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گروه مهندسی كامپيوتر و فناوری اطالعات
دانشگاه صنعتی فوالد
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

پيادهسازي مدل Client-Server

•
•
•
•
•
•
•
•
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خالصه حاالت در جدول شكل  2-14ص  81 65تركيب كه همه آنها به دردبخور هستند.
هر شبكه يك  Packet Sizeمشخصي (حداكثر چند هزار بيت) دارد و پيامهاي بزرگتر بايد شكسته
شوند.
با توجه به امكان گم شدن يا ناقص شدن پاكتها يا رسيدن بدون ترتيب آنها شمارهگذاري ميشوند
يعني در هر پاكت عالوه بر شماره پيام يك شماره پاكت هم وجود دارد.
براي تأييد ميتوان هر پاكت را  ackكرد كه تعداد  Packetزياد ميشود ولي  Recoveryساده است.
يا ميتوان كل پيام را  ackكرد كه تعدا Packetها كم ميشود ولي با يك پاكت خراب كل پيام بايد
تكرار شود.
انتخاب بسته به ضريب اطمينان شبكه دارد.
موضوع جالب ديگر پروتكل ارتباطي است در شكل  2-15ص  66يك نمونه ارائه شده است .شكل 2-16
چند نمونه پروتكل
براي حالت بدون بافر سيستم ميتواند با درخواست  Serverپروسسها را ثبت نام كند تا پيغامهاي
رسيده قبل از  Receiveرا با  TAبرگرداند نه با AU
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
 – Remote Prcedure Call .4احضار روال از راه دور
•
•
•
•
•

•

 I/Oبه عنوان بحث مهم در سيستمهاي توزيع شده و ماندن عدهاي به غلط در حل آن
احضار برنامهاي روي ماشين  Bتوسط برنامهاي روي ماشين ( Aپس از احضار برنامه روي  Aمعلق
ميشود تا خاتمه كار)
پارامترها ميتوانند ردوبدل شوند .هيچ  I/Oاي از ديد برنامهنويس موجود نيست.
مسئله نظير وجود دو فضاي آدرس متفاوت ،مبادله پارامترها بين دو ماشين متفاوت ،توقف ماشينها
مطرح است.
با وجود اينها  RPCزمينهساز خيلي از سيستمهاي عامل توزيع شده است.

عمليات ابتدايي RPC

•

•
•
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2-17

ص

توجه به يك احضار معمولي شكل
(  Reference ،Valueو )Copy/Restor
اينكه چه نوع ارسال پارامتر داشته باشيم به زبان بستگي دارد ) (Cو گاهي هم انتخابي است
)(Pascalو گاهي انواع )(Ada
هدف از  RPCاين است كه آنرا از ديد كاربر درست شبيه  Callعادي انجام دهيم يعني جزئيات مخفي
باشد.
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،69

دو

نوع

انتقال

پارامتر

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

•
•
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مثال احضار  ، Readافزودن روتين  Readتوسط  ،Linkerگذاشتن پارامترها در  Regهاي مربوطه
انجام System Call
پس  Readيك واسط بين كاربر و سيستم عامل است كه از طريق  Kernelانجام ميپذيرد اجضار
عادي نيست.
جزئيات  Readاز كاربر مخفي است و مثل يك  Callعادي به كار گرفته ميشود.
نحوه كار  RPCهم مشابه  Readاست.
اگر يك  RPC Readداشته باشيم برنامه كاربر به شكل عادي (شكل  Client Stub )2-17را احضار
ميكند.
 Cilent Stubپارامترها را در قالب يك پيام در ميآورد و از  Kerelميخواهد كه آنرا بفرستد به
مقصد
 Cilent Stubبعد از احضار  Sendو ارسال پيام  Receiveرا احضار كرده و بلوكه ميشود تا جواب
بيايد.
شكل  2-18ص  Server Stub 71هر بيضي يك پروسس است و  Stubزير روالي است كه احضار
ميشود.
در Serverاي كه بايد پيغام را بگيرد  Server Stubدر  Loopاصلي خود  Receiveرا احضار كرده و
منتظر است
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

 Serverبا دريافت پيام آنرا به  Server Stubمي فرستد تا آنرا باز كرده پارامترها را جدا كند.

•

 Server Stubبه طور معمول (ش  ) 2-17روتين موجود در  Serverرا احضار ميكند.

•

اين روتين پس از انجام عمل ،نتيجه را در پارامترها قرار ميدهد و به  Stubبرميگرداند

•

 Server Stubپارامترها را در قالب پيام بستهبندي كرده و از طريق  Sendبه  Clientميفرستد .با
احضار  Receiverمنتظر پيام بعدي ميشود.

•

 Kernelمربوط به  Clientپيغام را ميگيرد و ميفهمد به كدام پروسس بدهد (آنرا به Process
 Stubميدهد) ولي  Clientچيزي از اين نميداند.

•

 Client Stubپيغام را باز ميكند و نتايج را به برنامه احضار كننده ميفرستد و اين برنامه فكر ميكند
كه احضار عادي انجام داده بود.

•

پس آنچه براي  Clientجذاب است انجام احضار عادي به جاي  Sendو  Receiverاست

•

جزئيات مراحل در ص  72ولي  Clientو  Serverاز آنها بيخبرند.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

مبادله پارامترها
•

گرچه مبادلة پارامترها با استفاده از Stubها به ظاهر ساده است ولي نكاتي در عمل دارد .

)(Parameter Marshalling
•
•
•
•

جزئيات يك احضار در شكل  2-19ص  73آمده است.
در صورتي كه دو ماشين  Clinetو  Serverيكسان باشند اين روند درست كار ميكند.
اگر دو كامپيوتر متفاوت داشته باشيم در بستن و باز كردن پيامها اشكال پيش ميآيد.
مثال مبادله بين Intel 486كه  Little Endianاست و  SPARKكه  Big Endianاست
شكل  20-2ص75
راه حل ساده است بايد يك قرارداد بين  Clientو  Serverدر مورد نوعهاي اولية داده گذاشته
شود .شكل  21-2ص75
راه اول تعريف يك استاندارد انتقال مثالً  ones comp + ASCIIو  Litt Endianو الزام به
رعايت در مبدأ و مقصد
بسيار خوب با تنها عيب كه ماشينهاي مشابه ممكن است دو تبديل بيخودي انجام دهند.

•

راه دوم ارسال اطالعات مربوط به نوعها همراه پيام با اين شرط كه هر دو بتوانند تبديالت انجام
دهند.

•
•
•
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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روالهاي  Stubاز كجا ميآيند؟ با داشتن اطالعات  Serverكامپايلر ميتواند دستورات الزم را
اتوماتيك توليد كند( .بدون خط)
يك روال بستهبندي پيغام و يك روال باز كردن پيغام با توجه به نوعهاي داده و نوع ماشين ،توليد
ميشود.
نحوة ارسال Pointerها ؟ راه اول منع آن به طور كامل و ارسال همه پارامترها به صورت مقدار يا
C/R
اين راه حل قبول نيست
راه دوم اينكه  Client Stubمحتويات را كپي كند بفرستد Server Stub ،روي آن كار كند برگرداند
و  Cilent Stubدوباره محتويات پيام را در محل اصل كپي كند (شبيهسازي )C/R
دوباره كپي كردن وقتگير است ولي چارهاي نيست
با دانستن  Output ،Inputيا هر دو (نوع پارامتر) ميتوان كپيها غير الزم را انجام نداد.
براي اينكه در تعريف  RPCبايد نوع پارامترها و حداكثر طول آنها گفته شود.
براي ساختمان دادههاي پيچيده (درختها و گرافهاي ديناميك) اين روش عملي نيست
راه حل پيشنهادي ارسال  Pointerو سپس انجام عمليات روي اطالعات در قالب مبادله پيام است كه
گرچه كارآيي خوبي ندارد ولي از هيچ بهتر است.
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فصل  :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
• چگونه  Clientموفق ميشود  Serverرا پيدا كند (پيدا كردن Client
 Server,را)
•
•
•
•
•

•
•
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راه حل ساده گذاشتن اطالعات داخل برنامه  Clientبه صورت  Hardwieredكه اصالً انعطاف ندارد.
(نياز به ترجمه دوباره همه برنامهها در صورت كوچكترين تغيير)
راه حل بهتر  Dynamic bindingيا وابسته كردن به طور پويا
اول نياز به تعريف فرمان براي  Serverداريم ش  2-22ص  78براي  Serverش  2-9ص 55
يك  Stateless serverاست يعني نيازي به دانستن وضعيت قبلي ( Openبودن فايلها مثالً) ندارد.
 Stub generatorدر كامپايلر ازاين تعاريف فرمان براي توليد Stubها در زمان كامپايل استفاده
ميكند و نتيجه براي  Linkشدن در كد باينري در زمان  Linkدر يك  Libraryقرار ميگيرد( .براي
)Server ، Client
با شروع كار  Serverدستور  Initializeش  2-9باعث ارسال يك پيغام به برنامه  Binderبراي ثبت
نام ) (registerكردن  Serverميشود يعني من هستم! (به اين كار  exportكردن  serverگويند)
براي ثبت نام نياز به اسم handle, id, version ،و مجوزهاي دسترسي ميباشد.
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فصل  :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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 Handleوسيله شناسايي فيزيكي است مثل شماره  IPيا  SPIيا ....
حذف نام هم در زمان توقف  Serverانجام ميشود .خالصه در ش  2-23ص  79رابط Binder
حال وقتي يك  RPCانجام ميشود مثالً يك  Readتوسط Client
 Client Stubعدم اتصال به  Serverمورد نياز را متوجه ميشود.
پيامي به  Binderميفرستد براي  Importكردن  Versionخاصي از واسط  Serverمربوطه
اگر چنين واسطي از هيچ  Serveryتا حاال  exportنشده با شماره  versionها تطبيق ندارد Fail
ميكند.
اگر نه Handle ،و شماره شناسايي را برميگرداند تا توسط  Clientدر جوف پيام گذاشته شود.
بعد از ارسال پيام Server ،ها آن را چك كرده فقط  Serverمورد نظر پيام را برميدارد با در نظر
گرفتن Version
انعطافپذيري زيادي در اين روش وجود دارد.
داشتن چند  Serverارائه دهنده خدمات مشابه
امكان تقسيم بار كاري به طور اتوماتيك روي Serverها
 Pollكردن Serverها و حذف نام آنها كه خوابيدهاند به طور اتوماتيك
رعايت كردن مجوزهاي دسترسي به Serverهاي خاص
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فصل  :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•
•

اشكاالتي هم دارد از جمله هزينه سر بار براي عمليات باال و كند بودن در سيستمهاي بزرگ
در سيستمهاي توزيعي وسيع ميتوان چند  Binderداشت كه با هر تغيير كليه آنها بايد آگاه شوند كه
خود يك بار زيادي است.

• عملكرد  RPCهنگام بروز شكست )(Failure
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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با توجه به آنچه ذكر شد در صورت درست كار كردن هر دو ماشين عملكرد مورد نظر توسط  RPCتامين
ميشود.
حال اگر اتفاقي افتاد چه ميشود؟
پنج نوع شكست:
عدم امكان يافتن  Serverتوسط ( Clientنيافتن  Server ،Clientرا)
گم شدن پيغام ارسالي از  Clientبه Server
گم شدن پيغام ارسالي از  Serverبه Client
سقوط  Serverپس از وصول پيام
سقوط  Clientپس از ارسال پيام
عدم يافتن  Serverبه دليل  downبودن يا عدم تطبيق  versionهاست Server .جديدClient ،
قديمي راه حل:؟
سيستمعاملپيشرفتهمحمدداورپناهجزي

فصل  :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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مشابه ش  2-9برگردان  -1توسط توابع در زمان خطا
در  Unixمتغير  errorحاوي كد نوع خطاست كه يكي هم ميتواند ""Can’t locate server
باشد.
اگر برنامهاي مثل  SUMباشد  -1ميتواند يك جواب واقعي باشد )(7+(-8
راه حل ديگر چيزي شبيه  ON ERRORاست كه در بعضي زبانها هست و با شرط Transparency
مغايرت دارد در بعضي زبانها هم نيست.
گم شدن پيام درخواست ،استفاده از  Timeoutو تكرار پيام
اگر پيغام وقعاً گم شده ،با تكرار آن مسئله حل ميشود.
اگر با چند بار تكرار حل نشد باز ميشود Can’t locate server
گم شدن پيام پاسخ ،يك راه همان  Timeoutو تكرار پيام درخواست است.
بعضي درخواستها تكرارشان بدون اشكال است مثل خواندن يك بلوك )(Idempotent
بعضي نيستند مثل انتقال پول بين دو حساب ،زير ممكن است كار انجام شود ولي پاسخ گم شود.
يك راه دادن شماره رديف به پيغامهاست تا  Serverمواظب باشد هميشه آخرين پيام هر  Clientچه
شمارهاي بوده
راه دوم گذاشتن يك  Flagو  1كردن آن براي پيغامهاي تكراري
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فصل  :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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توقف  :Serverمشكل اين است كه توقف قبل از انجام كار بوده و يا بعد از آن ش  2-24ص 82
 Clientفقط ميداند جواب نيامده )(Timeout
سه طرز فكر
 :At least once semantics )1تكرار درخواست تا حصول نتيجه ( rebootشدن يا  rebindشدن
مجدد) تضمين اجراي حداقل يك بار شايد هم بيشتر! در كارهاي  non idempolentاشكال دارد.
 :At most once semantics )2توقف كار بالفاصله و گزارش خطا ،كار يا يكبار انجام شده يا اصالً
انجام نشده
بدون تضمين Client :هيچ تعهدي ندارد كار ميتواند بين صفر تا  nبار انجام شود (پيادهسازي ساده)
هيچكدام  exacly onceرا كه ميخواهيم نميدهد و اين قابل وصول نيست.
به طور خالصه موضوع توقف  Serverتفاوت بين  single processو  distributedرا مشخص
ميكند ديتا و به نوعي  recoveryداريم.
توقف  :Clientبعد از درخواست و قبل از وصول جواب توقف كند يك پروسس يتيم وجود دارد.
مسائل :هدر دادن  CPUو ساير منابع ،پس از  rebootو درخواست مجدد ،جواب قبلي يا جديد تميز
داده نميشود.
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فصل  :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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راه حل  Client Stub )1قبل ار ارسال پيام يك  Logدرست كند در مورد درخواست روي ديسك
بعد از  rebootميتوان در  Logگشت و يتيمها را از بين برد ولي كار ساده نيست
يتيمها خود ميتوانند يتيم توليد كرده باشند و جستجويشان مشكل است.
شبكه ممكن است چند بخشي شده باشد و جستجو امكان نداشته باشد.
پس روش مفيدي نيست (قلع و قمع )extranunation
راه حل  (reincarnation) )2زمان به تعدادي فواصل تقسيم ميشود ،بعد از  rebootهر ،Client
يك پيغام روي شبكه  broadcastميكند كه شروع فاصله زماني جديدش اعالم ميشود.
با شروع فاصله جديد تمام درخواستهاي راه دور آن  killميشوند.
راه حل  (Gentle reincarnation) )3شبيه باال ولي وقتي شروع فاصله است براي هر  RPCاعالم
كننده آن چك ميشود اگر خوابيده ) (crashآنگاه پروسس  killميشود.
راه حل  (Expiration) )4تخصيص برش زماني  Tبه هر  RPCو نياز به درخواست مجدد  Tدر صورت
تمام نشدن .اگر بعد از  crash serverبه اندازه  Tصبر كند همه يتيمها حذف شدهاند ولي مشكل
اندازه  Tاست .با توجه به شرايط متعاقب  RPCهيچ كدام راه مناسبي نيست
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فصل  :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

تازه  killكردن فرزندان هم مسئلهاي است و قفلهاي ايجاد شده روي منابع يا درخواستهاي منتظر در
صفتها كه از طرف اين يتيمها انجام شده.

• موضوعات مربوط به پيادهسازي
•

موفقيت يك سيستم توزيع شده بستگي به عملكرد آن دارد كه عملكرد هم بستگي به سرعت ارتباط
دارد.

• پروتكل RPC
•
•
•
•
•
•
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در تئوري هر پروتكلي كه بيتها را منتقل كند كافي است ولي در عمل مسائلي وجود دارد.
آيا خط  connection crientedباشد ياconnectionless
در نوع  C.O.ارتباط ايجاد ميشود و ارتباط را راحت ميكند و پيام هم گم نميشود و  ackهم
نميخواهد.
اين مسائل در نرمافزارهاي سطح پايينتر حل ميشود.
اينها در  WANخوب است ولي در  LANنيازي نيست.
وقتي كل سيستم در يك ساختمان است از  C.L.استفاده ميشود زيرا عملكرد بهتري دارد و
نرمافزار اضافي نميخواهد.
سيستمعاملپيشرفتهمحمدداورپناهجزي

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

موضوع بعدي استاندارد بودن يا خاص بودن پروتكل است.
چون پروتكل استانداردي وجود ندارد از پروتكل خاص براي  RPCاستفاده ميشود و اختالف نظر هم
هست.

•

عدهاي از  IPيا  UDPكه روي  IPاست استفاده ميكنند.

•

دليل :طرح و پيادهسازي شده ،همه انواع  UNIXآنرا قبول دارد ،اكثر شبكههاي موجود آنرا ميپذيرند.

•

ولي  IPبراي اينكار طرح نشده بلكه براي سواركردن  TCPروي آن طرح شده.

•

در Packet LANهاي كوچك همراه  13تا  Readerارسال و دريافت ميشود كه فقط سه تا
(فرستنده ،گيرنده ،طول) مهمند.

•

راه ديگر ايجاد پروتكل خاص  RPCاست كه مسائل طراحي ،پيادهسازي و اجراي آن زياد است و
همينطور قبولش.

•

موضوع ديگر براي جلوگيري از  ،Over headبزرگ كردن اندازه  Packetاست ( 8kدر  Sunو 1536
بايت .)Ethernet

•

باال سري الزم براي شكستن پيامها
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

( Acknowledgementsاعالم وصول)

•

 aclcبراي هر پاكت شكل  2-25ص  87يا يك  aclcبراي كل پيغام مزايا و معايب هر كدام.

•

پروتكل  Stop twatيا  Selective Repent Blastكه سومي مشكلتر است در پيادهسازي (چك
كردن كدام  .....شده در خواست مجدد).

•

در  LANمعموالً مشكلي نيست ولي در  WANهست از نظر گم شدن پاكتها.

•

Chipها قدرت دريفات پي در پي پاكتها رال ندارند وقتي پرشوند از كار ميافتند آنگاه پاكتها گم
ميشوند و به اين  Overran Errorگويند كه خيلي بيشتر از گم شدن بدليل  Noiseاتفاق ميافتد.

•
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اين خطا در شكل  2-25ص  87وجود دارد ولي كم سرعتش ميگذارند.

سيستمعاملپيشرفتهمحمدداورپناهجزي

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

يك راه قبول مسئله و انتظار مشغول است (چند صدمتكروثانيه) بين پاكتها تا رسيدن آن است يا
انجام كار ديگر.

•

اگر بافر وجود دراد بعد از هر  nپاكت مدتي منتظر شود يا اينكه  aclcبگيرد.

•

بهتر است پروتكل قابل تنظيم با امكانات شبكه باشد (انعطافپذيري نسبت به  IPو .)UDP

•

در شكل  2-16ص  67گم شود  Serverجواب را نه ميدارد ولي كار از نظر  Clientتمام شده است.

•

در پروتكل جديد بايد  Serverاگر تا يك  tنتوانست  aclcبگيرد  Timeoutشود.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

مسير بحراني

•

به مراحل انجام  RPCميگويند شكل  2-26ص ( 89شرح كامل مراحل داده شود).

•

اخذ بافر به دو صورت است :يكي ساختن يك بافر بطول ثابت و ديگري انتخاب يك بافر از بين يك
.Pool

•

سئوال مهم :بيشترين زمان در چه بخش از مسير بحراني است.

•

نتايج يك تحقيق روي ماشين خاص  DECبا  5پروسسور  Pool ،VAXاز بافرهاي  ،UDPحافظ
مشترك بين  Kernalو  Userو روتينهاي نوشته شده به اسمبلي در شكل  2-27ص  91آمده.

•

اين فقط يك مثال است با امكانات فوق :مالتي پروسسور ،مجموعه بافرهاي  ،UDPحافظ مشترك بين
 Kernalو  Userبرنامهنويسي  RPCبه اسمبلي با دست.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

كپي كردن

•

بدليل وجود حافظه مشترك دو مثال باال كپي كردن وجود نداشت هولي در ساير موارد بين يك تا  8بار
كپي داريم.

•

با  500nsecبراي  32بيت براي  8كپي براي هر كلمه  4ميكروثانيه داريم كه ميشود 1Mbyte/sec
بدون توجه به سرعت شبكه ،در عمل رسيدن به يكدهم اين هم خوب است.

•

يك روش سختافزاري حذف كپي روش  Scatter-Gatherاست كه ميتواند پاكت رسيده را به چند
بخش تقسيم كند و هر قسمت را به يك بافر حافظه بفرستد و به همين ترتيب هم جمع كند
Headerها جدا در  Kernelو بدنه پيام را جدا در Stub.

•

 Reuseكردن  Headerها در .Kernel

•

حذف كپي در مبدأ راحتتر است تا در مقصد زيرا حداقل كار فهميدن اين است كه پيام مال كدام
 Serverاست پس بايد كپي شود به .Server

•

در صفحهبندي اگر پاكت يك صفحه باشد ميتوان ثباتهاي مربوط را طوري  Setكرد كه  Kernelو
 Stubبه يكجا اشاره كنند.

•

مسائلي دارد كه ممكن است صرف نكند.
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فصل دوم :ارتباطات در سيستمهاي توزيع شده (ادامه)
•

مديريت Timer

•

هميشه امكان گمشدن پيام هست براي همين روش  Timeoutبكار ميرود( .توضيح)

•

خود نگهداري و مديريت همه Timerها وقتگير است شكل  2- 28aص  95ليست مرتب شده
تايمرها.

•

اكثر تاميرها  Expireنشده و از ليست حذف ميشوند يعني تالش بيهوده زيادي بوده است.

•

مدت  Timer outكوتاه = تعداد زيادي تالش مجدد.

•

مدت  Timer outبلند = انتظار زياد براي پيامهاي گمشده.

•

بجاي ليست پيوندي ميتوان در جدول پروسسها يك فيلد فرمان داشت شكل  2-28 bص  95و وقتي
تايمر نداريم آنرا صفر كرد .چك كردن اين جدول سريعتر از حذف و اضافه در ليست پيوندي است.
(الگوريتم )Sweep
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