou somente os atributos cle usuário c10 nome O/R tal coino nome pessoal, pode 

tornar a visão da mensagem mais agradável. 

O formato interno cle uni nome O/R é estritamente definido pelos padrões 

X.400, apesar cle uma grande variedade de estilos serem permitidos. O formato 

externo, ou seja, como estes nome almrecem ao usuáxio lmmano, é deixado como 

uma "cluestão local". A extensa va,siecla,cle de nomes permiticlos e a falta de uma 

representação comum para estes nomes cooperam pa.ra desafiar o iinpleinentaclor 

e confundir o usuário. 

IV.2.9 Extensões aos Protocolos 

No caso dos Protocolos P1  e P3, a Recoinenclação X.411 diferencia as alterações 

sublinl-iai~clo os elementos cle protocolos adicionados ou alterados. As alterações 

são as seguintes: 

(1) Restrições de Ta.manl-io 

Foi inserido restrições nos novos paclrões pa.ra, o comprimento dos tipos "string" , 
para o ní~mero de itens nos tipos SET OF e SEQUENCE OF, para a extensão 

cle valores do tipo inteiro. Estas restrições se aplicam a todos os parâmetros 

descritos na Reconienc1a.ção X .4 1 1, escet o conteíiclo de mensagens. 

( 2 )  Alterações nos Parâmetros Básicos 

OS pa rbe t sos  )) O/R name", "content-type" e "ei~coclecl-iilforinatioil-type" , 

que s%o tipos comuns aos elementos c10 Protocolo P1, foram estendidos coino 

segue: 

(i) 0 / R  name: Dois novos pasâ.metros opciona.is foram adicionados a este 

pasâinetro. O primeiro deles é um conjunto de atributos de extensão (ex- 

tensions-at tributes) clue fornecem um meio pa.ra: utilizar caracteres teletex 

nos coinponentes "st a.ilcla.rc1-a,ttributes" e " cloina,in-clefined-attributes" ; es- 

pecifica~ um endereço postal para entrega física de mensagens; e especificar 





gerenciamento (MD) redirecionou a inensagein e/ou expandiu uma Lista de 

Distribuição da mensagem. 

As alterações descritas nos itens (1)) (2) e (3) do Protocolo P1 acima também 

se aplicam ao Protocolo P3. Este protocolo também sofreu a.lteração em suas 

operacões remotas como segue: 

(I) Submissão de Mensagens e Soilclageils 

( 2 )  Controle de Submissão 

Foi adicionaclo ao argumento da operacã,o o parâinetro opcional "perinissible- 

security-coiltest" . 

Foi adicionaclo ao resultado cla operação o parâinetro opcional "waiting- 

content-types" de modo a iildicar os tipos cle conteúdo das mensagens que 

ficaram dic las  cleviclo a esta opemção. 

Foi adicioilaclo o tipo cle erro "securitj~-erros". 

(3) Entrega de Akilsagens 

Os parâmetros "origiilal-eilcoclecl-infos111atioi1-typ e "delivery-flags" se tor- 

ilaram opcioilais no envelope de entrega de mensagens, e um parâinetro 013- 

ciona1 "coi~teilt-icleiltifier" foi aclicioila~clo a este eil~~elope. 

Esta. operação se tornou coilfirmacla. atms4s do retorno cle seu resultado 

(RESULT). Este resultado contém dois yarâmetros opcioi~a~is: "recipient- 

certificate" e " proof-of-clelivery" . 

Foi adicioilaclo o tipo cle erro "security-erros". 

(4) Entrega de 1Votifica.ções 

Foram adicioilaclos os parâmetros "origiilal-eilcoclecl-information-types" e "coil- 

tent- type" ao envelope de entrega cle ilotificações. 

Forczin definidos cinco novos códigos de "razões para não entrega cle uma 

meilsagem/soilcIagen1) e trinta e cinco 11o~7os cócligos cle cliagi~óstico para não 

entrega de uma meilsagem/soilclagem. 

Forain adicioilaclos cinco novos valores para o pczi.âinetro "type-of-MTS-uses". 



Esta operação se tornou confirmada, através do retorno cle seu resultado (RE- 

SULT). Este resultado não cont&n parâ.metros. 

(5) Controle de Entrega 

Foram adicionados ao a.rgumento da operação os parâmetros opcionais "per- 

missible-content- types" e "permissible-security-coiltest" . 

Foi adicionado ao resultado da operação o parâmetro opcional "waiting- 

content-types" cle modo a indicar os tipos de conteúclo das mensagens que 

ficaram reticlas cleviclo a esta operação. 

Foram aclicioilaclos os tipos de erro "control-violates-registratioil" e "security- 

erros". 

(6) Registro 

Foram aclicionaclos dois novos pasãmetros ao argumento desta operação: "de- 

liverable-coilteilt- types" e "labels-a.ild-reclirectioils" . 

Os parâmetros que indicam os tipos de opera.c;ões permitidas e o coinpriinento 

inásimo de conteí~clo permitido foram a.lterac1os. O parâinetro "perinissible- 

content-types foi aclicionaclo. 

(7) Troca de Credenciais 

Nas Recomendações de 1984 esta. operaç5.o se chxnava Troca de Senl-ia. O 
tipo definido para as creclenciais sofreram a alteração clescrit a no item (3)  do 

Protocolo P1 acima. Foi iinposta a restric5.o de que os tipos nos parâlnetros 

"olcl-creclel~tia~ls~ e e'~ilew-crecleiltials)' devem ser os mesmos. 

As alterações relevantes ao protocolo P2 traziclas pelos padrões X.400 1988 são as 

seguintes: 

(1) O tipo cle conteúdo associado ao protocolo P2 foi alterado. Nos padrões X.400 

1954, este tipo de conteí~clo era identificado pelo valor inteiro "2". Nos novos 

padrões este tipo cle conteí~clo é identificado pelos valores "2" ou "22") depen- 

dendo da f~~ncioilaliclacle utilizada. O valor 2 é utilizado se o conteíiclo segue 

a definição da Recomendaçao X.420 1984, ou seja, se o conteúdo é coilstruído 

seguindo a,s seguintes restrições: 

(i) O cabeçall-io (de uma inensagem-IP) nã.o conténi o cainpo "exteilsioiis". 



(ii) O corpo (de uma ineilsagem-IP) não coiltém pastes clefiniclas externa- 

inent e. 

(iii) 0 s  parâmetros de uma parte de corpo do tipo vicleotesto não contêin o 

coi~~ponente "siiltas)' . 

(iv) Cada compoilente do conteúdo com tipo cle dado clefiniclo no serviço c10 

MTS (e.g., nome O/R) sa.tisfaz a. c1efiniçã.o da Recoineilclação X.411 1984. 

(v) O parâmetro "data" de clualcluer parte de corpo satisfaz a estas restrições 

(recursivaineiite) . 

O valor 22 é utiliza,clo se o conteí~clo segue a definição da Recomeilclação X.420 

1988 sem obedecer A,s restrições acima. 

(2) A omissão do componente "uses" no pa.râ.metro "IPMIclentifier" do cabeçalho 

cla mensagein-IP é agora ignorado. 

(3) O parâ~netro " ex teilsioils" foi ac1icioi~a.clo ao cabeçalho cla inensageill-IP. Seu 

grau é opcioilal. 

(4) Os tipos de paste de corpo "telex" e "simple formattable clocuineilt" foram 

elimiilaclos. 

(5) O parâmetro "sintas" foi acliciona~clo à. pa.rte de corpo do tipo "videotext". 

Seu grau é opciollal. 

(6) A presença do coinpoilente "cleli~rer~i-time" no parc2netro "MessageParaine- 

ters", pertencente ao tipo de parte de corpo "Message", é agora igiloraclo na 

a~isêilcia do componente " cleliver y-emrelope" c10 mesmo parâinetro. Este tipo 

de corpo equivale ao chamado "ForwaicleclMessage" da Recoineildação X.420 

1984. 

(7) Os tipos de parte de corpo "bilaterally-clefilecl" e "exterilally-defined" foram 

acresceilt aclos. 

(8) Os seguintes elementos cle protocolo clefiiliclos na Recomeilclação X.411 e iil- 

corporaclos amos elementos c10 Protocolo P2 foram alteraclos: 

(i) O/R Nmne; 

(ii) O/R Aclclress; 

(iii) MessageDeliveryEilvelope; 

(iv) Encoclecl Informa.tion Types; 

(v) Supplement ary 1ilforina.tion. 



(9) Atribuir um valor de comprimento zero a clualcper um dos seguintes tipos 

abaixo é agora ignorado: 

(i) Lo ca.lIP V1 Ident ifier ; 

(ii) Fr eeFormName; 

(iii) TeleplioiieNuiill~er; 

(iv) Subj ectFielc1; 

(v) AutoForwc2i-clComineiit. 

(10) Foram iinpostos limites superiores sobre certos elementos de protocolo de 

comprimeii to variável. Estes limites foram obticlos cla versão G c10 "X.400- 

series Implementor's Guicle" [38]. 

IV.3 Proposta de Migração 

Uma vez clelineaclas as va.ntageils cpe o uso c10 liovo padrão traz ein relação ao 

padrão cle 1984, o próximo passo refere-se à implaiitação de uma nova coilfiguração, 

que permita a implemeiitação das estensões aclviilclas com os padrões de 1988. 

Na prática, estratégias de migração bem sucecliclas são baseadas em um plane- 

jamento cuiclacloso e em uma progressão gradual até o objetivo final, onde cada 

passo consiste cla alteração de soinente uma porção lógica c10 ainbiente. Isto tende 

a isolar o efeito de coilsecliiêilcias iiiespera,cla.s, e minimiza o impacto sobre os 

usuários c10 sistema.. Este trabalho sugere uma. migração em duas fases claranlente 

distintas. 

Este processo de migração parte cle uma iiiipleiiieiita,ção I\/IHS cle acorclo com as 

Recoineilclações X.400 1984 que consiste de enticlacles de acesso (UA) e de traiis- 

ferêiicia (MTA) ceiitralizaclas em um mesmo a.nibiente, e preteiicle obter uma coil- 

figuraç5.0 clistrilmícla. onde as enticlacles de acesso (UA) e de transferência (NlTA) 

se localizam em ambientes clistintos. Nesta ~onfigura~ção, as entidades UA utilizam 

enticlacles de a.rmazeilaineilto (MS) remotas e co-resiclentes com o MTA, e, a em 

ticlacle MTA utilizará os serviços de Diretório paclroi~izaclos pelas Recoinendações 

X.500 do CCITT [21]. 

Em uma primeira versão, eiiclua.ilto os paclrões X.400 1988 não estão exten- 

sivamente clisseiniiiados e implei~ieiltaclos, a eiiticlade de trailsferência (MTA) se 

com~inicará com outras cle acordo c0111 o Protocolo P1  1984. Isto perinitirá a uti- 

lizacão local da fuiicioi~alicla~cle estei~clicla clos paclrões X.400 1988 e da capacidade 



de i~~teroperabilicla.cle dos sistemas X.400 1984 já implmiltados. As fases propostas 

para a migração serã.0 descritas a seguir. 

IV.3.1 Primeira Fase: Distribuição das Entidades de A- 

cesso do MHS (UA) e Implantação da Entidade de 

Armazenamento (MS) 

O primeiro objetivo clesta migração é cleseilvolver a. distribuição das entidades UA 

partindo cle uina implemeiltação oilcle estas entidades estão centralizadas em um 

mesmo aniliente. Estudos mostram que uma. implementação clistrilmída oferece 

vantagens sobre uma impleineilta.ção ceiitraliza.cla. [40]. 

Estafase coiisiste da implantação de eiiticlacles Nlessage Store (MS) co-residentes 

com a entidade MTA já implailta.cla. em ecluipainento cle grancle porte de acordo 

com os padrões X.400 1984, e da implemeiltação de UAs remotos em equipa- 

mento cle peclueno porte de acordo com os pa.clrões X.400 1988. Os MSs se coin~i- 

nicarão com os UAs através do Protocolo cle Acesso ao MS (P7). Isto permite que 

UAs sejam iinpleineiltaclos em microcoi~iputaclores c10 tipo PC sem o problema de 

clispoilibiliclacle do UA para a entrega cle mensagens e os problemas relacionados 

ao Protocolo P3 (vicle seção IV.2). A ênfase sobre o ecluipameiito PC é devida 

ao seu ba.iso custo e sua grande clispo~~il~ilidacle em universidades, escritórios e 

compaill-iias em geral. Com o progresso da tecnologia e a queda de custos será 

interessante que UAs sejam impleinentaclos tainlxh em estações cle tralx~ll~o. 

Nesta configuração, o usuário teria no MS as mensagens entregues pelo MTS, 

e aclicioilalmeilte, pocleria ter no próprio UA uma outra área cle mensagens para 

manter cópias de meilsageils submetidas ou recebidas, conforme sua necessidade. 

Os coinailclos para gerenciainento cle ineilsagens pocleiia~n ser os inesinos para sua 

área de mensagens local e para o I\/IS; o UA cletermiila.ria iinplicitainente cluando 

um comailclo do usuário requer uma. conexão com o MS. 

A rea1izaçã.o desta. fase deve seguir os seguintes critérios: 

- Moclificar os commlclos do usuá.rio tão pouco quanto possível de modo que 

migração seja transparente ao usucírio; 

- Miniiniza.~ as inodificações do software existente; 

- i\/linilnizai a. cluailticlade cle novo software a ser escrito e a complexidade do 

protocolo a ser utilizaclo entre UA e o MS. 

Esta fase pode ser refinada como segue: 

0 Implemeiltação da interface homem-mácluiilc2iia no ecluipamento remoto: 



Os comandos de usuário já existentes devem ser mantidos tanto quanto possí- 
vel, e a interface deve ser ampliada no sentido de tornar disponível ao usuário 

os novos serviços oferecidos, a saber, os serviços do MS e os novos serviços do 

UA. 

o Construção do UA de acordo com a Recomendação X.420 1988 no equipa- 

mento remoto: 

Isto inclui a implementação das ações automáticas e variáveis de estado des- 

critas na seção 111.3.2 e a alteração das unidades de dados do Protocolo P2 

de acordo com os parâmetros particulares de projeto e a necessidades da 

comunidade de usuários. 

0 Implementação do Protocolo de Acesso ao MS, o Protocolo P7: 

A parte do protocolo devida ao usuário deve ser implementada juntamente 

com o UA. A conexão com o MS é transparente ao usuário o UA estabelece a 

conexão com o MS implicitamente. A parte do protocolo devida ao provedor 

de serviços é implementada no MS. 

o Implementação do MS no equipamento de grande porte onde já se encontra 

a implementação do MTA (84). 

0 Alteração da interface com o MTA, que antes era voltada para um UA (84), 
para que esta funcione com um MS (88). Já que o MS estará co-residente . 

com o MTA, não é necessário o Protocolo P3, mas a interface entre estas 

entidades deve ser bem definida e deve seguir a filosofia daquele protocolo. 

Como neste caso já existe um MTA (84) e, portanto, também existe uma 

interface MTA/UA, esta interface deve ser alterada para que funcione com 

um MS (88). 

Do ponto de vista da modelagem Estelle, a realização desta fase equivale a im- 

plementação dos sub-módulos UA-TYPE, MS-ACCESS-TYPE e MS-PROVIDER- 

-TYPE da modelagem Estelle descrita na seção 111.4 e detalhada no relatório 

técnico [55] .  

IV.3.2 Segunda Fase: Uso dos Serviços de Diretório e das 

Extensões do Protocolo P1 

O MHS é projetado para ser um sistema de mensagens distribuído. Um impor- 

tante aspecto de sistemas deste tipo é que operações frequentes são sistematizadas. 



A ilecessiclacle de serviços cle cliretório surge da constante evoluqão do sistema (ou 

cle uma rede em geral), da i~ecessiclade de iso1a.r os usuários de alterações na con- 

figuração clo sistema, e do desejo de prover ao usuário uma visão mais amigável 

do sistema. 

Um Sistema de Diretório (DS) pode prover serviços no âmbito de uma única 

rede ou de vá.rias redes iiltei-coi~ectaclas. Para o MHS, o DS oferece um "servidor 

cle nomes" que provê: 

- Informaqões de Roteameilto. 

- Suporte à expansão de Listas de Distri1~1içá.o. 

- Especificação ainigável de enc1erec;os (ilomes O/R) para usuários. 

A importâ.ilcia e o impacto do DS no MHS e dos aspectos acima citados foram 

descritos em 11.3.6, IV.2.5, IV.2.6 e IV.2.8. 

Esta fase pode ser refinada. como segue: 

a Implantacão do Sistema de Diretório (DS) pa.clronizado X.500 [21]. 

a Implantação da estrutura UA/DUA e MTA/DUA (descrito em 11.3.6). Iin- 

plement ação clas iilterfaces MHS /DS . 

Utilização da estrutura estabelecida acima para a resolução de eilclereços. Isto 

implica na alteraqão da estrutura clo imme O/R para estrutura X.400 1988. 

Entretanto, deve-se n o t x  que o escopo desta alteração limita-se a interface 

entre o MTA e o usuário de seus servips, e a. iilterface entre UA e usuário 

fiilal, já que em um primeiro momeiltc) o MTA não se coin~micará com outros 

com o Protocolo P1 1988. 

a Implantacão clas Listas de Distribuição com expansão no MTA local. 

a U tilização do DS para o11teilçã.o de iilformaqões cle roteameilto. 

Implementação da Fase I 

A seguir é descrita uma proposta para a implemeiltação da primeira fase de mi- 

gração apresentada na seção anterior. São descritas a arquitetura e estruturas 

cle dados para a impleinentação cle um UA a ser realizada no aillbiente PC/DOS 

utilizando a linguagem C e para a i~nplementa~ção de um MS ar sei realizada no 

ambiente VAS/VMS utilizailclo a liilguagem C. 



IV.4.1 Arquitetura e Estruturas de Dados do Agente U- 

suário 

A arquitetura interna. do UA divide suas f~mqões em cluatro inódulos priilcipais: o 

módulo I i ~ t e ~ f a c e - U s r ,  o inóclulo UA-Gerente,  o inóclulo UA-Msg, e o inóclulo 

UA-P7. Esta arquitetura é ilustrada na Figura IV.l. 

O móclulo I i ~ t e ~ f a c e - U s r  é o ponto de contato entre o sisteina de ineilsageils 

e o usuário. Este móclulo apresenta ao usuário toda a gama de recursos de malli- 

pulação de inensageils disponível, além de forilecer faciliclacles locais para edição, 

composição e envio de inensageils bem como a seleção de meilsageils previainente 

recebidas. 

Os serviços c10 inóclulo Interface-Usr s5.o oferecidos através de coinailclos sele- 

cionados gelo usuc7iio através de menus e l-ielps. Estes coinanclos podem ativar 

dois tipos de f~mções: f~mqões executadas no próprio móclulo ou funções executa- 

d a . ~  no móclulo Iilterface-usr ou no m6clulo U-4-Gerente. As funções próprias do 

móclulo Interface-usr são aquelas cle âmbito local e correspoi~clem as facilidades 

estritainente locais, não senclo objeto cle padronização. As f~~ilções executadas no 

móclulo UA-Gerente s%o acpelas que requerem interação coin o NIS remoto. Estas 

ftiiqões correspoilclein aos elementos cle serviço de IPM, 14s e MT ofereciclos pelo 

sistema. 

O inóclulo UA-Gerente  é responsá.ve1 por maapear solicitações do inóclulo iil- 

terface em unidados de claclos do Protocolo P2, operaqões remotas c10 Protocolo 

P7 e primitivas de serviço para o CASE e ativa.r a mácpiila de estados do UA. 

Por outro lado, este móclulo torna disponível para o usu&sio cl~~alguer resposta 

à operações previamente sulxneticlas. Este móclulo tainbéin ativa/clesativa ações 

automáticas do UA e readiza. operações cle gerenciaineilto que visam controlar as 

iilterações entre UA e WIS. 

O móclulo de UA-Msg opera a. parte de a.rmazenamento e seleção local de 

mensagens. As operações de armazeilameilto permitem que inensageils possam 

ser prepara.clas previamente e armazeilaclas já. coclificaclas em sintaxe padrão. As 

operações de seleção a.usiliam o tisuásio na busca de inensageils ar~nazenadas. Es- 

tas operações correspoilclem a fa.cilic1a.cles locais, i1ã.o sendo objeto cle padronização. 

O mócl.cilo UA-P7  processa a máquina. lógica, que opera a trailsição de estados 

c10 UA, com~~nicai~clo-se com a MS remoto através do Protocolo cle Acesso ao NIS, 

o Protocolo P7. Este móclulo utiliza os serviços dos Eleineiitos de Serviço Coinuiis 

cla Camada de Aplicação (CASE), a saber: o ACSE, que estabelece e controla a 



Figura IV. 1: Arquitetura de Impleineiltação c10 UA 

associac$io entre a,s enticlacles e o ROSE, que rea.liza. as operações remotas. Este 

inóclulo estabelece o mecanismo que rege a tra,ilsic;ão cle estados c10 protocolo P7 
baseada na oc.orrêilcia de eventos. 

IV.4.1.2 Estruturas de Dados 

Quanto às estruturas de claclos, o modelo cle impleineiltação propõe que o UA 
opere sobre áreas de dados, tabelas cle iilforma.ção, filas cle clistribuicão de eventos 

e listas. 

A área de cla.clos é composta das áreas das meilsageils recebiclas da enticlacle NIS 
remota.. 

A cada. UA estão associaclas tabelas de infor1nac;ões e filas de clistribuição de 

eventos. 

As filas de c l i~ t r i l~~ição  de eventos sã.0 c10 tipo FIFO (First-in, First-out) e 

contém apontadores cle eventos esperailclo para. serem tratados pela máquina de 



transiqão cle estados. Estas filas são utilizadas encluanto a associação com o I\dS 

remoto ainda. não foi completada. 

O UA mantém duas estruturas cle dados 1sa.i.a a.rmazemamento de informações 

relativas às operaqões sendo realizadas. Estas estruturas são listas encadeadas que 

são criadas e manipula.clas clinamicaineilte em memória conforme as operações são 

solicitadas e realizadas. 

As tabelas armazenam dados relativos a. mensagens, as operações remotas, ao 

UA e ao MS; seus campos poclein ser alteraclos pelo UA durante uma sessão cle 

diálogo entre UA e IVIS de acordo com as opera@es imrocaclas por ainlsas as partes. 

As t alxlas são armazeilaclas em disco e ma.~lipulaclas em memória, para oncle são 

copiaclas em tempo de inicializaç5o. As tadselas e listas são cletalhaclas a seguir. 

(i) Tabelas 

TAB-MSG-PRB (Tabela Relativa à Meiisagem) Esta talsela contém 

informações iiecessárias ao UA relativas a: 

- sonclageiis s~ilsinetic1a.s; 

- ineilsageils que c2g~iarclam algum tipo de notificação; 

- mensagens s~11smeticla.s par a. entrega. pré- clat xla. 

Para cada mensagem é alocado clii1a.illica.meilte um registro na tabela, O registro 

é cleletaclo cla. tabela. clua.nc1o a UAE recebeu todas as notificações esperadas para 

a mensagem. 

Cada registro cont é111 os seguintes campos: 

- Tipo: Indica se o registro se refere a ineilsagem ou a sondagem. 

- UA-Cont-Icl: Ic1entifica.clor único da mei~sagem subineticla, gerado pelo UA. 

Este iclei~tificaclor é também trailsportaclo ao MS na operação de Submissão 

cle NIensagens. 

- Even-Icl: Identificador íinico do evento cle sulsinissão cle mensagem ou sondagem, 

geraclo pelo MTL4. Este icleiltificacloi é retorilaclo pelo resultado cla operação 

de Su1xnissã.o de Mensagens. 



- Data-Su11: Inclica data. e hora da submissão cla inensagem ao MTA. Este 

parâmetro é retornaclo pelo resultado da opera.ção de Submissão de Nlen- 

sagens . 

- N -Not if: Inclica o número de ~lotifica~ções aguarclaclas pela mensagem ou son- 

dagem. 

- UA-IclLOriginal: Este campo é utilizado por mensagens que possuem desti- 

natários cópia cega. e armazeila o identificador cla mensagem origiilal. 

TAB-UA (Tabela Relativa ao UA) Esta tabela armazeila todas as in- 

formaqões pertinentes ao UA tais como, credenciais de acesso ao NlS, nome O/R do 

usuário, va.riiáveis cle estado, caga.ciclac1es cle su11missã.o cle mensagens e informações 

de registro clo UAE, o estado da UAE. Estes ralcxes de registro também são man- 

tidos no MTA. Esta tabela contém somente um registro cujos cainpos poclem ser 

alterados pelo UA e são descritos abaixo. 

Onde, 

- Registro-UA: Armazena as informaçãoes de registro c10 UA que também são 

Registro-UA 

manticlas no MTA. Este c m ~ p o  contém seis su11-campos: 

Estado-UA Nome-Livre Creclenciais 

- Tipo-Cocl: Indica os tipos de informa.ção coc1ifica.cla que o NITA pode 

transmitir ao UA 

- Tan-Mas: Inclica o comprimento máximo c10 conteúdo que o MTA pocle 

transmitir amo UA 

Subm-Ctrl 

Nome-OR 

- P r i o r i n :  Indica. a prioriclacle mínima. cla. mensagem que a MTA pode 

transmitir a UA 

Tipo-Cocl 

- Flg-Msg: Inclica se a MTA pocle ou não entregar mensagens ao UA 

Çtate-Va.r 

P i r i  Tam-Mas 

- Flg-Not: Indica. se a WlTA pocle ou nã.o entregar notificações ao UA 

Restii@es 

Flg-Msg Flg-Prb 



- Nome-OR: Inclica o nome O/R c10 usuário (UA) 

- Credenciais: Inclica as crecleilciais de acesso do usuário (UA) ao MS 

- Subm-Ctrl: Contém os valores correntes cle controle de submissão de ineii- 

sagens/soildagens. Estes valores 130 dein sofrer alterações durante um diálogo 

entre UA e MS e se s~ibclivicle em cinco sub-campos: 

- Tipo-Cocl : Iilclica os tipos de coclificaç2io permitidos nas ineilsagens/soil- 

clagens que o UA submete. 

- Tain-Mas : Indica o compriinento máximo do conteíiclo que o UA pode 

subineter . 

- P r i o r M i :  Inclica a prioriclacle mínima permitida para inensagens/sonda- 

gens que o UA submete. 

- Flg-Msg : Iilclica se o UA pode ou não submeter mensagens. 

- Flg-Prb : Indica. se o UA pode ou não submeter sonclagens. 

- State-Var: Armazena os valores clas variá.~reis cle estado que definem as ações 

automáticas que o UA deve realizar para. seu usuá.rio. Este campo se subdivide 

em dois sul>-campos: 

- Auto-Discarcl: Armazena informações pertinentes à aqão de descarte au- 

tomático de mensagens obsoletas e/ou expiradas, conforme definido na 

Recoineilclação X.420 [18]. 

Auto-Discarcl 

- Auto-Ack: Armazena inforinações pertinentes à ação de confirinação au- 

tomática de mensagens recebicla.~, conforme definido na Recomendação 

X.420 1181. 

Auto-Ack 

- Restrições: Armazena as restrições correntes sobre a operação de "Fetch" do 

Message Store. Este campo se sul~clivicle em três sub-campos: 



- Cont-Types: Indica os tipos de conteúdos que podem ser solicitados em 

L i i n  operação cle fetch. 

- EIT: Indica os tipos cle informação codificada que podem ser solicitados 

em um operação de fetcl-i. 

- Coilt-Leiigl-it: Iilclica o comprimento máximo de coilteúdo que pode ser 

solicitado em um opera.cã,o cle fetcl-i. 

- Estado-UA: Iilclica o esta.clo em que se encoiltra. a máquina de estados clo UA. 

- Noine-Livre: Indica um nome amig&vel pa,ra, iclentificação local do usuário. 

TAB-MS (Tabela Relativa ao MS) Esta. tabela armazena todas as in- 

formações pertinentes ao I\dS ao qual o UA está associado. As informações desta 

tabela reflete a configuração do MS e podem ser alteradas pela acliniilistração do 

sistema ou por operações remotas clisparaclas pelo UA. Esta tabela contém somente 

um registro c~ijos cc21ipos são descritos abaiso. 

- Credenciais: Arma.zena credenci ais do WIS que são va.lic1aclas pelo U A clurant e 

o estabeleciinento cle uma associação. 

- Registro-MS: Arinazena informações manticlas 1x0 MS que são utilizaclas na e- 

xecução cle certas operaçòes como mostram seus sub-campos abaixo descritos. 

Estas iilformações são coilfiguraclaa pelo usuário através da operação "Regis- 

terxls" do Message Store. 

ListAtt Auto-Act-Reg Fetcl-i-Att 



- Auto A c t  -Reg: Indica clua,is a.s a.qões  LI tomáticas que estão correntemente 

ativas no MS. 

- Fetch-Att: Inclica os atributos que s5.o utilizados em uma operação "fetch" 

no caso em que o usuásio não fornece estes parâinetros. 

- List-Att: Indica os atributos que s5.o utilizaclos em uma operação "list" no 

caso em que o usuário não fornece estes parâmetros. 

- Auto-Act-Avail: Iilclica os tipos de ações automáticas disponíveis no NIS re- 

moto. 

- Att-Type-Avail: Indica os tipos de atributos clispoilíveis nas eiltraclas c10 MS 
remoto. 

- Contents-Type: Indica os tipos de conteúdo de mensagens que podem ser 

mailip~daclos pelo I\/IS. 

(ii) Listas 

LIST-INV (Lista Relativa h Operações Remotas) Esta lista é utilizada 

para arma.zenar informação sobre quaisquer opera.ções solicitadas pelo UA ao MS 

remoto. É criado um item da lista para cada o11eraç.ã.o. Cada ítem possui os 

seguintes cainpos: 

- 1 Contém o iclentificador cla operaq5.0 submetida para transferência pelo 

ROSE. É iclên tico ao pariimetro ')illV01ie-id') cla primitiva RO-INVOKE CIO 

ROSE. 

Icl 

- Acão-Usr: Indica se a operação é fruto de ação explícita do usuário ou é fruto 

cle uma ação autom6tica do UA. 

- Wait-Result: Indica se a opera.ção em questão está aguarclailclo um resultado. 

Ação-Usr TVait-Result 



LIST-SUMM (Lista Referente à Operação Siiimllaiize) Esta lista é 

utilizacla para armazenar inf~rina~ção sobre a. operação "suimnarize" do MS so- 

licitada pelo ~tsuário. Esta. infornmção é usada posteriormente para correlacionai- 

o resultaclo da opera.ção com o pedido do usuário. É criado um ítem pwa  cada 

opera~ão suinma.rize solicitacla pelo usuário. Cada, ítem possui os seguiiltes cam- 

pos: 

Icl Summ n_ri-i 
Onde, 

- Id: contém o iclentificaclor da operação subineticla para transferência pelo 

ROSE. É iclêntico ao parânietro "imroke-icl" da primitiva RO-IMVOKE do 

ROSE. 

- Summ: Armazena. a inforinaçã.~ solicitada. pelo usuário na operação suininarize. 

Esta informação é usacla, posteriormente para, correlacionar o resultaclo da 

operação com o pedido do usuário. 

Listas de Mensagens e Soildageils Retidas O UA utiliza duas listas en- 

cacleaclas e dois registros utilizados como "cabe<;as" destas duas listas. Uma lista é 

utilizada para amiazeilar mensa,gens reticlas e outras pasa sondagens reticlas para 

posterior sulmissiio. 

Os registros de cabeça. cle lista, coiltêm a,ponta.dores para o início e fim de cada 

lista. 

Formato dos registros cle cabeça de lista: 

Oncle, 

- Tipo: Iilclica se a lista. é de mensagens ou cle sonclagens; 

- iptr: Indica. o início cla lista.; 

- fptr: 1ndica.ofim clalista.. 



São necessários dois registros para. a iilserç5o cle uma meilsagein/soildagein na 

lista cle meils~xgem/sollclaagei~~ reticlas par a, o MTA. O primeiro conteria iilforma@es 

sobre a última meilsagem/soilcla.gei~~ da lista e o seguilclo conteria informações so- 

bre a meilsagein/soilclag;em a ser iilsericla. Esse último registro é tainbéin utilizado 

para a leitura de uma meilsagein/soilclag;em da lista. 

Os registros da,s cliias listas contêm os mesmos campos da operacão "I\/Iessage- 

Submission na lista de mensageils ou cla. opera.cão Prol~eSubinission na lista de 

soilclageils. 

Os registros apresentam o seguinte forma.to: 

- nLst : Aponta para o próximo cla lista; 

- prior : Prioriclacle de meilsagem; 

oper 

- oper : Contém o formato da operação MessageSubmission/ProbeSubinission 

pelo UA para o MS. 

nLs t 

As listas são ai-mazeilaclas e manipulacllas em clisco. 

prior t am 

Uma Eilticlacle de Agente Usuário cleve se comuilicar-se ora com o usuário, para 

prestar-lhe os serviços de ina11ipiilaçâ.o de meilsageils, ora com os elementos de 

serviço coiniiils da camada de aplicaçiio (CASE), os p a i s  efetuam estabeleciinento 

cle conexão e transferêilcia de claclos ao h/IS remoto. As cluas interfaces através das 

cpais o UA se com~tnica são: a interface com o mócl~~lo Interface e a iilterface com 

o inóclulo CASE. 

eventIc1 

Interface UA/CASE A iilterface entre UA e MTA engloba todas as primitivas 

cle serviço que são oferecicla,s pelo ACSE [29,23] e ROSE [30,25]. Sua utilização foi 

descrita em 111.3.3. As primitivas clo ACSE são: 

- A-ASSOCIATE 



- A-RELEASE 

- A-ABORT 

- A-P-ABORT 

E a.s primitivas c10 ROSE sko: 

- RO-INVOICE 

- RO-RESULT 

- RO-ERROR 

- RO-REJECT-U 

- RO-REJECT-P 

Estas primitivas sã.0 clefiiliclas em 111.3.5. 

Interface UA/ Módulo Interface A inaileira. seguiido a qual os serviços de 

WIH são apreseiita,clos ano usuásic) não faz parte c10 escopo da série de Recoineiidações 

X400. No caso do MHS-NCE, existe uiii móclulo de auxílio ao usuário, cl-iainaclo 

móclulo intesface, o qual é ligado ao móclulo UAE. Por intermédio deste móclulo, 

o usuário pode selecioiiar os recursos desejados cle forma clara e amigável. 

Apesar da  não padronização da interface liomem-máquina no MHS, eiitencle-se 

que a interface entre o UA e estes serviços deve ser bein definida tendo em vista a 

varieclacle cle tipos de iiiterfaces homem-máquina que podem ser coilstruíclas sobre 

o UA. 

A iilforma.çã,o entre estes móclulos é trocada sob a forma de priinitivas de serviço 

que foram clefiniclas localmeiite. Existem dez primitivas entre os inóclulos UAE e 

Interface. Estas priilitivas são utiliza.cla,s pa.ra que o usuário possa solicitar os 

serviços de MH e para que o UA possa passar a.o usuário alguma iiiforinação sobre 

os serviços solicitados. A seguir estas primitivas são clescritas: 

- Primitivas 1iivoca.clas pelo móclulo 1nterfa.ce: 

Os parâmetros das primitivas abaixo são clescritos nas Recoineildações X.411 

e X.407 do CCITT. 



PSUB : Submissão de I\/Iensageils 

Pasâmetros : IM-UAPDU 

NDN-Supress 

Deferricl-cleliver>~- time 

Delivery-notice 

Coii~~ersioil-Prol-iibitecl 

Dis~lose~Recipients 

Alterilate-recipieilt-a.1lo~~lec1 

PPRB : Su1xnissã.o de Soilc1a.geas 

Pasâmetros : UA-conteat-id 

Recipieilt-O/R-ilaillxs 
Alterilate-Recipieilt-a.llo~q~ec1 

Content-lenght 

PCAN : Ca;i~ceTamento de Entrega Pré-clat acla de Mensagens 

Pasâ.metro : UA-content-icl 

PSUMM : Solicita sumários sobre eiltraclas do MS 
Pxâ.metros : Selector 

Summarj~-recluests 

PLIST : Solicita certos atributos de entradas do 14s 
Pasâ,metros : Selector 

Eiltry Information Selection 

PFETCI-I : Solicita cluaiscper atributos cle uma entracla do MS 

Pai-âinetros : Item 

Entry Iilformation Selection 

PDELETE : Deleta.eiltra.da(s) no MS 
Pasâ.inetros : Items 



PREGISTER-MS : Altera coilfigura.ç5.o c10 MS. 

Parâinetros : Auto-actioil-registratioils 

a 1011s Auto-a,ctioil-cleregistr t ' 

List-attributes-clefa~~lts 

Fetcl-i-attributes-clefadts 

Cl-iailge-crecleiltials 

P STATE-TTAR : Altera. os coilteúclos claa ~rariáveis de estado. 

PUNBIND : Solicita o téiiilii-io da. iiltera,<;ã.o 

Esta. primitiva. 115.0 contém pasâmetros 

- Primitiva Trailsiniticla pelo UA ao f\/lóclulo Interface: 

Inforina-usr : Transmite ineilsagem de ) ) s t a t~~s ) )  ao tw~ár io  

Pasâmetro : Wleilsagem 

Tipo : Cadeia. cle ca.ra.cteres 

IV.4.2 Arquitetura e Estruturas de Dados do Message Store 

(MS) 

A arquitetura interna c10 MS clivicle suas fuilções em três móclulos principais: o 

móclulo MS-P7, o móclulo MS-Base, e o intklulo MS-MTA. Esta arcpitetura é 

ilustrada na Figura IV.2. 

O móclulo MS-MTA é respoilsc?.vel por gerencias a iilteração entre NlS e MTA, 

estabelecei~do a coilliiilicação com o MTA e ii~a.pea.ilclo solicitaqões de serviços clo 

usu&sio em operações que serao passac1a.s a,o MTA. Este inódulo também recebe 

meilsageils e ilotific.a.ções clo WITA e ativa o móclulo MS-Base que gerará atributos 

e eiltraclas no WlS pa,ra. posterior acesso pelo usuário. 

O móclulo MS-Base é respoiisá.ve1 pela execucão de opera.qões, acesso e ma- 

i ~ ~ ~ t e i l ç ã o  cla base de iilfor1na.çã.o que arina.zeila. mensagens e notificações eiltregues 

pelo MTA ao MS. 

Este mócl~~lo pode ser ativado pelo móclulo MS-MTA cpe o entrega meilsageils 

e notificações para geração de atributos e e1-itra.cla.s que serão posteriormente aces- 

saclas pelo usuário; e pode ser ativado pelo móclulo NlS-P7 que solicita a execução 

cle operações na base cle inforina.qão a. pedido do usuário remoto. 



Figura IV.2: Arquitetura cle Implemei~tação do MS 

A estrutura proposta para esta base de infornmção e a geração de seus atributos 

são descritas posteriormente. 

O móclulo MS-P7 processa a. ináquina cle transição de estaclos do Protocolo cle 

Acesso ao MS, o Protocolo P7, baseado na ocorrê~lcia de eventos provocados pelo 

UA remoto. No Protocolo P7, este móclulo opera pa.rte c10 provedor de serviços de 

I\/IS. Este móclulo utiliza os serviqos dos Elementos de Serviço Comuns da Camada 

de Aplicaçso (CASE), a saber: o ACSE, que estalxlece e controla a associacão 

entre as enticlades e o ROSE, que sea.liza as opera@es remotas. 

Depeilclei~clo da operaçã,o invoca,cla pelo UA remoto, este inódulo ativa o inódulo 

MS-Base para. o acesso à base de informação e execução da operação solicitada pelo 

usuário; e/ou ativa o móclulo MS-MTA que tra.nsfere a operação ao MTA provenclo 

assim serviços de submissão indireta. Este inódulo pode também ativar o inódulo 

MTA se ele necessita. esecutas a.lguma. a,çã,o automAtica clecorrente cla entrega de 

mensagens. 



IV.4.2.2 Estruturas de Dados 

Quanto às estruturas de dados, o modelo de iinplementação propõe que o MS 

opere sobre áreas de dados em memória e em disco, tabelas de informação, filas 

de distribuição de eventos e listas. 

A área de dados em memória é utilizada para as mensagens recebidas da enti- 

dade UA remota ou da entidade MTA. 

A área de dados em disco corresponde a base de informação do MS, a qual 

armazena mensagens e notificações entregues ao MS pelo MTA. 

As filas de distribuição de eventos são do tipo FIFO (First-in, First-out) e 

contém apontadores de eventos provocados pelo MTA ou pelo UA remoto es- 

perando para serem tratados pela máquina de transição de estados. 

O MS mantém duas estruturas de dados para armazemamento de informações 

relativas às operações sendo realizadas. Estas estruturas são listas encadeadas que 

são criadas e manipuladas dinamicamente em memória conforme as operações são 

solicitadas e realizadas. 

As tabelas armazenam dados relativos a mensagens, as operações remotas, ao 

MS, ao UA e ao MTA; seus campos podem ser alterados pelo MS durante uma 

sessão de diálogo com o UA e/ou MTA de acordo com as operações invocadas por 

ainbas as partes, ou podem também ser alteradas pela administração do sistema. 

As tabelas são armazenadas em disco e manipuladas em memória, para onde 

são copiadas em tempo de inicialização. A base de informação, as tabelas e listas 

são detalhadas a seguir. 

(i) Base de Iiiforimação 

A Base de Informação armazena mensagens e notificações entregues ao MS pelo 

MTA para posterior acesso pelo usuário remoto. A base constitui-se de entradas 

que por sua vez são compostas de atributos que são gerados a partir dos elementos 

que compõem a mensagem ou notificação entregue. As entradas são acessadas pelo 

seu número de seqüência. 

Para cada mensagem ou notificação é criada pelo menos uma entrada na base 

de informação. Eventualmente, podem ser criadas mais de uma entrada que serão 

entradas "filho". 

Apesar das entradas em uma base de informação serem independentes umadas 

das outras, o modelo de informação do MS permite que as entradas estejam rela- 

cionadas entre si. 

Uma entra.da pode ser "filha" (entrada-filho) de uma outra, chamada "entrada- 



pai" em uma organização do tipo árvore. Uma entrada que não é uma entrada-filho 

é dita entrada-principa.1. 

Este relacionamento é registrado através de dois atributos especiais: 

(a) número-sequência-pai: Este atributo de valor único dá o número de sequência 

da entrada-pai de uma entrada-filho. Está ausente em uma entrada-principal. 

(b) número-sequência-filho: Este atributo de valor múltiplo dá os números de 

sequência de todas as entradas-filho de uma entrada-pai. Está ausente em uma 

entrada que não seja uma entrada-pai. 

As operações-abstratas do dado MS agem por default somente em entrada- 

principais. Algumas delas podem ser direcionadas para agirem em todas as en- 

tradas, principais e filhos. Em particular, o argumento de uma operação Delete 

pode ser somente números de sequência de entradas-principais. Neste caso a 

entrada-principal, todas a.s suas entrada-filho e as entrada-filho das entrada-filho 

etc, também serão deletadas. 

Por exemplo, as partes do corpo de uma mensagem-IP podem ser representadas 

por entradas-filho individuais. O atributo "conteúdo" da entrada-principal contém 

o conteúdo completo, e os dados que representam as partes do corpo da mensagem 

estão logicamente presentes em mais que uma entrada. 

A base de informação de mensagem armmenada age como um depositório para 

informação obtida das operação-abstrata de Entrega de Mensagens e Notificações; 

contendo entradas para mensagens e notificações entregues pelo MTS. Uma en- 

trada no base de informação de mensagem armazenada é criada quando uma men- 

sagem ou uma notificação chega ao MS. 

Para extrair informação do conteúdo de uma mensagem, O MS deve conhecer 

a sintaxe e a semântica do conteúdo, conforme sinalizado pelo parâmetro "tipo 

do conteúdo". Em geral, uma instância de MS conhece zero ou mais tipos de 

conteúdo. Quando um MS recebe uma mensagem cujo tipo de conteúdo ele não 

conhece suficientemente, ele não estará apto a gerar os atributos específicos do 

tipo de conteúdo (content-type-specif ) na entrada da mensagem. 

Uma mensagem ou notificação entregue pode resultar em uma entrada-principal 

e um ou mais níveis de entrada-filho. Por exemplo, quando uma notificação de 

não-entrega contém um conteúdo (returned-content), a entrada da notificação 

(delivered-report entry) é a entrada-principal e o conteúdo é a sua entrada-filho 

(returned-content entry). 

As regras pelas quais um conteúdo de mensagem pode ser dividida entre várias 

entradas são especificas de cada tipo de conteúdo. Um atributo específico, chamado 

atributo de sinopse pode ser usado para mostrar como a entrada-principal e as 



entradas-filho correspondentes estão relacionadas. 

Este atributo é definido na Recomendação que define o tipo de conteúdo pro- 

priamente dito mas é construído pelo MS. 

Por exemplo, no caso de mensagem-IP, mensagem-IP aninhadas dentro de uma 

mensagem-IP são representadas como entradas-filho. O atributo "ipm-synopses" 

é um exemplo de um atributo de sinopse específico. 

Uma propriedade importante de uma entrada na base de informação de men- 

sagem armazenada é o seu estado (entry-status). Ele é criado e mantido pelo MS 

e pode assumir os seguintes valores: 

a) Nova(New): A mensagem não foi "listada" pelo UA e nem foi processada au- 

tomaticamente pelo MS; 

b) Listada(Listed): A informação sobre a mensagem foi retornada ao UA em 

uma outra "List" ou " Fetch" , mas a mensagem não foi ainda completamente 

processada; 

c) Processada(Processed): A mensagem foi "completamente recuperada" pelo UA 
ou o MS analisou alguma auto-ação (auto-action) sobre ela. A definição exata 

de "completa,mente recuperada" é específica do tipo de conteúdo da mensagem 

e é definida na Recomendação correspondente. 

O estado da entrada de uma notificação assume o valor "processado" quando o 

envelope de relatório (delivered-report-envelope) é recuperado pelo usuario. 

Para uma proposta inicial, uma entrada contem os seguintes atributos: 

Num-Seq Número de seqüência da entrada. Este atributo está presente em qual- 

quer tipo de entrada, e é gerado pelo MS no momento de criação da entrada. 

O MS atribui a este atributo um valor único em ordem ascendente. 

Data-Criação Data de criação da entrada. Este atributo está presente em qual- 

quer tipo de entrada, e é gerado pelo MS no momento de criação da entrada. 

O MS atribui a este atributo a data de criação da entrada. 

Estado-Entrada Indica o estado da entrada. Pode assumir três valores: nova, 

listada e processada. Este atributo está presente em qualquer tipo de entrada, 

e é gerado pelo MS no momento de criação da entrada. 

Tipo-Entrada Indica o tipo de entrada. É criado pelo MS a partir da informaqão 

recebida do MTA. Assume o valor "mensagem-entregue" se a entrada é criada 



a partir de uma mensagem, ou o d o r  "ilotifica.ção-eiltreg~~e" se a entrada é 

criada, a partir de uma notificaçã.~. Se a, notifica,ção retorim um conteúdo de 

mensagem, é cria,cla uma. eiltra,cla. filho 11a.i.a. asmazeimr este conteúdo. Para 

esta entra.cla filho, o tipo de en trada. assume o valor " conteúdo-retornaclo" . 

Nuill-Seq-Filho Atributo gerado pelo MS. Indica. os ihneros de seclfiência das 

entradas filho desta entrada.. Atributo pode estar presente em clualcluer tipo 

de entrada.. 

Conteúdo Atributo obticlo a partir do pa.râmetro conteúdo (coilteilt) de uma 

mensagem ou do pc2i'âinetro coilteúclo-setorilado (returned-content) de uma 

notificação. Atril~uto presente somente em entrac1a.s do tipo "inensagein- 

entregue" ou "coilteúclo-retorilado" . 

Tan-Conteúdo Atributo gerado pelo MS pasa. inclicar o tainaill-io do conteúdo 

da. mensagem entregue ou retorila.cla., em octetos. Atributo presente somente 

em entradas do tipo "meilsageiil-eiltreg~~e" ou "conteúdo-retorilado". 

Tip o-Coiit e údo Atributo o11 tido a partir do pa . rhe t ro  correspoi~clente clo en- 

velope da mensagem entregue ou retornacla., em octetos. Atributo presente 

somente em entra,da.s do tipo "meilsagem-eiitreg~~e" ou "coilteúclo-retori~aclo". 

Ii~dicado~es-Entrega Atributo obticlo a partir do parâmetro correspoi~cleilte c10 

envelope de entrega de nieilsagens. Se este parâ.metro não está presente no 

envelope , o atributo é criado com o valor clefault do parâinetro. Atributo 

presente somente em entra.clas do tipo "~neilsa~gein-eiltreg~~e". 

Dest-Origiilal Atributo obtido a, pastir do parâ.metro correspoildente clo envelope 

de entrega de mensagens. Atributo pode estar presente somente em entradas 

do tipo "ineilsa.gein-eiltregue" . 

Envelope-Msg Atributo obtido a. pa,rtir do enrielope de entrega de mensagens. 

Atributo presente somente em e1ltra.cla.s clo tipo "meilsa,gem-e~~tregue". 

Id-Ei~trg-Msg Atributo obtido a partir do pa.râmetro correspoilclei~te do envelope 

cle entrega cle meilsa,geils. Atributo presente somente em entraclas clo tipo 

"~llellsa.geili-eilt regue" . 

Data-Eiitrg-Msg Atributo obtido a. partir do pa.râ.met~-o correspondente do eil- 

velope de entrega de mensagens. ,4tributo presente somente em entradas do 

tipo "meilsagem-eiltreg~~e" . 



Data-Subn-Msg Atributo obtido a partir clo parâmetro correspoi~dente do en- 

velope cle entrega de mensagens. Atributo presente somente em eiltraclas do 

tipo " ineilsageill-eiltreg~~e" . 

Origiiiador Atributo obtido a, pa.rtir do pa.râ.metro correspoilcleilte do envelope 

de entrega. de mensagens. Atributo presente somente em eiltraclas do tipo 

"lllellsagelll-eiltreg~~e" . 

Outros-Dest Atributo obtido a. partir do pa.râ.metro correspoilcleilte do ellvelope 

de entrega. de mensagens. A tributo presente somente em entraclas do tipo 

"1ne11sa,ge11l-e1ltreg~1e". 

Num-Seq-Pai Atrilx~to criado pelo L/IS para. inclicar os ilíiineros de secluência da 

entrada. pai cla. eiltra.cla. em cluestão, caso lmja. Atrilmto pode estar presente 

somente em cpalcluer tipo cle entrada. 

Prioridade Atributo obtido a partir c10 parâ.metro correspoilcleilte do envelope 

de entrega cle mensagens. Atributo presente somente em eiltraclas c10 tipo 

'illlell~agelll-eiltregue". 

Id-Coiit eúdo Atrilmto obtido a partir clo parâmetro correspoildente do envelope 

de entrega de mensagens. Atributo pode estas presente somente em entradas 

do tipo "meiisagei~l-eiltreg~~e" ou do tipo "no tificação-entregue" . 

Retorila-Cont Atributo cria.clo pelo MS para. inc1ica.s se a notificação recebida 

retorila. um conteúclo cle mensagem 116.0 entregue. Atributo presente so- 

mente em ent,sa.cla.s do tipo i'meilsa.~em-eil tregue" . Coilsecliieiltemente, este 

atributo indica se esta. entra.cla possui uma. entrada filho que armazena um 

coilteúdo retornaclo. Atributo presente somente em entraclas do tipo "noti- 

ficaç5.o-entregue". 

Iilfo-Por-Dest Atributo obtido a, partir do pa.riimetro correspoilcleilte clo enve- 

lope cle entrega, de ilotifica.ções. Atributo presente somente em eiltraclas do 

tipo "ilotificaqão-eiltreg~~e", 

Envelope-Not Atributo obtido a partir do envelope cle entrega cle notificações. 

Atributo presente somente em entrac1a.s do tipo " notificação-entreg~~e'' . 

Id-Msg-Subm Atributo olr>ticlo a. partir do pa.riiinetro correspoilcleilte clo eilvelope 

cle entrega de notificações. Atrilmto presente somente em entraclas do tipo 

"no tificação-eiltreg~~e" . 



Para cada eiltra.cla são t a.in11ém cria.clos mais dois parâinetros que auxiliam o 

acesso e mailuteilçá.~ cla base de iilforma.çiio: 

Deletecl Marca a en tracla ara cleleção. 

Preseilts Iilclica que a atributos estão preseiltes na entrada em questão. 

(ii) Tabelas 

TAB-MS (Tabela  Relativa a o  MS)  Esta. tabela coiltéin todas as informa- 

ções pertinentes ao NIS ao qual o UA est& a.ssocia.clo. As inforinações desta tabela 

reflete a coilfigui-ação do NIS e ser a.lteraclas pela aclmiilistra~ão do sistema 

ou por operaçt>es remo tas clispa.raclas pelo UA. Esta tal~ela contem somente um 

registro ctijos ca.mpos são clescri tos abaixo. 

- Creclenciaiis: Ari~mzeila credeilciais do h11 S que são validadas pelo UA clurailte 

o estal~elecimento de uma associação. 

- Registro-MS: Armazei~a iiiformações mantic1a.s no MS que são utilizadas na  e- 

secução de certas operações como mostra.m seus sub-campos abaixo clescritos. 

Estas ii~formações são configuradas pelo usuásio através da operação "Regis- 

ter-ms" clo Message S tose. 

Auto-Act-Reg I Fetc l~At t  I ListAtt  I 
- Auto A c t  -Reg: Inclica clua.is as a,ções a,utomc2tica,s que estão correntemente 

ativas no NIS. 

- Fetc1-i-Att: Iilclica os atributos que s5.o utilizados em uma. operação "fetch" 

no caso em que o usuásio 11ã.o fornece estes pasâinetros. 

- List-Att : Iilclica os a.trilx~tos que são utilizados em uma operação "list" 

no caso em que o usuArio não foriiece estes parâmetros. 

- Auto-Act Avail: Indica os tipos de ações a~~tomáticas clispoiiíveis no MS 
remoto. 



- Att-TypeAvail: Indica os tipos de atributos disponíveis nas entradas do MS 
remoto. 

- Contents-Type: Indica os tipos de conteúdo de mensagens que podem ser 

manipulados pelo MS. 

- Senha: Senha de acesso ao MTA. Utilizada para compatibilização com o MTA 

1984. 

- Alert : Indica se existe operação "alert" pendente esperando associação com 

UA remoto para ser realizada. 

TAB-UA (Tabela Relativa ao UA) Esta tabela armazena todas as in- 
formações pertinentes ao UA tais como, credenciais de acesso ao MS, nome O/R 

do usuário, e registro do UA. Esta tabela contém somente um registro cujos campos 

são descritos abaixo. 

Onde, 

Registro-UA 

- Registro-UA: Armazena as informaçãoes de registro do UA que também são 

mantidas no MTA. Este campo contem seis sub-campos: 

Credenciais 

- Tipo-Cod : Indica os tipos de informação codificada que o MTA pode 

transmitir ao UA. 

Tipo-Cod 

- Tam-Max : Indica o comprimento máximo do conteúdo que o MTA pode 
transmitir ao UA. 

Restrições 

- Prior-Min: Indica a prioridade mínima da mensagem que a MTA pode 

transmitir a UA. 

- Flg-Msg : Indica se a MTA pode ou não entregar mensagens ao UA. 

- Flg-Not : Indica se a MTA pode ou não entregar notificações ao UA. 

- Nome-OR: Indica o nome O/R do usuário (UA). 

Nome-Livre 

Tam-Max 

- Credenciais: Indica as credenciais de acesso do usuário (UA) ao MS. 

Prior-Min Flg-Msg Flg-Prb Nome-OR 



- Restrições: Armazena as restrições correntes sobre a operação de "Fetch" do 
Message Store. Este campo se subdivide em sub-campos: 

I Cont-Types I EIT I Cont-Lenght I 
- Cont-Types: Indica os tipos de conteúdos que podem ser solicitados em 

um operação de "fetch". 

- EIT: Indica os tipos de informação codificada que podem ser solicitados 
em um operação de "fetch". 

- Cont-Lenght: Indica o comprimento máximo de conteúdo que pode ser 
solicitado em um operação de "fetch". 

- Nome-Livre: Indica um nome amigável para identificação do usuário. 

TAB-MTA (Tabela Relativa ao  MTA) Esta tabela contém todas as in- 
formações pertinentes ao MS ao qual o UA está associado. As informações desta 
tabela refletem a configuração do MS e podem ser alteradas pela administração 
do sistema ou por operações remotas disparadas pelo UA. Esta tabela contem 

somente um registro cujos campos são descritos abaixo. 

I NomeMTA ( Senha-MTA I Subm-Ctrl / 
Onde, 

- Nome-MTA: Identificação do MTA ao qual o MS está associado. Utilizado 

para compatibilização com MTA 1984. 

- Seilha-MTA: Senha de acesso do MTA. Utilizado para compatibilização com 

MTA 1984. 

- Subm-Ctrl: Contém os valores correntes de controle de submissão de men- 

sagens/sondagens. Estes valores podem sofrer alterações durante um diálogo 

entre UA e MS e se subdivide em cinco sub-campos: 

- Tipo-Cod : Indica os tipos de codificação permitidos nas mensagens/son- 

dagens que o UA submete. 

Nome-OR Tipo-Cod Tam-Max Prior-Min Flg-Msg Flg-Prb 



- Tam-Max : Indica o comprimento máximo do conteúdo que o UA pode 

submeter. 

- Prior-Min: Indica a prioridade mínima permitida para mensagens/son- 
dagens que o UA submete. 

- Flg-Msg : Indica se o UA pode ou não submeter mensagens. 

- Flg-Prb : Indica se o UA pode ou não submeter sondagens. 

(iii) Listas 

LISTINV (Lista Referente à Operações Remotas) Esta lista é uti- 

lizada para armazenar informação sobre quaisquer operações solicitadas pelo MS 
ao UA remoto e/ou ao MTA. É criado um ítem da lista para cada operação. Cada 

ítem possui os seguintes campos: 

I Id I Ação-MS I Wait-Result 

Onde, 

- Id: Contém o identificados da operação submetida para transferência pelo 
ROSE. É idêntico ao parâmetro "involce-id" da primitiva RO-INVOKE do 

ROSE. 

- Ação-MS: Indica se a operação é fruto de ação explícita do UA remoto ou é 
fruto de uma ação automática do MS. 

- Wait-Result: Indica se a operação em questão está aguardando um resultado. 

LIST-WAIT Esta lista é utilizada para armazenar operações, resultados ou 

erros que aguardam que a comunicação com MTA esteja estabelecida. Cada ítem 

possui os seguintes campos: 

Onde, 

- Id: Contem o identificados da operação submetida para transferência pelo 

ROSE. É idêntico ao parâmetro "invoke-id" da primitiva RO-INVOKE do 

ROSE. 

Id Invoke W-Msg Ação-MS Wait-Result 



- Ação-MS: Iilclica. se a. inf0r1na~qã.o a.rma.zeila.cla. no ítem é fruto de aqão explícita 

do UA remoto ou é fruto de uma. aq.ã.0 automática do AdS. 

- Iilvole: 1ilclic.a se a iilfor1l1a.ç.á.o arma.zeilacla. no item é uina operação. 

- TKMsg : Arma.zeim a. operação, resulta.do ou erro propria.inente dito, 

Uma Enticlade Message Store deve se coinuilica.s-se ora coin o UA remoto para 

prestaar-lhe os serviços cle acesso à base de infosinação ou serviqos de subimissão 

iilclireta ao MTA, ora com o MTA, através do qual as mensagens são submeticlas e 

recebicla,~. A c~illiiilica~ção com o UA remoto utiliza os elementos de serviço comuns 

da cainacla de aplicação (CASE), os cluais efetuam estabeleciinento de conexão e 

trailsferêilcia de dados. As c1ua.s interfa.ces a.través das quais o MS se coinuilica 

são: a interface com o móclulo MTA e a interface coin o móclulo CASE. 

Inteiface MS/CASE Assim como descrito no caso c10 UA, a iilterface entre 

MS e CASE engloba todas as prilnitivas de serviço que são oferecidas pelo ACSE 

e ROSE. Sua utilização foi clescrita em 111.3.3. -4s primitivas do ACSE são: 

- A-ASSOCIATE 

- A-RELEASE 

- A-ABORT 

- A-P-ABORT 

E as primitivas do ROSE são: 

- RO-INVOKE 

- RO-RESULT 

- RO-ERROR 

- RO-REJECT-U 

- RO-REJECT-P 

Estas primitivas são clefiiliclas em 111.3.5. 

Inteiface MS/MTA Qua.nto à clisti.ibuicão e localizacão física, o MS e o 

MTA podem estar situados no mesmo ambiente (co-resicleiltes) ou situados em 

diferentes anil~ieiites. Neste caso; a eilt,icla.clcs sc comuilicain de acordo com o 

protocolo P3, que foi especificaclo na seçáo 111.3.4. O protocolo P3 utiliza os 

eleinentos cle serviço coili~~ils da cainacla. de aplicaqão pa.ra transportar as operações 

remotas clefiiliclas para o serviço do MTS. 



Pa.ra esta proposta cle implementação foi aclotacla a coilfiguração em que os 

NISs e MTA são co-residentes e, neste caso não é necessário um protocolo de 

coin~uicação entre as eilticlacles. Eiltretanto, deve ser mailticla a preocupação de 

se construir uma. interface 1x111 clefiilicla entre os móclulos. Na medida do possível, 

esta interface deve seguir a filosofia, do protocolo que seria utilizado se as entidades 

estivessem em sistemas abertos distintos. Isto permite uma facil aclaptação no caso 

de alteração cle parâmetros de projeto. 

Esta proposta de migraçã,~ paste de uma. implemeiltação de MHS em coiiformi- 

dade com os pa.clr6es 5.400 1984, portanto nesta. primeira fase de migração o 

NITA utiliza.clo ser& aquele previa.meilte coilstruíclo de acordo os antigos padrões. 

A antiga coilfigura.ção era. de UAs co-resicleiltes com o MTA, portanto já esiste uma 

interface MTA/UA local, porém projetada. -segunclo o serviço do MTS clefiiliclo na  

recomeiiclação 5.411 1984. O Protocolo P3, e, porta.nto, o serviço do MTS sofreu 

altera.ções como clescrito na. seção IV.2.9.3. 

Na recomeilc1açã.o X.411 1984, a interfa.ce MTA/UA era descrita através de 

 primitiva,^ de serviço [%I; nos novos pa.clrões isto é feito através de operações se- 

motas. A Tabela. 1V.l mostra. a, relação entre as primitivas de servico clefiniclas 

para a interface entre o MTL4 e seu usuC?.rio nos padrões X.400 1984 e as operações 

remotas clefinida,s 110s novos pa.clrGes para este propósito. A descrição das priniti- 

vas e seus pariimetros se encontra. na recoineilc1a.ç.ii.o 5.411 1984 [7].  

Nesta. fase da migra.ção, a int.erface entre MS/T\/ITA deve utilizar a definição 

destas opesaq3es observando-se as sestriç6es que as tor1la.m compatíveis com um 

MTA de acordo com a recoinei1clac;ão X.411 1984. 

As meilsageils troca,claa lia, iilterface hIIS/h4TL4 tem o formato abaiso: 

Na  primeira f a e  da migraç5.o deve-se ma.ilter a. preocupa,ção de ininimizar o 

impacto sobre o softwa.se do MT,4 esistente. Neste caso específico, o NITA utilizado 

foi alterado basicamente em dois sentidos: 

a para inicia.lizar a. coimilicação com o usuá.rio; caso este seja um NlS. 

para gerar e processas um icleiltificaclor para cada operação. 

Os clemais icleiltifica,cloi.es utilizados s5.o: 



Primitiva de Serviço (5.411 1984) 1 Opera~$io Remota (X.411 1988) 

(UAL) LOGON I MTS-BIND 

REGISTER I REGISTER 

(MTL) LOGON 

LOGOFF MTS-UNBIND 

(UAL) CONTROL 

(MTL) CONTROL 

(UAL) CI-IANGE-PASSWORD 
(MTL) CIIANGE-PASS WORD 

PROBE I PROBE-SUBMISSION 

DELIVERY-CONTROL 

SUBh/lISSION-CONTROL 

CI-IANGE-CREDENTIALS 

SUBR/IIT 

DELIVER 

MESSAGE-SUBMISSION 

MESSAGE-DELIVERY 

Tabela IV.l: Relação entre as Primitivas de Serviço (X.411 84) e as Operações 

Remotas (5.411 88) 

NO TIFY 

CANCEL 

message-sulsmission-icle~ltifier (antigo sulsmit-event-icl (X.411 1984)) 

REP ORT-DELIVERY 

CANCEL 

- probe-submissioil-icleiltifier (antigo prolse-event-icl (X.411 1984)) 

O identificador co~lte~~t-iclel~tifier consiste de uma cadeia de caracteres conteilclo 

a data local em seguilclos. 

Os icleiltificaclores message-s~ilsmissioil-iclelltifier e psobe-subi~~issioi~-icle~ltifies 

coilsistein de um inteiro conteilclo a data local em seguilclos. 

O identificador subject-subinissioil-iclentifies (a.ntigo cleliver-event-icl) não é uti- 

lizado. 

IV.4.3 Ambiente e Estrutura de Implementação 

O anlliente de imp1ementaçã.o a.clota.clo inicia.lmente para os UAs remotos é o ini- 

crocomp~~taclor c10 tipo PC com o sistema. opera.cional DOS, devido a sua disponi- 

bilidade e baixo custo. Posteriormente esta impleinentação será transportada para 

estações cle traball-io com sistema operaciona1 tipo Unis. 

O mllsiente de impleinent ação aclot aclo para os MSs constitui-se do sisteina 

coinputacional VAX 8810 c0111 o sistema operacioilal VMS. Este sisteina é inulti- 

usuário e incorpora inecanismos para coinunicaçã.~ e siilcroiiisino entre processos 



Figura IV.3: Estrutura. cla 1mpleinentaçã.o da, Primeira Fase da Migração 

utilizando recursos de memória virtual. Sua coilfiguração atual inclui recursos de 

armazeiiamento e111 disco e um "spolling" para impressão em dispositivos de saída. 

A sua operação se dá através de terminais interativos. 

A Figura IV.3 ilustra a estriitura da implementação cla primeira fase da mi- 

gração. Esta estrutura é descrita a seguir. 

Uma vez que o sistema PC/DOS 115.0 é do tipo imilti-tarefas, a estrutura de im- 

pleinentação dos UAs remotos resultou em um só programa executável neste am- 

biente. O software consiste dos inóclulos que implementain o UA propriamente 

dito e a interface homem-mácluiiia do sistema. A coin~inicação entre os diversos 

móclulos ocorre através da troca de mensagens como parâinetros de funções destes 

inóclulos. 

O procedimento básico do f~mcionainento do UA consiste cle um ciclo de inter- 

rogações. Este ciclo analisa a com~inicação com o módulo que recebe comanclos do 

usuário, analisa o móclulo que implemeiita os Elementos de Serviço Coin~ms da Ca- 

mada cle Aplicação (ACSE e ROSE), e ativa., cluaiiclo necessário, os procedimentos 

da interface Homem-Máquina do UA ou do Protocolo P7, respectivamente. 

As enticlacles UA iinplernenta.clas em PC/DOS forani clese~wolvidas utilizando- 

se a linguagem de prograinação C com o compila.clor Tiirbo C versão 2.2. 



Iinplemeiitação da Iiiterface Hoineiii-Máquina i10 Ambiente PC/DOS 
A interface l~omem-máquina é o ponto de entmcla c10 usuário no sistema. É a 

parte do Agente Usuário que interage diretamente com o usuário, apresentaikio o 

conjunto cle recursos de manipulação de mensagens disponível, bem coino facili- 

dades locais para, por exemplo, edição, envio e se1eqã.o de mensagens. 

É importante que esta interface seja a~nigsivel, que supra as necessiclades da 

coin~u-iiclacle de usuários, e tanto quanto possível, tenha f~mcionainento intuitivo. 

De forina a atingir estes objetivos, a interfa,ce homem-máquina foi desenvolvida 

utilizando-se janelas e   menu bar"^, de modo que com pouco esforço o usuário 

"navega" a t ra& clas opções, lenclo e eilvia.nclo mensagens, notifica~ões (591. 

As opqões contic1a.s no inenu principal da. inteiface permitem que o usuário, 

dentre outras, componl-ia. mensagens através do editor cle testo de sua preferência; 

leia, iinprima e apague ineilsagens a.rma.zena.claa em ascpivos; cancele o envio de 

mensagens pré-c1atacla.s submeticlas a.o MHS; envie pedidos cle sondagem; e formule 

e envie pedidos de operações específicas do Nlessage Store. 

Quanto à seleção de mensagens para leitura., na tela principal aparece uma 

list agem clas meiisagens armazeila.clas, cont enclo dados sobre cada mensagem, tais 

como, o origiimdor, assunto, data cle envio e recebimento, e uma indicação de que 

a mensagem foi lida ou não. No caso de mensagens coilficleilciais, nenl-iuina destas 

inforinações aparece, para que o usuário possa "al~rir" a mensagem em moimento 

apropriado. 

A interface também procura facilitar a utilização de serviços opciónais para 

envio de inensageils. Como, por exeinplo, em campos do cabeçalho da mensagem 

que devem ser preencl-iidos com referências a outras mensagens. Neste caso, é apre- 

senta.cla unia listagem das mensagens a.rmazeila.clas, de moclo que basta selecionar 

a mensagem a clual se deseja referencia.r pressiona.nc10 uma tecla. 

Foi iinplement aclo um cliietório de " apeliclos" (aliases), de moclo a facilitar o 

ei-idereçamento do ponto de vista c10 usuário. Desta forma, o usuário não necessita 

usar a forma paclrão cle eilclereçamento c10 NIHS (nomes O/R) para envio de men- 

sagens. A interface permite que o usuário acrescente, atualize, procure ou apague 

clestinat&rios caclastraclos no cliretório. 

Uma das prii~cipa~is preocupa,ções no clesei~volvimento desta interface foi inini- 

mizu  o iinpacto sobre o usuário em relação à. interface clesenvolviclas para os UAs 

co-residentes ao MTA no ambiente VAXIVMS, mesmo não clispoi~clo clas facili- 

dades oferecic1a.s pelo ambiente VMS. 



IV.4.3.3 A Estrutura de Iizipleineiitação do MS no VAX/VMS 

A estrutura de implementação do MHS no VAX/VMS é composta de vários pro- 

cessos que se comunicam através de troca de mensagens. Cada entidade (MTA ou 

MS) é implementado como um processo independente. 

As entidades do MHS implementadas no VAX/VMS foram desenvolvidas utili- 

zando-se a linguagem de programação C com o compilador VAX C. 

O procedimento básico do funcionamento do MS consiste de um ciclo de in- 

terrogações. Este ciclo analisa a comunicação com o módulo que implementa os 

Elementos de Serviço Comuns da Camada de Aplicação (ACSE e ROSE), anali- 

sa a comunicação com o MTA, e ativa, quando necessário, os procedimentos do 

Protocolo P7 ou da interface entre o MS e MTA, respectivamente. Cada análise re- 

alizada se refere a uma possível recepção de eventos provenientes do ACSE/ROSE 

ou do MTA. 

Quanto á comunicação entre as entidades do MHS no VAX/VMS, existem dois 

tipos de mensagens: a mensagem de dados e a mensagem de sinalização. 

As mensagens de sinalização são trocadas através de caixas postais ("Mail- 

boxes9'), isto é, filas FIFO do próprio Sistema Operacional. Um processo pode ter 

caixas postais de entrada (fila de mensagens recebidas) e caixas postais de saída 

(filas de mensagens enviadas). A cada caixa postal de saída está associada a iden- 

tificação do processo receptor das mensagens transmitidas àquela caixa postal de 

saída. 

Por questões de eficiência, preferiu-se realizar a transferência de dados através 

de áreas globais, isto é, áreas de memória comuns a todos os processos. A trans- 

ferência de dados entre os processo é realizada através das caixas postais e das 

áreas globais, sendo a caixa postal utilizada apenas para sincronização, ou seja, 

somente o apontador para a área alocada para a mensagem é realmente passado 

pela caixa postal. Isto se deve ao fato de que utilizar o procedimento de comu- 

nicação de processos via caixas postais para mensagens de dados é um processo 

lento no ambiente em questão. 

A comunicação entre entidades pode ser dividida em dois casos: 

a) Com~u~icação de entidades pertencentes a um único domínio de gerencia- 

ment o; 

b) Comunicação de entidades pertencentes a domínios de gerenciamento distin- 

tos. 

O primeiro caso é mais simples e se resume basicamente na troca de apon- 

tadores. A mensagem sendo trocada está armazenada na área global e apenas 



seu deslocamento dentro dessa área é colocado numa caixa postal de entrada do 

processo destino, ou seja, uma simples troca de apontadores. 

O segundo caso é mais complexo pois envolve a transmissão/recepção de u- 

nidades de dados entre os domínios de gerenciamento distintos. Para tal, são 

implementados os protocolos padrões do MHS e são utilizados recursos de rede. 

O MHS utiliza as camadas de sessão e transporte desenvolvidas pelo NCE/UFRJ 

[64,65], e para os níveis inferiores, o padrão X.25 oferecido pela RENPAC (Rede 
Nacional de Pacotes). 

O procedimento básico da iinplementação do MS no VAX/VMS é mostrado 
abaixo, e os recursos disponíveis neste ambiente de implementaqão para a co- 
municação entre as entidades co-residentes do MHS são descritos no parágrafo 

seguinte. 

main () 

mem-init (1; /* i n i c i a l i z a c a o  d a  g l o b a l  s e c t i o n  */ 
ini-mbx-usr ();  /* i n i c i a l i z a c a o  das  mbx do u s r  */ 
ini-mbx-mta ();  / *  i n i c i a l i z a c a o  das  mbx do m t a  */ 

/* l i g a  a t t e n t i o n s  dos mbx */ 
set-mbx-attn(chan-frmta, from-mta, 0) ; 

set-mbx-attn(chan-frusr, from-usr,  0); 

/* Processa  a  f i l a  */ 
fim-ms = FALSE; 

whi l e  ( ! f  im-ms) 

qp = getqueue  (); 

i f  (qp->q,f rom == msg-f rom-mta) 

t r a t a - m t a  (&qp->q.msg) ; 

e l s e  

t r a t a - u s r  (&qp->q. umsg) ; 



/* maquina de e s t a d o s  do MS */ 
fim-ms = ms-provider  (&ev) ;  

f im  ("I') ; 

Coiiiunicação entre as Entidades do MHS C ~ - ~ e s i d e i ~ t e s  no VAX/VMS 
A com~ulicação entre as entidades do MHS co-residentes no VAX/VI\IIS é realizada 

através dos recursos clispoilíveis neste ainbiente de impleinentação. Os recursos 

descritos a seguir são clefiiliclos no inmual de referência dos serviços do sistema 

VAX/TMS ("VAX/VT\lIS S ystem Services Referente &Iailual") [GG] e no inailual 

de progra.inação em "C" para o VAX ("Programing in VAX C") [G7]. 

(i) Estabelecimento de uma Caixa Postal (T\/Iailbox): 

Esta f~mção é utilizada por toclas as enticla.cles c10 MHS co-resicleiltes no VAX 

para cpe se estabeleça o mecanismo para sua coinunicação. 

As cxixas postais são dispositivos virtua.is clisponíwis no VMS que funcioilarn 

como filas FIFO e foi.iiecem inecanismos cle siilc.roiiza.çã.o para troca de dados 

entre processos. Uma vez criada., pode-se requisitar uma iilterrupqão cluanclo 

uma mensagem for escrita. na ca.ixa. postal. 

O estabeleciinento de uma caixa postal no VAXIVMS é realizaclo através de 

uma cl-iamaclk. ao sistema. O serviço definiclo pelo sistema é: 

SYS$CREMBX 

Nesta imp1ementa.çã.o as caixas 13osta.i~ são utilizadas somente para siilcro- 

ilização entre as entic1a.des. Portanto, a, caka postal é utilizada para passar 

apena,s a referência da área de memória compartillia,cla alocada para os daclos 

que se deseja transferir. O processo receptor, entiio, sofre uma interrupção 

cpe normalmeilte desvia sua execução pa.ra uma rotina que tratará os daclos 

recebidos. 



(ii) Leitura de Dados de uma Caixa Postal com Espera Bloqueante: 

Esta função é utilizada por todas as entidades do MHS co-residentes no VAX 
para a efetivação da operação de leitura bloqueante de dados de uma caixa- 

postal enviados por outro processo. O serviço que realiza esta operação é: 

SYS$QIOW 

(iii) Envio de Dados à uma Caixa Posta.1: 

Esta função é utilizada por todas as entidades do MHS co-residentes no VAX 
para a efetivação da operação de envio de dados de à uma caixa-postal. Esta 

operação não implica o bloqueio do processo emissor. O serviço que realiza 

esta operação é: 

SYS$QIO 

(iv) Liberação de uma Caixa Postal: 

Esta função é utilizada por todas as entidades do MHS co-residentes no VAX 
ao final de sua execução. O serviço que rea.liza esta operação é: 

SYS$DEASSIGN 

(v) Criação e Mapeamento de uma Área Global (Global Section): 

Esta função é utilizada para o estabelecimento de registros globais e áreas de 

memória comuns aos processos do MHS. O serviço que realiza esta operação 
, e: 

No MHS, as áreas de memória compartilhadas são manipuladas através de 

funções desenvolvidas especificamente para a alocação e desalocação dinâmicas. 

Desta forma, um processo pode alocar a área necessária para os dados, copiá- 

10s para esta área global, e enviar a referência (deslocamento com relação ao 

início da área) para outro processo através de uma caixa postal. 

Este mecanismo de comunicação entre processos provou ser eficiente, com- 

binando o sincronismo da caixa postal com a rapidez de acesso da memória 

compartilhada. 

(vi) Criação de Sub-processo: 

Esta função é utilizada para a criação das entidades que compõem o MHS no 

VAX. O serviço que realiza esta operação é: 

SYS$CREPRC 



IV.4.4 Comentários e Propostas 

IV.4.4.1 Deseiivolvii~iento d o  UA Remoto  

A imp1erneilta.çâ.o desta versiio inicial clos U4s remotos suporta todos os elemeiltos 

de serviço do Protocolo P2, esceto os de iilc1ic.a.çã.o de corpo ii~coinpleto e indicação 

de idioina. A iilc.1usã.o destes serviços impediria. a. interoperabilidade com UAs 

projetados seguilclo a recomeilc1a.çã.o S.420 1984. 

Uma restrição imposta é que, por iGo l-ia,ver suporte à conversão no MTS uti- 

lizado, se oferece os tipos de parte cle corpo IA5Test e de mensagem redesti- 

nada, entretanto esta é a coilfiguração mais comum nos sistemas correilteinente 

em operação. 

O priilcip a1 problema. encoiltra.clo no deseilvolviinen to clo U A no ambiente 

PC/DOS foi a restrição cle tainanl-io de memória. clisponível. Geralineilte, a iinple- 

inentação de eilticlades MHS. requerem uma. ~~uailticlacle razoável de meinória clevi- 

do a grailcle cluai~ticlacle de dados mailipulaclos e a. grande cluailticlacle cle operações 

oferecidas sobre estes cla.clos. 

Devido a restrições c10 próprio coinpilaclor, o número de atributos que podem 

ser selecioila.clos para. a operação Summa,size do MS foi reduzida para cinco. 

Nesta versgo não foi implemeilta,clo o mec.a.aismo de segurailça proposto pelos 

padrões. Este mecanismo poderá ser iinpla.ilt,a.clo teilclo-se a configuração resultante 

da segunda f a e  da. migi.a.çã.o psopos ta na. seçRo IV. 3, já que estará dispoilível o 

Sistema de Diretório pa.ra xmazeilameilto de inforinação e chaves necessárias a 

estes mecai~ismos . 

Inicialmente, para coin~iilicação com o &IS 6 ut ilizaclo iinplement a@es clos 

serviços do ACSE e ROSE e um protocolo correspoilcleilte à cainacla de enlace do 

WIoclelo OSI. N5.o se coilsiclerou necessário a utiliza.ção das ca.inaclas iilterinecliárias 

para a coafiguraçã,o inicial. Entretanto, estas ser6.o necessárias caso se cleseje ligar 

estes UAs ao M.Ss através de redes públicas de dados. Deve se levar em conta a 

restrição cle tamallho cle meinória imposta pelo amliente PC/DOS. Futuramente 

podem ser desemrolviclos estudos de forma. a obter uma coilfiguração OS1 coinpleta 

e eficiente iles te ambiente. 

IV.4.4.2 Deseiivolviiiieiito do  MS 

Com re1açã.o a,o Message Store, a iinplementa.ção clesei~volvicla suporta todas as 

operações propostas pela Recomeilcla,ção 5.413 [ l G ] ,  ou seja., as operações Suinma- 

rize, List , Fetcl-i, Delete, Register-MS, e também ações automáticas como Auto- 



Alert e Auto-Forward descritas na seção IV.4.2.l. 

A implementação contem restrições apenas no que tange a forma de selecionar 

entradas. No MS, as entradas podem ser selecionadas de duas formas principais: 

utilizando diretamente o(s) número(s) de sequência, ou seletores que suportam 

expressões relacionando atributos que podem estar presentes nas entradas a serem 

selecionadas. 

O seletos tem o seguinte formato: 

Selector ::= SET { 
child-entries [O] BOOLEAN DEFAULT FALSE, 

range [I] Range OPTIONAL - default is uiibouiided - 

filter [2] Filter OPTIONAL - default is all entries witliin 

tlie specified range -, 
limi t [3] INTEGER (1 .. ub-messages) OPTIONAL, 

override [4] OvessideRestrictions OPTIONAL - default is tliat any 

- fetch-iestrictions 

- iii force do apply - ) 

Um parâmetro selector é usado para selecionar entradas de uma base de in- 

formação. A seleção opera em três estágios. Primeiramente, o conjunto total de 

entradas na base de inforinqão pode ser restrita ao conjunto contíguo particular 

especificando-se a extensão (range). Em segundo lugar, entradas de dentro deste 

conjunto podem ser selecionadas especificando-se um filtro (filter) o qual a entrada 

selecionada deve satisfazer. Em terceiro lugar, um limite (limit) pode ser imposto 

sobre o número de entradas selecionadas; neste caso, as entradas selecionadas são 

aquelas com os menores números de sequência. O parâmetro Child-entries indica 

se as entradas filho devem ser consideradas para seleção. O parâmetro Override 

permite sobrepor restrições anteriormente especificadas. 

Um parâmetro "filter" aplica um teste a uma entrada em particular. O fil- 

tro contém expressões sobre a presença ou o valor de determinados atributos da 

entrada, e é satisfeito se e somente se o resultado é TRUE. 

Filter ::= CHOICE { 
item [O] FilterItem, 

and [I] SET (SIZE( 1 .. ub-nested-filters)) OF Filter, 

or [2] SET (SIZE( 1 .. ub-nested-filters)) OF Filter, 

not [3] Filter } 



Um filter é um "filter-item", ou um espressã.o ei~volvenclo filtros que são coin- 

postos usailclo-se operc2clores lógicos "anel", "or" ou "ilot". 

Onde o filter é: 

a) um "item"; o result&lo é verdadeiro se e somente se o filter-item correspoildeilte 

é verclacleiro; 

b) um "c21cl'); o resultaclo é verclacleiro a menos que alguin filtro no SET seja falso. 

Se não esistem filters no SET, o a.nd resulta verdadeiro. 

C )   LI^ "or)) ; o resultaclo é falso a menos que algum filtro no SET seja verclacleiro. 

Se G o  existem filters no SET, o os resulta falso. 

d) um "not"; o resulta.clo é vercladeirc) se e ~oilzeilt~e se o filter é falso. 

Um filter-item é uma avaliação da preseqa ou valor(s) de um atributo de um 

tipo particular na entrada sob teste. Cada tal avaliação resulta verclacleiro ou falso. 

O formato ASN.l do FilterItem pode ser eilcoiltraclo em [ l G ] .  

A restrição na implementação do seletos é que soinente a opqão "item" do filtro 

(filter) foi suportada. 

Quanto ao i~úinero cle eiltraclas suportadas pelo WIS, esta quantidade depeilde 

do espaço em disco disponível a cacla. entidade no momento cla instalação. Isto 

tainbém clepencle c10 número de MSs que poderão ser criados nos sisteina já que 

cacla MS está associaclo a somente um UA. Posteriorineilte, seria interessante que 

este fator fosse coilfigurável pela aclministraqão do sistema. 

O fato de um MS nã.0 poder ser compa.stilha.clo se constitui ein um probleina a 

nível de eficiência, já que para cada MS é cria.clo um processo no sistema opera- 

ciona.1, e as entrac1a.s referentes a. uma mesma. meilsa,gein entregue a vários usuários 

não pode ser coillpa.rtill-iacla. Isto causa. um "overl-iead" coi~siclerável levando se 

consideração que um sistema. do porte c10 MHS é projetado para ateider a um 

grancle número de usucirios. 

Um MS eficiente a nível de aprovei t amei1 to de espa.ço 130 cleria ser coi~struíclo 

esplorando-se o esquema. de referêilcia. a. e1ltra~c1a.s via. seus ilúineros de secliiêilcia. 

Entradas podem ser 1ogica.mente cluplicadaa referei~cianclo-as em outras eiltraclas 

e inanteilclo contaclores para estas referências de forma a. controlar as múltiplas re- 

ferências. Deste modo, um único hdS poderia. implementas múltiplas caixas postais 

lógicas, e compartill-iar uma única cópia de mensagem entre todos os destinatários 

locais clesta meilsa.gem. 



Ein [56] é projetado um MS multi-usuário, que, apesar de não obedecer aos 

padrões, fornece grailcle f~~ilcioilalidacle, provendo até inesino aplicações do tipo 

coilferência clistrib~~ícla atra.s& do MS. Solucões deste tipo clevein ser levadas em 

coilsicleração pelos orgãos de paclronização. 

Atualmente, as eiltraclas são arinazeiiaclas ilo arquivo seguilclo uina estrutura 

fixa, acrescida de uni prefixo que coiltém informações para facilitar o acesso. 

Pretende-se, portanto, alterar a forina de armazeilaineilto, clividinclo o arquivo 

em dois: um que coilstitui um "diretório" de eiltraclas arinazei~aclas, e o~i t ro  com 

as entradas propriameilte cli tas. Ta1 alteração permite o tratainento de ineilsageils 

através cle estruturas variáveis, eliiniilailclo o desperdício com campos opcioimis, o 

cpe é fsecl~ieilte na sintaxe de represeiltação de dados no padrão X400. 

O cleseilr~oluii~leilto da. primeira fase ela, migra.çã,o resultou em cerca de 500 

Kbytes de código executável iio PC/DOS, compreencleilclo o UA e a iilterface 

hoiliem-má,cluiila,; e 150 I<bytes cle cócligo executá.ve1 no VAX/VWIIS, compreen- 

cleilclo o WIS. 

IV.5 Aspectos Relativos ao Desenvolvimento da 

Fase 2 

Coilforine visto ila seqâo IV.3, a seguilcla. fase da, inigi.a,ção consiste basicaineiite da 

evoluçâo do Agente de Trai~sferêilcia. cle Meilsa.geils (MTA) coin a iinplailtação de 

um Sistema de Diretório S.500 (DS). Deve-se notar que o estuclo e deseilvolviineilto 

do DS não faz pa.rte clo escopo deste tra.balho, porém isto vem seildo iealizaclo 

13 ar a.lela.meilt e. 

O priiicipal uso esperado do Diretósio 6 a. obteilção de endereços de usuários 

daclo seu nome de cliretório, coilforine visto na seção 11.3. Eiltretailto, o DS possui 

grailcle poteilcial cle utiliza,ção em outros a,spectc)s do MHS tais como inaxiinização 

de coilectiviclacle, roteameilto, espailsão de listas de clistribuição. 

IV.5.1 Resolução de Endereqos 

Espera-se que evei-itualmente UAs coilteill-iain subsistemas DUAS interativos para 

permitii. cpe o usucirio acesse o DS a fim de icleiltificar um clestiilatário potencial ao 

enviar meilsagcns. Alein disso, espera-se que o UA ofereça ao ~isuário um diretório 

pessoal onde os eiiclereços O/R de usuários inais frecliieiltes possam ser associados 

a chaves inais amigáveis (nome, iniciais). O UA poderia realizar o mapeamento 



entre eilclereços e cl-iaves para. o usuário na. sul~missã.o/rece~~ão de inensagens. Este 

tipo de uso do Diretório está fora. de escopo de paclronizacão. 

Entretanto, os novos padrões clefiilein um método de uso do Diretório. na 

submissão, uma mensagem pode conter Nomes O /R que cont êin somente Nomes 

de Diretório. O MTA inicial usa& o Diretório para obter os Endereços O/R 

correspoildentes. A mensagem pode conter um iilclicação do métoclo de entrega 

preferido do origiilaclor, de forma. que clua.nclo somente o Nome de Diretório é dado, 

o NITA pode t k t a r  obter a. informa.ção cle eiiclereçamento apropriacla até encontrar 

o método de entrega que o destiila.t&rio aceita. (ou o que ele especificou no DS). 

Além clo MTA iilicia.1, o DS é utilizado somente se a entrega é coilsicleracla 

impossível para o Endereço O/R espec.ificac1o e se o Nome O/R contém tainbém 

uin Nome de Diretório. Então, se o DS fornece um Endereço O/R diferente daquele 

iilváliclo, este será utilizado 11a.r:~ a entrega da ineilsagem. 

IV.5.2 Maximização de Conectividade e Roteamento 

Um importante a,specto de sistemas clis tribuíclos é a sistematização de operações 

fi-ecliieiltes. A coilexão entre clua.lcper par de MTAs é realizada seguilclo acor- 

dos bilaterais. Se cacla. acordo requer iilterveil@.o l-iumaila, então provavelmente 

não 1-ia.srerâ.o 1lmita.s conexões para cada. MTi4. Conforme o sistema cresce, isto 

po de levar i uma c.oilectiviclacle esprsa., e coilseclfieiltemeilte, a uma estrutura 

relativa.1~1ente cara. pam transferência. de meilsagens. Seria interessante autoinati- 

zaar o MTA tal que uma simples altera.çc?.o clue somasse coilectiviclacle a um MTA 
pudesse ser propa.ga.cla, aos cle1na.i~ MTAs que ixxessitassem desta informação. Isto 

permitiria ao MTS utilizar a coilectivic1a.de pote1lcia.l OSI. Esta automação pode 

ser a.lcança,da. através clo uso do DS, e seria. alta.ineilte desejável, priilcipalinente 

dentro de Domínios de Gereileciaineilto que coilteill-iain muitos MTAs. 

O DS pode ar1nazeila.r informação que os MT,4s recuperaaria.m quando necessário. 

Os eilclereços O/R coilticlos no DS poclem apontas para nomes cle MTAs através 

clos cluais estes endereços podem ser alcançados. Estes nomes podem ser acoin- 

pa.ilhac1os de iilformações ac1icioila.i~ sobre a,s ca.ra.cterísticas clos MTAs tais como 

capacidade de conversão, de espailsão de list a.s de ~listribuiçã~o; estas inforinações 

são úteis na escoll-ia de um MTi4 ótimo clua.ilclo esistem várias opções. Finalmente, 

os nomes de MTAs poclein estar a.ssociac1os à. iilforma.ção sobre a conesão entre os 

NITAs. 



IV.5.3 Listas de Distribuição 

Quanto à espansão cle Listas cle Distribuição, de um moclo geral a expansão pocle 

ocorrer pelo UA originador, por um UA especial agindo como um "agente de 

grupo", ou pocle ser expa,ilclicla no MTS. Os novos padrões clefinein suporte à 

expansão no WITS e estuclos mostram que este modo é o mais vantajoso [54]. 

Pam. espailsã.o de listas cle clistribuição no MTS as seguintes inforinações podem 

ser obtidas clo DS: 

e Lista de clestii~atários; 

e Controle de Acesso à. Lista pa.ra: 

- alteração autoriza.cla (atua.li~a.~ão) 

- espa.ilsko a.utoiiza,cla (leitura) 

É ~ossível restrii-igir o acesso 6i lista a alguns usuá.rios, tanto para entrada na 

lista. cluanto para. envio cle mensagens à. lista. ( e.g. aplicações comerciais). 

e Seleqão de origiilaclores autorizados: Três políticas típicas podem existir: 

- Listas abertas, para as cluais clua.lcluer usuário pocle enviar mensagens; 

- Listas fecl-iaclas, para as cluais somente os membros da lista podem enviar 

mensagens; 

- Listas restritas, pasa as cluais somente um coiljui-ito explícito de usuários 

autorizados pode enviar mensagens. 

A necessiclacle cle listas fecl-iaclas ou restritas surge da questão clo gereilciamento 

e contabilizaqão de custos. Em alguns casos, a. política de uma lista pocle es- 

tabelecer cpe os ineinlxos ou o proprietário (respoilsável) da lista pagarão pela 

distribuição de meilsagei-is; pode haver a possil~iliclacle de determinar se uin de- 

termiimclo originaclor que executa aqões dispei~cliosa~s tem autoriza@o para tal. 

Além clisso, os meinl~ros da lista. podem c1eseja.r ser protegidos contra mensagens 

espíiria,~. 

No caso cle listas anii-iha.cla.s, cleve ser ii-iiplemei-ita.cla um tipo de a~itorização cle 
,, acordo, e.g., clualcluer usuá.rio a.utoriza.clo a. envias meilsagei-is à lista A é também 

autorizaclo a. enviar mensagens à lista. B se B é um dos ineinl~ros cle A. 

IV.5.4 A Questão da Interoperabilidade 

Apesar da proposta deste trabalho  especifica.^ os passos para a evolução de um 

MHS, deve-se ter em mente a preocupação cle manter a capaciclacle de coinuilicação 



com sistemas baseados em X.400 1984, já que o novo modelo não se encontra 

completamente clisseiliila.clo. 0 s  novos pa.clsões colocam extensões ao Protocolo P 1  

para, que os 11o~ros servips de tra.nsferêilcia. de mensagens possam ser suportaclos. 

Na verdade, o Protocolo P1 1988 c~ualicla,cle de serviço quando se comunica 

coin MTAs 1984. No caso em que a. comunica.ção entre usuários em sistemas X.400 

1988 necessita ser roteacla atrc2~rés de sistemas 1984, as novos paclrões indicain uma 

clegrac1a.ção do Protocolo P1 1988 para que este possa operar em modo 1984. Com 

isto o protocolo não estaria apto a prover os novos serviços de transferência de 

meiisagens. 

Esta cluestã,o é bastante controvertida.. Se se assume que a clegraclação não é 

aceitável, então uma so1uçã.o clo tipo "ga.tem7qr" poderia reduzir alguns dos pro- 

blemas cle ii~teroperal~iliclacle. Se este último tipo cle solução não é coilsicleracla 

aceitável, então uma solução alterilativa deve ser encoiltracla juntaineilte coin seu 

impacto sobre a. c~ualicla.cle de serviços tanto para. usuá.rios de sistemas X.400 1984 

como para. usuc2rios cle sistenms X.400 1988. 

As regras a. serem seguidas cluailclo um WlT-4 1988 se coin~iilica com um MTA 

1984 se dividem em três Areas f~mciona.is: 

e Regraa para. o esta.b&lecimento de a.ssocia.q.5.o; 

0 Regras para a transferência. cle MTS-APDU pa.ra um MTA 1984; 

Regras paara a recepção de MTS-APDU de um MTA 1984. 

A seguir s5.o ana.lisac1a.s as regras pa.ra. iilteroperabiliclacle entre os sistemas. 

IV.5.4.1 Estabeleciinento de Associação 

As restriqões cpe um NITA 1958 deve obeclecer para estabelecer e terininar as- 

sociações com MTAs 1984 se referem somente a.o uso de elementos relacionaclos 

a contesto de seguraqa. (securi tjr-contest) , já que sistemas X.400 1984. não são 

capazes de gerar nem processar tais elementos. 

IV.5.4.2 Regras para Trai~sferêilcia para Sisteimas X.400 1984 

A Recomendação X.419 define regras para degradação de uma MTS-APDU con- 

forme a Recoinendac;ão X.411 1988 11a.i.a. uma. conforme X.411 1984. Se todas as 

regr a,s são apli cac1a.s e c1eteimina.-se a. c1egra.cla.c;ã.o bem suceclicla, então a MTS- 
APDU assim degrada trailsferida,, caso contrásio, a ação tomada pelo MTA será 



Elementos Críticos 
Recipient Reassignmeiit Proliibited 

DL Expansioii Proliibited 

Conversion Witli Loss Proliibited 

Latest Delivery Time 

Requested Delivery Metliod 

Pliysical Forwardiiig Proliibited 

Pliysical Forwardiiig Address Request 

Pliysical Delivery Modes 

Registered Mail Type 

Recipient Number For Advice 

Origiiiator Returii Address 

Pliysical Delivery Report Request 

Origiiiator Certificate 

Message Origin Autlieiitication Clieck 

Message Security Label 

Proof of Submission Request 

Proof of Delivery Request 

Probe Origin Autlientication Clieck 

Reporting MTA Certificate 

Repoit Origin Autlieiiticatioii Clieck 

-- - -- - 

Elementos Não-Críticos 
Origiiiator Requested Alternate Recipient 

Redirection History 

DL EXpansion History 

Pliysical Forwarding Address 

Recipient Certificate 

Proof of Delivery 

Originator and DL Expansioii History 

Reporting DL Name 

Origiiiating MTA Certificate 

Proof of Submission 

Tabela IV.2: Elementos de Extensão Críticos e Não Criticos 

idêntica a que seria tomada se houvesse falha na transferência. As regras são 

agrupadas por tipo de elemento de protocolo. 

Exteiisões As regras para o elemento "extensions" são as seguintes: 

"Se alguin elemelito de extensão por-mensagem está presente, e neiilium 

campo "exteiisioii-field" coiitém o valor "crítico-para-transferência" ou "crítico- 

para-entrega", então estes elementos devem ser deletados. 

Se algum elemento de extensão por-mensagem está presente, e algum campo 

"extension-field" contém o valor "crítico-para-transferência" ou "crítico-para- 

entrega", então a degradação não foi bem sucedida. 

Estas regras devem ser aplicadas antes de qualquer outra regra para trans- 

ferência de MTS-APDU." 

A Tabela IV.2 sumariza os campos de extensão que podem ser marcados como 

"críticos" e os que não podem. 



No caso clos elementos 11%-críticos, se estes ele.illeiltos podem ser salvos, talvez 

eilcapsulaclos em alguma parte cle corpo do Protocolo P2, então c l ~ ~ a i d o  a ineil- 

sagem chega ao MTA 1988, esta. iilforma.çã~o seria recuperada sem clualquer perda 

de clualidade de serviço. Isto deveria ser feito de forma.' t r a ~ ~ s ~ a r e n t e  aos sistemas 

X.400 1984 intermediásios. 

Nomes O/R A regra para o elemento Nome O/R (O/R Names) é a seguinte: 

"O Nome O/R deve ser clegra.claclo deletanclo-se o compoiiente Nome de 

Diretório (Directoq Wame), mso esteja presente, e degradaiido-se o Eiiclereço 

O /R. (item abaixo) ." 

Um clos problemas mais signitic.a.ntes clos pa.clrt-)es X.400 1984 é a falta cle en- 

clereçainento ainigá,vel. Isto foi recoill-ieciclo e a. so1uçã.o foi esteilder o Nome O/R 

para. que este contenha opcioila.lmeilte um Nome de Diretório, e estender o En- 

dereço O/R (antigo Nome O / R  1984). C0111 o tempo, o uso de Endereqos O/R 

diminuiria em favor clos Nomes de Diretório. Além disso, o processo de expansão 

de Listas de Distrib~u~iio requerem o uso opcioila.1 do Diretório, e espera-se que 

este uso se torne obriga.tório com o tempo. Com este crescente uso do Diretório, 

esta fui1çG.o de clegra.cla,ção cansará. um i~úmero crescente de caaos de não entrega 

cle ineilsagens . 
Ailalogamente ao mso a.nterior, esta. i1lforma.çã.o sujeita a degradação e deleção 

poderia ser eilcalmulacla em alguma parte de corpo p x a  transinissão através de 

sistemas X.400 1984, e e1ltã.o seria recupesa.cla. no sistema X.400 1988. No caso 

em que a meilsagem deve ser eiltregue a. um MTT4 1984, este deve cletermii~as se a 

meilsagee pode ou não ser entregue ao UA clestiilo. 

Eiidereços O/R A clegrac1açà.c.~ do Eilclere(p O/R (O/R Aclclress) é realizada 

como segue: 

"Se o Eiidereço O/R contém qualquer atribiiko coclificaclo com cadeias Teletex e 

cadeias priiltáveis, as cadeias Teletex devem ser cleletadas. 

Se o Endereço O/R é um eiiclereço-OR-iiu117érico ou um eildereço-OR-de-terimiiial 

contendo um iioilie-de-clomíiiio-{)ri vaclo, o Eii tlereco O/R iião pode ser degradado. 
Se o Eiiclereço O/R é u111 eildereço-OR-telemálico: 

a) que contém uin nome-de-pais, um iiome-de-cloiilíiiio-acliiiiistrativo, uin eii- 

dereço-de-recle, opcioiiallneiite atributos-clelinidos-no-doiilíilio, e iieliuin outro coinpo- 
uente, então o Endereço O/R não deve ser alterado; 

b) que coiitéiil um endereço-de-rede, opcioiialiilerit,e um icleiitificador-de-terininal, 

e neilliuin outro compoilente, então o Eilclereço O/R 1150 deve ser alterado; 



c) que contém coml~inações de atributos diferentes das descritas acima, todos os 

atributos exceto o endereço-de-rede e identificador-de-terminal, caso estejam presentes 

devem ser deletados. 

Se o Endereço O/R contém qualquer atributo codificado como cadeias Teletex e 

as correspondentes cadeias printáveis estão ausentes, o Endereço O/R não pode ser 

degradado. 

Se após a aplicação de todas as regras acima o Endereço O/R ainda contiver qual- 

quer atributo-de-extensão, o Endereço O/R não pode ser degradado." 

A maioria dos argumentos acima utilizados contra a degradação do Nome O/R 
podem ser aplicados ao Endereço O/R. A aplicação da útlima regra causará a não 

entrega de qualquer mensagem que possua atributos de endereçamento a sistemas 
de entrega física (PDS). 

Outros Eleineiitos de Protocolo As demais regras de degradação estão rela- 
cionadas à deleção de elementos antes da transferência à MTAs 1984, ou à al- 

teração de Nomes O/R. Os elementos de protocolo que se enquadram nesta cate- 
goria são: informação-bilateral-por-domínio, informação-de-trace, informação-de- 

trace-intermediária, nome-de-originador, nome-destinatário-de-relatório, campos- 

por-destinatário, pertencentes aos envelopes de transferência de mensagens, sonda- 

gens e relatórios. Estas regras podem ser encontradas no Anexo B da Recomen- 

dação X.419. 

Além das regras descritas acima, a nível da notação ASN.l, foram adicionados 
novos tipos aos tipos básicos definidos na Recomendação X.409 1984. Deve-se 

observar que sistemas baseados em X.400 1984 podem não estar aptos a manipular 

estes novos tipos. Portanto, os dados enviados a sistemas X.400 1984 devem ser 

restringidos aos tipos definidos na Recomendação X.409 1984. 

IV.5.4.3 Regras para Recepção de Sisteinas X.400 1984 

Os novos padrões estabelecem que tão logo os sistemas X.400 1984 utilizem as 

restrições de tamanho que foram definidas para vários elementos do protocolo P1  

(1984), nenhuma atitude especial precisara ser tomada pelos sistemas X.400 1988 

na recepção destes elementos de protocolo. 

Cornent ários 

Este capítulo descreveu e discutiu aspectos importantes dos padrões X.400 que 

antes eram insuficientemente tratados pela recomendações, apresentando soluções 



que poclein ser toma.clas a nível de implement~a.çc20. Com isto são levailtaclas as 

vantagens que a migra.ção de uin MHS-84 para, um NIHS-88 pode trazer. 

Entret ailto, a estr atégia escoll-iicla para. a, migraqão deve ser c.ciiclaclosai~~ei~t e 

estuclacla. pa.ra que se isole o efeito de coilsecluêilcias inesperadas e para que se 

miilimize o impa.cto sobre os usuArios do sistema. No caso particular do MHS, 
este plailejaineilto é cle gra.ilcle importâ.ilcia jii que se deve levar em coi~sicleração 

os possíveis problemas de iilteroperabilicla.cle; e pa.ra que, em primeira instância, 

se implante, na, medida. clo possível, novos serviqos, protocolos e extensões dos 

novos padrões sem perder a coi~~patibilicla.cle coril sistemas X.400 1984 cpanto à 
tr aiisferêilcia de ineilsageils. 

A R.ecoineilclac;~o 5.419 define a. degradaçiio de vásios elementos do Protocolo 

P1 sempre que um sistema. X.400 1988 se comuilica.r com um sistema X.400 1984. 
Isto significa que sempre que isto ocorrer, a cl~~a.licla.cle de serviço clos usuários finais 

será recluzicla àquela clos elementos clos protocolos suportados pelos sisteinas X.400 

1984. 

Estas regras cle c1egradac;ão podem eilcora:jar a. proliferação de sisteinas X.400 

ao invés de iilceiltiva,~ a existência. gra,clual de implemeiltações X.400 1988. Este 

problema se agrasa, se coilsiclera.smos que a. ma.ioria, clos ADMDs estarão ofereceilclo 

X.400 1984 a.iilcla por algum tempo. Acredita.-se que este seja, atualmeilte, o maior 

obstáculo à uma maior a.ceitaçã,o clos siste1na.s X.400 1988. 

Com a. ii~troclução de um "ga.teway MHS" que eilca.psula,sse os elementos in- 

compatíveis, iinplei-neil taç6c-ç X.400 1984 e 1988 poderiam co-existir com pequena 

perda de c~ualiclacle de serviç.~ paara. os usuário de X.400 1988. Além disso, iin- 

pleineiltações X.400 1984 es t a,ria.m i1~11 ta,s a. gra.clua.lmente suportarem alguns dos 

serviqos X.400 1988 coilforme ilecessá,rio. Como a. evo1uçã.o para os novos paclrões 

é altamente clesejá,vel, uma soluç&o do tipo ga.teway para os problemas de iilter- 

operabilidade pode sei uma soluçã,o viável. 



Capitulo V 

Conclusões 

V.1 Introdução 

Este ca,pítulo apreseilta os comeiltc?,rios filiais e coilclusões obtidas durante o de- 

seilvolviniento desta tese, apresentado um clisecioilameilto para a evolução cleste 

trabalho. 

Na seção V.% são apresentados os resulta.clos a.lca.nçaclos neste trabalho. 

Na seção V.3 é apresentado um c1irecioi~a.mento pa.ra a. validação da proposta 

de implement ação. 

Na seção V.4 são ahorclaclos a.spectos acerca. clos testes de coilformidacle 1x0- 

postos pelo CCITT para iiliplenieiitações de MHS 1988, e sobre a avaliação do 

cleseinpenl-io desta implemeilt a.ção. 

Na seção V.5 são cliscutic1a.s a evolução do tema cleste traball-io e as futuras 

t eilclêilcias dos serviços de 1VIanipula.ção de Meilsageils . 

V.2 Resultados 

O tiaba.ll-io cleseilvolviclo nesta tese apresenta. ts6s resultados principais: a análise 

clos padrões X.400, a especificaçko foimal do MHS e a estratégia de migração de 

um MHS-84 para um MHS-88. 

A partir de uma análise clos elementos fuilcioilais e de protocolos do MHS pôde- 

se lwailtar aspectos problemáticos clos pa.clrões X.400, o impacto destes aspectos 

no sistema resultante: e com isto, definir soluções para tais cpestões a nível de 

implementa,~ão. Uma, análise cleste tipo é relevante, dada a iinportâilcia atual clos 

Sistemas Eletrônicos de 14eilsageils e o esforço interilacional de migração para a 

estrutura de comunica.çâo clefiilicla pelo Adoclelo OSI. 



Com os padrões X.400 1988 surgem extensões aos serviços e protocolos de MHS, 

as quais permitem considerável aumento da capacidade funcional e de distribuição 

do sistema. Entretanto, surge também a possibilidade de problemas de interopera- 

bilidade com sistemas X.400 baseados nos padrões de 1984 devido a elementos de 

protocolo que tais sistemas não são capazes de manipular. Este trabalho levanta 

esta questão, analisando os novos elementos de protocolo, os problemas de inter- 

operabilidade que podem surgir e apresenta um direcionamento para uma possível 

solução para este problema. 

A questão da interoperabilidade não é trivial. Isto requer não somente a imple- 

mentação correta das características dos protocolos incluídas nas especificações, 

mas exige também escolhas compatíveis principalmente em relação àqueles aspec- 

tos chamados "questões locais". 

Portanto, a correta impleinentação de sistemas OS1 exige um investimento subs- 

tancial no entendimento dos padrões e na avaliação das implicações de diferentes 

escolhas de projeto. Neste contexto, a especificação dos protocolos são de par- 

ticular importância, já que representam os padrões que são a base para a imple- 

mentação e testes de sistemas abertos compatíveis e cooperantes. O uso de especi- 

ficações formais e precisas aliadas a ferramentas que facilitem a geração automática 

de código para o sistema não somente acelerariam o processo de implementação 

como também garantiriam que tal implementação está em conformidade com sua 

especificação. 

A modelagem do MHS descrita neste trabalho mostra o esforço de se descrever 

formalmente as entidades e piotocolos de um sistema distribuído da complexidade 

e porte do MHS. Esta modelagem partiu de um modelo abstrato que não permite 

a visualização das fronteiras entre os objetos, não especifica o comportamento das 

entidades, e não mostra o mapeamento do modelo nos serviços de suporte. Estes, 

entre outros aspectos importantes dos protocolos e dos sistema, são originaria- 

mente descritos em linguagem natural. 

A importância desta modelagem está na definição precisa do sistema em suas 

entidades e protocolos, e da utilização dos serviços que servem de suporte ao MHS. 

A especificação Estelle força a definição das interfaces entre módulos, através da 

especificação de canais e pontos de interação; além de forçar a especificação precisa 

dos predicados que devem ser satisfeitos de forma a ativar transições. 

Algumas características importantes desta modelagem são a descrição do com- 

portamento das entidades, o que é facilitado pelo fato de Estelle ser uma lin- 

guagem algorítmica; a utilização dos elementos de configuração dinâmica de Es- 

telle, permitindo a visualização da operação distribuída dos MTAs, e as possíveis 



configurações dos Elementos de Serviço Comuns da Camada de Aplicação; e a 

definição dos módulos de acesso, que conferiram maior modularidade e legibili- 

dade à modelagem. 

A principal dificuldade apresentada no desenvolvimento da modelagem do MHS 

em Estelle se refere à especificação dos dados dos protocolos, já que as Recomen- 

dações X.400 utilizam extensivamente a notação ASN. 1, e traduzir esta declaração 

de dados para Pascal na especificação Estelle seria uma solução ineficiente. Para 

superar este problema, este trabalho propõe uma extensão ASN.l para a linguagem 

Estelle. Com esta extensão, a linguagem Estelle poderia suportar a declaração e 

manipulação de dados em ASN.l, tornando as especificações ainda mais eficientes 

e completas, além de permitir a geração automática de código completa para os 

protocolos da Camada de Aplicação. 

Outro resultado importante deste trabalho foi a definição de uma estratégia de 

migração de um sistema X.400 1984para um sistema X.400 1988. 

O processo de migração proposto parte de uma implementação de MHS 1984 

onde as entidades de acesso (UA) e de transferência (MTA) são co-residentes, e esta 

é a configuração predominante em sistemas X.400 1984 em operação. Portanto, 

esta é uma estratégia que pode ser aplicada a várias implementações. 

Com esta migração obtém-se uma configuração distribuída onde as entidades de 

acesso (UA) e de transferência (MTA) se encontram em sistemas abertos distintos 

e as entidades de acesso dispõem de entidades de armazenamento (MS) remotas. 

Com isto, as entidades de acesso podem ser implementadas em equipamentos de 

pequeno porte, os quais apresentam grande disponibilidade e baixo custo. 

Segundo esta estratégia, em uma primeira instância, enquanto os padrões X.400 

1988 não estão disseminados e implantados, a entidade de transferência (MTA) 

se comunicaria com outras segundo o Protocolo P1 1984, não obstante, poderia 

oferecer localmente alguns dos novos serviços advindo com os padrões X.400 1988. 

Isto permite a utilização local da funcionalidade estendida dos padrões X.400 1988 

e da capacidade de interoperabilidade dos sistemas X.400 1984 implantados. 

Finalmente, tem-se t ainbém como resultado deste trabalho o desenvolvimento 

da primeira fase do processo de migração proposto, com UAs implementados no 

ambiente PC/DOS remotos a MS implementados no ambiente VAX/VMS, além da 

discussão e direcionamento para o desenvolvimento da segunda fase da migração. 



V.3 Validação da Proposta de Irnplementação 

A validação da iinplementa.ção proposta neste trabalho poderia ser encaminhada 

em duas partes distintas. A primeira parte compreencle a. elaboração de ferramen- 

tas para suporte ao processo de validação. A segunda parte engloba uma avaliação 

experimental c10 coinportainento dos procediinentos realizacla de forma exaustiva. 

Nesta segunda fase é observada a. rela.çáo entre os proceclimentos propostos para 

a implementação e os procediinentos iinplementados efetivamente. 

O primeiro elemento de suporte pasa o processo de impleinentação consiste na 

implantacão de uma nova. tarefa no sistema cuja principal atividade é arinazenm- 

todas as mensagens trocaclas entre duas ou mais entidades f~mcioilais do MHS 

permitindo assim a obtençã.~ de um "a,rcluivo de rastreamento'' que contém todas 

as unidades de dados tra.nsmitic1as ou recebidas para/cle um outro sistema aberto 

ou entidade. Esse ascluivo de rastreamento é clito "horizoiltal". 

O seguiiclo elemento de suporte ta.inl~ém consiste na iinpleinentação de uma 

nova tarefa no sistema cujo principa.1 ativida.de é a.rma.zenar todos os eventos ocor- 

ridos no âmbito de uma sul~missã.o/recepç5.0 de mensagem permitiilclo a obtenção 

de um arquivo de rastremxmto que cont6.m toclaa as informações do percurso da 

mensagem dentro de um único sistema aberto ou entidade. Esse arquivo de ras- 

treamento é clito "vertical". 

O terceiro elemento coilsiste de um simula.clor da cainada de sessão, que permite 

a iilstalação e interliga.ção de duas instâncias cla. implemeilta.ção do MHS em uin 

íínico ambiente de implement a.çã.0. 

De posse da,s ferra.inentas clescritas acima, é iniciado o processo de validação 

experiment a1 da implement q ã o ,  de uma forma graclua.1, permitiilclo que a coinple- 

xidacle embutida nesta fa,se seja, diluída em eta.11a.s seclueilciaclas. Antes de atingir 

este esthgio de valiclaç5.0; cada um dos móclulos que compõein o modelo funcional 

da imp1ementac;ão devem ter sido testados sepa.raclamente, usando os elementos 

de suporte a.preseiltac1os acima. Este processo cle validação pode ser divicliclo em 

quatro etapas: 

Em uma primeira etapa. é aila.lisaclo o comportamento de um cloinínio de geren- 

ciamento simples formado por um h i c o  MTL4 e um peclueno número de UAs e MSs 

pasa que possam ser verificados os a.spectos a.lmixo sem se levar em coilsicleração 

os aspectos cle transferência de mensagens: 

As operações de submissão e entrega, verifica.ndo a interface UA/CASE, 

MS/CASE e NIS/MTA; 



e A geração cle entradas no MS; 

e A rea.liza.ção de ações antomáticas,no UA e MS; 

0 TJalidação clas operações cle a.cesso ao MS, e coilseclueilteinei1te, o protocolo 

P7. 

Em uma segunda et a,pa realiza-se a aná.lise cle clois domínios de gereilciaineilt o 

simples, ou seja., uin sistema 013 tido pela cluplic.a.ç.5.o do sisteina utilizado na priineira 

etapa clescrit a acima. 

A ailálise é feita através de inecanismos de simulação. Isto permite que o 

inonitorainento se concentre em um único a.inlsieilte de implementação. Desta 

forma, são criac1a.s duas iilst6ncias de implementação do I\/IHS, interligados por 

um siin~ilaclor da camada de sessão. Por meio clos elementos supervisores clas suas 

isnt âilcias, pocle ser aidsaclo o comportainento do sistema. 

Neste ainlsiente é possível a sim~ila.ção cle fall-ias oca.sionais, permitinclo a ob- 

servação do comport ainento da ilnplelnent aqão ilest as coilclições. 

Em uma terceira etapa transpõem-se a. coilfiguraç.ão estalselecicla na etapa ail- 

terior para clois ambientes distiiltos, os cluais são interligados por serviços cle rede. 

A observação do comportamento do sistema. localizaclo reinotaineilte t ainlséin é 
realizada através clos elementos supervisores utilizados na seguncla fase. 

Em uma íiltima. et apa.,o número de domínios cle gereilciameilto é expailcliclo para 

vários amlsientes distintos, lserinitiilclo a. a.va.lia.<;ã.o do coinporta.inento cla imple- 

inenta,ção cluanto aos aspectos relacioila.clos ao tratamento siin~iltâneo cle diversas 

mensagens, as quais são tra.ilsferic1as a.traxiés de uiliclacles de claclos de protocolo. 

E, então esta iinpleineiltação cle MHS é conectacla a outro sisteina X.400 já em 

operação, com &o se va.licIa. de forma completa. os protocolos P2 e P1. 

V.4 Avaliação da Implementação e Testes de Con- 

formidade 

Existem clois eilfoques distintos na a,valiaçã.o cla implemei~tação. O primeiro é 

extrair a eficiência da implemeilt a,çã.o e o segundo é avaliar a influência exercida 

por esta no ainlsiente cle implementaçSo [53]. 1ilicia.lmente é necessário estabelecer 

as conclições pelas cluais se dará a medida. de clesempeilho da iinpleineiltação. 

Esta medida nào deve incluir os tempos de clua.iscluer outros serviços que não 

sejam provenientes de uma eiltida.de c10 MHS. Isto exclui as operações cle tra,ils- 

ferêilcia de mensagens realizadas atra,vés de rede. 



É necesskio estabelecer um conjunto de ativiclacles paclrio para a realização de 

coinpa.raç6es clos resulta.clos, sobre diferentes situa.ções. 

Para o ambiente VAX/VNIS, que é mn~ilti-usuá.rio, há a necessidade de se esta- 

belecer n~ecanismos para a ponderacão da medida, mediante a carga de utilização 

instantânea do sisteina. Uma forma prática para. contornar esta situação é esta- 

belecer seinpre um número médio de meclic1a.s em instantes clistintos, visaido a 

obtenção de uma carga inéclia do sistema. 

Paxa avaliar a eficiêilci a da implement a.çã.0 130 de-se adicionar aos " arquivo de 

rastreamento" definidos na seçã.o a.nterior, a inforniaçã,~ do instante da ocoriêilcia 

da cada troca de meilsageils . Este mecanismo; c.oilliecido como " timest ainp" , 
ocasiona uma identificação da secliiência. clos tempos eil~rolviclos nas várias fase de 

tratamento cle uma. mensageili. A pa.rtir desta. infc)rma,qã.o, pode-se estabelecer os 

pontos críticos da implementaqã,o. 

Durante o proceso cle maliação da efic.iência da iinpleinent ação deve-se auinen- 

t ar graclat ivainent e o número de mensagens tratadas , tanto no UA como no MTA , 
de entradas geradas no MS, e variaar os tipos de serviços solicita.clos por estas inen- 

sagens, além de aumentar o acesso c10 UA ao MS. Isto permite avaliar a degradação 

desempenho da implementação em f~iilçã,o c10 a.uinento cle serviço efetuado, além 

de verificar os tempos de subinissão e entrega. de mensagens. 

No caso do VAX/VMS, clua,nto a.o aspecto da. influência da implementação no 

ainbiente, um ponto crítico a ser observado é o ilíimero de processos existentes no 

sistema (um para cada. MS). O fato cle um MS não poder ser coinpartilhado se 

constitui em um problema a nível de eficiência, já. que para cada MS é criado um 

processo no sistema operaciona.1, e as entra.clas referentes a uina inesina mensagem 

entregue a. vários usuá.rios nã.o pode ser coilipa.rtilha.cla.. Isto causa um "overl-ieacl" 

consiclerável 1eva.iiclo-se em c.oilta que um sistema do porte c10 N1HS é projetaclo 

para ateilcler a. uni graiicle número de usuásios. Para. wa.1ia.s esta situação, deve 

ser verificada a carga méclia, c10 sistema antes cla. implasitação efetiva dos WlSs. 

Quanto aos testes de coilformicla.cle, podem ser utilizado os métodos, notações 

e critérios clefiniclos na Recomeilclaqão X.403 [12]. 

V.5 Continuidade do Trabalho e Futuras Ten- 

dências 

A importâilcia cleste traba.1110 reside 11ã.o somente nos resulta~clos discutidos na 

seção V.2,  nas tam13én1 em seu potencial de contin~iida,cle. 



Iilicialmeilte, este traba.ll-io pocle ser coiltiil~ia.do no seilticlo de se realizar gradu- 

almente a seguida fase do processo de 1nigra.c;G.o proposto sem se perder de vista 

a questão da i~~teroperal~iliclacle com siste1na.s X.400 1984. Podem ser estudaclos 

os aspectos relativos à implemeiltação de una .  solução do tipo "gateway" descrita 

em IV.5.4. 

No momeilto em que a iinplemei~tação aiiilgir um grau cle inat~iriclade razoável, 

deve-se estiimila,r e facilitas a sua tra.nsposiçã.o pa,ra outros a,~nl~ientes de iinple- 

meiltação. 

Além disso, esta imp1emeiltaçã.o pode servir de base pasa iilíiineros deseiwolvi- 

meiltos e estudos tais como: 

o Deseilvolviineilto de aplicações baseadas 1x1 Diretório X.500 para gereiicia- 

meilto cle funções clo MHS, como roteamento, masii~iização cle coi~ectiviclacle, 

resolrição cle eilclereços e ftiilções de segura.ilça.. 

o 'Ii-ailsferência cle Arcluivos utilizando o MHS. A idéia é prover uma base de 

tiailsferêi~cia " s tore- ancl-formwd" para tr aixdkrêilcia cle arcluivos, e que é clife- 

rente da. trailsferêilcia de arquivos atra.vés da. aplicação FTAM (File Trailsfer 

and Mc2ilipula.t ionj , a. qual é 11a.sea.cla em coilexões cliret as entre as mácluiilas. 

A iilteilçã,o é prover transferêilcia de a.rcluivos compatível com FTAM e ODA 

(Office Documeilt Arcl-iitecture), proveilclo a.tri11utos siinilares a estas aplica- 

ções nos arquivos trailsfericlos. Isto é pocle ser coilseguiclo no MHS utilizalido 

um novo tipo cle coilteúclo paara este propósito. Porém, a criação de uin novo 

tipo de parte de corpo no Protocolo P2 seria tasm1~éin útil, já que combiilaria 

a transferêilcia de axcluivos coni a comui1ica.ção iilterpessoal. 

o Integração de serviços fa.csímile ao MHS. Tal serviço é útil prii~cipalmei~te 

cluailclo o originador deseja envias um fax para vários destinatários ein outros 

países, ou cluaildo um usuário clo I\/IHS deseja. enviar uma meilsagen para 

clestiimtá.rios que possuem somente equipamentos facsimile. 

Seriam ilecessá.rias a.lgumas ac1a.p taç6es a.os pa.clrões X.400 para a manip~dação 

de facsímile cluailto a. notificações de e-ntrega. e i15.o-entrega. Como não e- 

xistem inecanismos de este1lsâ.o pasa. notificações, estas soluqões podem ser 

estucla.clas, e até inesmo eilviaclas aos org6.o~ cle paclronizaçã,o. A idéia de um 

mecanismo de extensão é que cluailclo existir tal meca.ilismo, sistemas que não 

reconl-iecem c.ertos elementos de protoc.olo 115.0 os rejeitem, caso os recebam. 

e Interconexão globa.1 de serviços públicos ele caisas 11osta.i~ e acesso a serviços 

telemá.ticos, como Teles, e a Sistemas de Entrega Física, através cla Uniclacles 



de Acesso. 

a Desenvolvimento de suporte no MHS para comunicação de grupo. 

a Utilização do Protocolo P7 sobre "linlts" móveis. Um sistema de mensagens 
,, store-and-forward" pode ser um importante componente em ambientes de 

comunicação interpessoal baseados em linlts móveis ("mobile office environ- 

ment"). Neste contexto, dois problemas surgem: capacidade de comunicação 

limitada e falta de segurança no meio de comunicação. Estes problemas são 

inerentes à telefonia celular sobre os quais projetos deste tipo são baseados. 

A utilização do Message Store definido pela Recomendação X.413 [16] e as 

extensões dos padrões X.400 para segurança podem superar estes problemas. 

As tendências  futura.^ para os Sistemas de Manipulação de Mensagens se con- 

centram na evolução dos padrões X.400. Os vários aspectos inadequadamente ou 

insuficientemente definidos nos padrões X.400 1984 representaram tarefas não tri- 

viais para os primeiros implementadores de MHS. Os novos padrões X.400 tratam 

alguns destes aspectos, somando precisão à definição dos serviços; enquanto outros 

aspectos continuam a cargo das equipes de implementação ("questões locais"). 

Certamente surgirão soluções comuns para estas questões, e espera-se que estas 

sejam consideradas em futuros trabalhos de padronização. De qualquer forma, a 

existência de várias implementações X.400 demonstram a viabilidade destes sis- 

temas. Futuras implement ações devem ser flexíveis o bastante para se adaptarem 

aos novos desenvolvimentos nesta área. Mantendo-se uma interface bem definida 

entre os dispositivos existentes e novas tecnologias pode-se minimizar o impacto 

de possíveis migrações. 
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