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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده
 IPCدر سيستم توزيع شده بايد بدون استفاده از هيچ حافظه مشتركي انجام شود( .در سيستم متمركز
حتي سمافور يك حافظه مشترك است) يعني بر مبناي انتقال پيغام و استفاده از مواردي چون RPC

مثال :توليدكننده و مصرفكننده در سيستم متمركز (كل موضوع  IPCاز اول)
 .1پروتكلهاي اليهبندي شده :نحوة ارسال پيام از  Aبه  Bانگليسي و  ASC11به فرانسوي و
Ebcdic
• فرستنده و گيرندة پيام نيز به قراردادهايي در مورد پايينترين سطح (ولتاژ بيت صفر و يك) تا باالترين
سطح نحوة تفسير اطالعات هستند .به اين قراردادها پروتكل گويند و از پايينترين سطح (بين حافظه و
 )CPUتا باالترين وجود دارند.
•

•
•

قـــراردادهــا بايــــد استــانــدارد بــاشنــــد كـه  ISOاستـــــانـــداردي بـــه نـــــام
 Open System Interconnechion Reference Modelيا OSIارائه كرده است( .تعريف سيستم باز،
داراي ارتباط مدون با ساير سيتمهاي باز)  .ISOOSIپروتكل بين انسانها ،بين  CPUو حافظه
پروتكلهاي  ConnectionOrientedو ( Connectionlessتلفن زدن در مقابل انداختن نامه)
 OSIداراي هفت طبقه يا اليه است ،براي سهولت كار انجام شده ،هر اليه سرويس به اليه قبلي ميدهد.
شكل  2-1ص 37
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

جهت ارسال پيغام  Mاز  Aبه ( Bشكل  2-2ص  A ،)38پيغام را ساخته و در هر اليه يك
 Headerبه آن اضافه شده به اليه زير ميرود و (شايد يك  Trailerهم) تا به شبكه برسد و در
مسير به طرف  Bدر هر اليه  Headerمربوطه حذف ميشود و از محتويات آن استفاده ميشود .
 OSIاز نوع
 Connection Orientedاست.

•

هر اليه مستقل از بقيه قابل تغيير و اصالح است با پيشرفت تكنولوژي  ،همين دليل اليه بندي است.

•

به مجموعه پروتكلها  Protcal Stackگويند.

•

اليه فيزيكي :استاندارد ولتاژ ،تعداد  ،Pinمعني هر كدام ،يك طرفه يا دو طرفه بودن خط (صفر
بدهيم و صفر بگيرد ،يك بدهيم و يك بگيرد) مثال RS-232-C

•

اليه  :Data Linkاطمينان از درستي  Frameهاي بيت ،افزودن  Checksumدر مبدأ و چك
كردن آن در مقصد ،در خواست ارسال مجدد در صورت وجود غلط Frame ،ها شماره رديف
دارند .ش  3-2ص  39نحوة ارسال دو پيام و غلط بودن اولي
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

اليه  :Networkحل مسئله انتخاب مسير ارسال با توجه به طول مسير ،ترافيك مسيرها و ...
) (routingهميشه كوتاهترين مسير بهترين نيست.

•

 X25يك پروتكل  Connection Orientedاست است و پس از ايجاد ارتباط عمل انتقال را
انجام ميدهد.

•

) (Intenet Protocolاز نوع  Connectionlessاست توسط  DODداده شده اكه در آن يك
 IPPacketبدون هيچ  Setupاوليه ارسال ميشود مستقل از بقيه بدون حفظ مسير براي استفاده
بعدي

•

اليه  :Transportتبديل كل پيغام به  Packetهاي با اندازه مناسب و شمارهگذاري آنها،
ارسال آنها

•

ارسال ميتواند به ترتيب ) (X25يا بدون ترتيب ) (IPباشد ،در مقصد بايد مجدداً مرتب گردند

•
•
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اطمينان از عدم گم شدهگي يك  Packetدر همين اليه است.
استاندارد  DoDهمان Transmisson Control Protocolيا  TCP/IPكه از نوع
 Connection Orientedاست و  UDPكه از نوع ديگر است (Universal Data Gram
) Protocolهمان  IPبا كمي تغيير
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

اليه  :Sessionمكمل اليه  Transportاست ،معين ميكند كي در حال حرف زدن است.

•

كار ديگر اين اليه ساختن  Check Pointدر سول ارسالهاي طوالني است براي استفاده در توقف
نابهجا

•

در خيلي موارد اليه Sessionوجود ندارد (مثالً در )DoD

•

اليه  :Persentationتعريف كردن فرمت اطالعات در سطح باال (ساختار ركورد) براي
اطمينان از درستي ارسال و دريافت بخصوص وقتي دو طرف نمايشهاي داخلي متفاوت دارند.
(ديگر با بيت كاري نداريم)

•

اليه  :Applicationپروتكلهاي عمومي مثل  FTP X500 ،Email X400دايركتوري
سرور Remote Terminal ،و  ...سه طبقه بااليي در اين درس بحث نميشود.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
 .2شبكههاي Asynchronous Transfer Mode Networks ATM

•

•

 ARPANETسرعت .56Kbpsدر سال 1969

•

آخر دهة  70و اوائل  ،80نوع  T1با 1.5Mbps

•

سپس  T3با 45Mbps

•

نوع جديد با  155Mbpsبه سمت Gbps

•

اين تغييرات تأثير بسياري روي شبكهها و سيستمهاي توزيع شده دارد .دانشگاه ما2 gbps :

:ATM
•

نياز به انتقال  Dataدر كنار خطوط تلفن براي صدا ،شبكه تلفن فقط براي صدا نيست.

•

خطوط تلفن :عمل پيوسته ولي سرعت كم

•

خطوط  :Dataعمل انتقال ناپيوسته ولي حجم زياد در فواصل زماني كم

•

عدم كارآيي خطوط تلفني قديمي و خطوط جديد  Internetبراي هر دو مورد
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

راه حل  :ATMايجاد يك ارتباط از فرستنده به گيرنده(ها) ،تعريف يك مسير از فرستنده به
گيرنده(ها) ،ذخيره اطالعات مسير در سوئيچهاي بين راه ،تقسيم  Packetها به قطعات با طول ثابت به

نام  Cellو ارسال آنها با استفاده از اطالعات مسير ذخيره شده در سوئيچها ،حذف ارتباط با پاك كردن
اطالعات مسير از سوئيچها

•

مزايــا:
–

استفاده از يك شبكه براي ارسال انواع صدا ،تصوير ،Data ،كنفرانس  ...به جاي چند شبكه متفاوت

–

وصل يك سيم به هر خانه براي تلفن ،تلويزيون ،كامپيوتر و (NYNEX) ...

–

امكان هر دو كار ( PointtoPointتلفن) و ( Multycastingراديو ـ تلويزيون)

–

تلفن امكان  Multycastندارد  Cabletvامكان  PointtoPointدارد به قيمت از دست دادن
امكانات زياد
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

اليههاي ATM Reference Model
•

اليه فيزيكي :يك برد  ATM Adaptorمتصل به كامپيوتر ميتواند يك  Streamممتد از Cellها
را به بيرون بفرستد .حتي وقتي اطالعاتي ندارد  Cellخالي بفرستد.پس در اليه فيزيكي
 Synchronusاست.

•

يا ميتواند از SONETيا ) (Synchronous Optical Networkاستفاده كند و Cellها را در
بخش اصلي ) (Payloadاز  Frameهاي آن قرار دهد.

•

يك فريم  SONETآرايه  90*810=90بايت ( 36بايت باال سري و 774بايت  )Payloadاست
و در  125µsecمنتقل ميشود  8810=6480بيت و در يك ثانيه مي شود
 80006280=51840000ناخالص و  49536خالص

•

سرعت  Mbps 51.840است كه يك كانال را  OC1و  nتا جدا را  OCnو با هم را OCnc
گويند.

•
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استانداردها:

OC-3

،

Concatented155.520

OC-3c

( OC-12c (622.08mBPS،12كامپيوتر) OC-48 ،و OC-192
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(كامپيوتر)،

OC-

فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

اليههاي ATM
•

در اروپا سلول  32بايتي ميخواستند و در آمريكا سلول  64بايتي كه روي  48بايتي  5 +بايت
 Headerتوافق شد كه براي صدا زياد بود و براي  Dataكم بود و هيچكس را راضي نكرد

•

 774بايت سونت هم مضربي از آن نميشد پس بايد روي سونت  Spanميشد.

•

دو مرحله سنكرونيزاسيون نياز بود يكي براي شروع فريم و ديگري شروع اولين سلول كامل

•

استانداردي براي اين تعريف شده كه به طور كامل در سختافزار انجام ميشود.

•

فرمت  Headerاز كامپيوتر به سوئيچ  ATMشكل  2-5ص 46

•

از  ATM sw.به  ATM sw.فيلد اول سمت چپ  GFCبه ادامه  VPIتبديل ميشود .ولي كنترل
فلو است براي آينده

•

 VPIو  VCIمعينكننده نوع اطالعات اصلي (كنترلي يا  )Dataاست و نوع كنترل

•

 CLPنماينده سلولهاي كم اهميت است كه در صورت شلوغي شبكه ميتواند حذف شود.

•

فيلد آخر هم  Checksumاست فقط روي Header
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

اليه ATM Adaptation
•

با توجه به سرعت  ،155Mbpsهر سلول در سه ميكرثانيه [(48+5)8=424يا ] 3×155وارد
ميشود يعني در يك ثانيه نياز به  300,000تا وقفه داريم كه كمتر CPUاي ميتواند اين كار را
بكند

•

يك مكانيزم تبديل  Packetكه كامپيوتر ميدهد به سلول براي انتقال و برعكس نياز داريم كه بر
مبناي يك وقفه در هر  Packetكار كند نه هر سلول.

•

اين اليه چنين كاري را انجام مي دهد( .شكستن  Packetبه سلول و برعكس)

•

در اينجا هم نويسنده استاندار درست عمل نكرده و در آغاز  4كالس در ص  47تعريف شد.

•

دليل آن هم مشكل بودن استانداردسازي بين دو تكنولوژي تلفن و كامپيوتر است.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

كامپيوتريهاي بيدار شدند و متوجه عدم كارآيي اين استانداردها گرديدند و  AAL5را پيشنهاد
كردند.

•

 SEALيا  Simple & Efficient Adaptation Layerاسم مستعار آن

•

در  SEALيك بيت از  Pagload Typeكه معموالً  0است در آخرين سلول يك  Packetبه 1
تبديل ميشود.

•

بعد از آن هم  Paddingو سپس  Trailerقرار دارد كه در مقصد مورد استفاده قرار ميگيرد و
براي پايان Packet

•

 Trailerهم حاوي اطالعاتي در مورد طول  Packetو  Checksumآن است (كالً  8بايت)

•

روي همه اليهها ،اليههايي براي عمليات سطح باالتر نياز است مثالً تبديل سلولها به TCP/IP
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

ATM Switching
•

شكل  2-6ص  48شبكه  ATMو داخل يك سوئيچ را نشان ميدهد.

•

سلولها از هر كامپيوتر به هر كامپيوتر ديگر از طريق سوئيچها منتقل ميشود.

•

هر  SWداراي چهار خط ورودي  /خروجي همزمان و يك  Switching Fabricموازي براي
انتقال آنها دارد.

•

هر سلول در  OC-3در سه  sوارد ميشود و چهار تا هم همزمان ميتواند باشد پس موازي بودن
اساسي دارد.

•

با ورود يك سلول از طريق مقايسه  VCIو  VPIآن با مقادير ذخيره شده در سوئيچ (در زمان
تعريف مسير) آن سلول به خروجي مورد نظر رد ميشود.

•

اگر دو سلول با هم برسند و به مقصد يك خروجي باشند :يا يكي حذف ميشود گرچه استاندارد

است ولي خوب نيست
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

ميتوان يكي را ارسال و ديگري را  Queueكرد در ورودي كه باعث بلوكه شدن سلولهاي بعدي
ميشود .به اين حالت  Head of Line Blockingگويند.

•

ميتوان صف را در خروجي تشكيل داد كه عيب باالرا ندارد.

•

ميتوان بافرهايي داشت مشترك بين ورودي و خروجي

•

راه حلهاي ديگر هم هست.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

آثار  ATMروي سيستمهاي توزيع شده
•

ظرفيت  155Mbpsو بالقوره  2.5Gbpsيك باند بسيار وسيع را ايجاد ميكند براي سيستمهاي
توزيعي Widearea

•

در ارسال يك فايل  1Mbitدر عرض آمريكا  15msزمان انتقال يك بيت است ( 2/3سرعت نور
در خالء براي  3000كيلومتر سيمهاي مسي يا نوري)

•

در  64Kbpsعمل ارسال  15.6ثانبه طول ميكشد كه  30msتأثيري روي آن ندارد (رفت و
برگشت)

•

در  62Mbpsعمل ارسال  1.6msاست جمع رفت و برگشت  31.6msميشود كه در 30ms
) (%95آن خط ارسال بيكار است.

•

هر چه سرعت باال رود مدت كاركرد عمل ارسال به سمت صفر ميل ميكند (خصوصاً فايلهاي
كوچكتر)

•

پس براي سيستمهاي توزيع شده در اين شرايط نياز به پروتكل و معماري جديد است.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

مسئله ديگر هماهنگي در كنترل جريان اطالعات است.

•

در ارسال يك ويدئو ده  GBگيرنده پيغام  STOPبه دليل كمبود جا بدهد

•

تا پيغام برسد به فرستنده  30ميلي ثانيه 20Mb ،در راه است كه بايد دوباره ارسال شود (سرعت
)622Mbps

•

روش پنجره لغزان  1Mbبفرستد و صبر كند تا برسد ميشود همان  %95بيكاري دستگاه

•

ميتوان بافرهاي حجيم ايجاد كرد كه هزينه زياد دارد.

•

امكان ديگر توافق قبلي فرستنده و گيرنده روي نرخ انتقال است.

•

پيشنهاد ديگر ارسال مقطعي است يعني مدتي ارسال بعد توقف و پرداختن بكارهاي ديگر تا جواب بيايد.

•

ارزاني  CPUباعث شده كه هر  Processروي يك  CPUمخصوص بخود اجرا شود پس كار ديگري
براي اجرا نيست.

•

اين روزها هدر دادن زمان  CPUآنقدرها اهميت ندارد!
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
پس  :در وضعيت فعلي رفتن از  64Kbpsبه  ،622Mbpsكارآيي سيستمها را دههزار برابر نكرده است.
•

مثال برنامهاي در  NYتعداد 20درخواست رديفي به  CAبدهد كه  600msتأخير دارد كه قابل
مالحظه است.

•

راه ديگر انتقال برنامه به  CAو اجرا در آنجاست و ارسال هر كاراكتر مستقالً با  60msتأخير كه
قابل قبول است.

•

اين ديگر سيستم توزيع شده نيست بلكه يك سيستم بزرگ مركزي با كاربران توزيع شده است.

•

خصوصيت ديگر حق  Dropكردن سلولهاست در صورت شلوغي شبكه ،كه ميتواند به ارسال
مجدد كل  Packetها بياجامد.

نتيجه :گر چه شبكههاي سريع نظير  ATMامكانات بسيار قوي دارند ولي استفاده مؤثر از آنها ساده نيست.

هنوز راه زيادي در تحقيقات بايد طي شود.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
 .3مدل Client Server
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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به دليل گراني فعالً امكان استفاده از  ATMدر همه جا وجود ندارد پس برگرديم به راهحلهاي
معمولتر
روش  OSIبراي استفاده در سيستم توزيع شده به نظر عملي ميرسد (آيا اشكالي دارد؟)
وجود تعداد زيادي اليههاي پروتكل در دو طرف و آن همه  Headerچسبيده به هر پيغام
زمان الزم براي بررسي و تطبيق آنها زياد است ،عدم استفاده از پروتكلها در  LANيا استفاده از
بخش كوچكي شكل  7-2ص 51
در شبكههاي  Wideareaكه سرعت انتقال كم است اشكالي ندارد.
فاكتور محدودكننده ظرفيت خط است و با وجود همة موارد فوق سرعت باالي CPUها از عهدة كار
پردازش Headerها برميآيد.
ولي در سيستم توزيع شده بر مبناي  LANهزينه باال سري پروتكلها زياد است.
به همين دليل در اكثر  LANها يا كالً از اين پروتكلها استفاده نميشود و يا از بخش كوچكي از
آن استفاده ميگردد.

مدل  OSIفقط بخش خاصي از انتقال بيتها از فرستنده به گيرنده را حل ميكند  .ساختار سيستم
توزيعي را معين نميكند.
سيستمعاملپيشرفتهمحمدداورپناهجزي

فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

 Clinetها و  Serverها شكل  2-7ص 51

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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ساختار دادن سيستم عامل در قالب تعدادي  Processهمكار سرويسدهنده كه درخواستهاي
كاربران يا سرويس گيرندهها را در قالب سرويسهاي خود انجام ميدهند.
ماشينهاي هر دو گروه داراي يك  Micro Kernelهستند و به عنوان پردازشهاي  userكار
ميكنند.
يك ماشين ميتواند يك پردازش تك را انجام دهد يا تعدادي پردازشها از هر گروه يا مخلوطي
از آنها

براي جلوگيري از  Overheadبه جاي  OSIيا  TCP/IPاز پروتكلهاي  Connetionlessاز
نوع  Requst/Replyاستفاده ميكند.
 Cilentپيغامي مبني بر درخواست يك سرويس ميفرستد.
 Serverيا نتيجه را ميفرستد يا يك كد خطا ش  ،2-9مهمترين خصوصيت سادگي كار است و
كارآيي بيشتر
نياز به ايجاد  Connectionقبل از عمليات نيست.
طبقات پروتكل  3تا ست (شكل )b7-2
سطح فيزيكي و ديتا لينك توسط سختافزار عمل انتقال بيتها را انجام ميدهد
سيستمعاملپيشرفتهمحمدداورپناهجزي

فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•
•

سطح  3و  4الزم نيست چون  Routingو Connectionاي وجود ندارد.
در سطح  5مجموعه درخواستها و جواب هاي قانوني و قابل قبول تعريف ميشود.

•

سطح  Sessionهم وجود ندارد و اليههاي قبلي هم نيازي نيست.

•

با توجه به سادگي در  Micro Kernelفقط دو احضار سيستم نياز داريم (درس IE).
)Send (Dest, & mptr) Receive (Address ,& mptr

•
•
•
•

•
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sendارسال پيام به پروسس مقصد و بلوكه كردن احضار كننده تا تكميل ارسال
receiveبلوكه كردن احضار كننده تا وصول پيام
مثال  Cilent/Serverشكل  2-8و  2-9ص  53و 55
در ( Serverباال) اول  Receiveبا دو پارامتر اولي شماره  Serverو دومي آدرس بافر احضار
ميشود تا وقتي پيامي نيامده برنامه  Serverبلوكه ميشود و وقتي آمد ادامه مييابد
) (TrapstoKernelبعد از تعيين نوع كار و انجام آن جواب را ميفرستد و تكرار حلقه.
در  Clientپس از آمادهسازي ،پيامي ميرود براي خواندن و نتيجه دريافت ميشود و بعد نتيجه
روي فايل ديگر با استفاده از دو پيام نوشته ميشود.
سيستمعاملپيشرفتهمحمدداورپناهجزي

فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

آدرسدهي
•

ارسال شماره ماشين به همراه پيام ،دريافت آن فقط توسط ماشين مربوط  ،در صورت وجود يك
پروسس روي هر ماشين

•

ارسال شماره پروسس  +شماره ماشين ،وصول پيام در ماشين مربوطه از روي شماره ماشين ،تحويل
به پروسس مناسب از روي شماره پروسس

•

شماره پروسس ميتواند رديفي باشد يا عدد تصادفي ) (Local-idشكل  2-10aص 57

•

مثالً در  Berkeley Unixسرويسدهنده با دادن  Localidخود به  Kernelمنتظر وصول پيام
ميماند
هنگام وصول پيام توسط  ،Kernelميداند كه پيام را به كي بدهد ( .چون پروسس مربوطه گوش
ميدهد به )LTP

•

شماره پروسس  +شماره ماشين به دليل  Transparentنبودن براي كاربر ،روش مناسبي نيست

•

اگر  File Serverشماره  243باشد و خراب شود ماشين ديگري نميتواند جايش را بگيرد (نياز
به اصالح  243در )Header
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

راه ديگر دادن شماره رديف يگانه به همه پروسسها از طريق يك پروسس مركزي است ،در
سيستمهاي بزرگ كارآيي ندارد (عنصر متمركز)

•

راه سوم تخصيص شماره تصادفي از يك فاصله بزرگ (مثالً  64بيت) است شبيه Hash

•

در اين روش شناسايي ماشين اگر در  LANباشد از طريق روش  Boardcastانجام ميشود شكل
 2-10bص 57

•

فرستنده با  Locate Packetشماره را روي شبكه ميفرستد ماشين مربوطه جواب ميدهد با
شماره خودش ،فرستنده شماره را حفظ ميكند (درس IE).

•

عيب اين روش عمليات اضافي است (خالصه در ص )58

•

روش ديگر استفاده از  Name Serverبراي تبديل اسامي سمبوليك به شماره منطقي است كه باز
هم يك عنصر متمركز است (درس IE).

•

راه آخر ذخيره شماره پروسسها در سختافزارهاي سوئيچينگ است.

•

با رسيدن  Packetبه  Network Interface Chipسوئيچ شماره پروسس را با اطالعات خودش
مقايسه ميكند و اگر داشت آنرا به ماشين مربوطه ميفرستد.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه) اينجا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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دستورات پايهاي با بلوك كردن و بدون بلوكه كردن Synchronous ،در مقابل
Asynchroneus
در  Sendو  Receiveبلوكه كننده ،پروسس احضاركننده تا خاتمه انجام كار بلوكه ميشود شكل
 2-119ص 59
در روش بدون بلوكه كردن كنترل به احضاركننده برميگردد ولي امكان استفاده از بافر را ندارد
(نميداند كي خالي ميشود)
راه حل اول كپي كردن بافر در  Kernelاست شكل ط 2-11ص  95كه زمان اضافه نياز دارد.
راه حل دوم وقفه دادن به احضاركننده است وقتي بافر خالي شد كه برنامهنويسي آن پيچيده است
(همان داستان كفش و كاله يا مقنعه!).
حالت اول در شرايط معمولي با وجود سطح پايين توازي ،قابل قبول است چون پيادهسازي آن ساده
است و بدون كپي كردن پيغام سريعتر آماده انتقال است (خالصه ص )60
حالت دوم وقتي خوب است كه  Overlappingبين پردازش و انتقال حياتي باشد.
 Receiveبدون بلوكه آدرس را به  Kernelميدهد و برميگردد .براي اطالع از خاتمه كار يا
خودش بايد دستور  Waitداشته باشد يا  Kernelرا  Pollكند يا اينكه نهايتاً از Internept
استفاده شود.
در كل  Receiveبا بلوكه كردن ترجيح داده ميشود.
موضوع ديگر نياز به  Timeoutاست وقتي بلوكه كردن طول كشيد كه با يك كد  Errorبايد
برگردد.
سيستمعاملپيشرفتهمحمدداورپناهجزي

فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

دستورات پايهاي با و بدون بافرينگ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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حالتي كه در باال بحث شد بدون بافر هستند.
يك ( Receive (Add , &mبه آدرس يك پروسس در  Serverاشاره كرده و منتظر ارسال
پيغام از آن است شكل  2-12aص 62
وقتي درست كار ميكند كه (  Receiverقبل از ( Send )...اتفاق بيفتد
اگر اينطور نبود چه ميشود؟  Kernelگيرنده پيغام نميداند آنرا به چه Processاي بدهد!
يك راه صرفنظر و اميد به ارسال مجدد است كه ميتواند به دليل تكرار منجر به Timeout
ارسالكننده شود.
در حالت چند  Clientاولي كه درخواستش رسيد و پذيرفته شد مال بقيه رد ميشود (فكر ميكنند
 Serverخراب است)
در بافر كردن پيغامها كه وارد ميشوند و با اسم  Processتطبيق دارند وارد  Meilboxميشوند.
هنگام نياز ،پيغامها از آنجا برداشته ميشوند و يا پروسس گيرنده بلوكه ميشود اگر  BOXخالي
باشد.
اشكال وقتي است كه  BOXپر شد همان وضعيت قبلي پيش ميآيد پس مسئله تخفيف يافته ولي
حل نشده
ميتوان پروسس فرستنده را در صورت پر بودن  BOXمعلق كرد ( Blockشود تا  ackبدستش
برسد)
سيستمعاملپيشرفتهمحمدداورپناهجزي

