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 Przesyłanie komunikatów 

1  Przesyłanie komunikatów w systemie QNX6 
Neutrino 

1.1 Wstęp  
Przesyłanie komunikatów 
Przesłanie komunikatu pomiędzy procesami jest przesłaniem pewnej 
liczby bajtów pomiędzy tymi procesami według ustalonego protokołu. 
Przesłanie komunikatu jest operacją atomową. 
 
 
 

serwer

komunikat

proces
aplikacyjny

klient

odpowiedź

administrator
zasobu

 
 
 
Omówione będą: 
1. Mechanizmy tworzenia kanałów i połączeń. 
2. Funkcje służące do wysyłania, odbioru i potwierdzania 

komunikatów. 
3. Mechanizm przesyłania komunikatów przez sieć w oparciu o 

rozproszony system plików 
4. Mechanizm przesyłania komunikatów przez sieć oraz lokalizacji 

procesów na podstawie ich nazw (system GNS). 
5. Mechanizm impulsów (krótkich komunikatów nie wymagających 

potwierdzenia). 
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1.2 Tworzenie kanałów i połączeń 
• Komunikaty przesyłane są pomiędzy procesem klienta a 

serwera za pośrednictwem połączeń i kanałów.  
• Serwer tworzy kanały i oczekuje w nich  komunikatów od 

klienta.  
• Klient tworzy połączenie do kanału i wysyła do połączenia 

komunikaty. 
 

Klient 1

W1

Połączenie1

W2 W3

Serwer

Klient 2 Połączenie2

Kanał K1

 

Rys. 1-1  Połączenia klientami a  kanałem serwera 
 

Działanie Funkcja 
Tworzenie  kanału ChannelCreate()  
Kasowanie kanału ChannelDestroy() 
Tworzenie połączenia ConnectAttach()  
Kasowanie połączenia ConnectDetach() 

Tabela 1-1 Funkcje operujące na kanałach i połączeniach 

Tworzenie kanału 
Pierwszą czynnością którą należy wykonać przy implementacji 
serwera jest utworzenie kanału do którego może się łączyć wielu 
klientów.  
• Kanał jest własnością procesu w którym tworzący go wątek jest 

zawarty.  
 
Wątki które chcą się skomunikować z danym kanałem mogą: 
• Być zawarte w tym samym procesie,  
• Mogą należeć do innego procesu na tym samym węźle  
• Mogą należeć do innego procesu na innym węźle sieci.  
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Kanał tworzy się za pomocą funkcji ChannelCreate(). 
 

ChannelCreate(int flag) – tworzenie kanału 
int ChannelCreate(unsigned flags) 
flags Flagi modyfikujące działanie kanału 
 
Funkcja zwraca identyfikator kanału CHID (ang. Chanel ID) lub 
kod błędu.   
 
Gdy jakiś wątek odbierze komunikat zyskuje on priorytet wątku 
wysyłającego co nazywa się dziedziczeniem priorytetów (ang. 
priority inheritance).  
 

Flaga Znaczenie 
_NTO_CHF_COID 
_DISCONNECT  

Dostarcz impuls  gdy dowolne 
połączenia do kanału jest zamykane. 

_NTO_CHF_DISCONNECT  Dostarcz impuls  gdy wszystkie 
połączenia do kanału są zamknięte. 

_NTO_CHF_FIXED_PRIORITY  Nie stosuj dziedziczenia priorytetów 
_NTO_CHF_NET_MSG  Zarezerwowane 
_NTO_CHF_REPLY_LEN  Długość odpowiedzi ma być włączona 

w strukturę msg_info, patrz funkcja 
MsgReceive(). 

_NTO_CHF_SENDER_LEN  Długość  wysyłanego komunikatu ma 
być włączona w strukturę msg_info.  

_NTO_CHF_THREAD_DEATH  Dostarcz do kanału impuls, gdy 
zakończy się dowolny wątek z procesu 
w którym istnieje kanał. 

_NTO_CHF_UNBLOCK Dostarcz do kanału impuls, gdy wątek 
wysyłający będący w stanie 
REPLY_BLOCKED odblokuje się przed 
wysłaniem mu odpowiedzi funkcją 
MsgReply(). 

Tabela 1-2 Flagi używane przy tworzeniu kanału 
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Usunięcie kanału 
Gdy kanał nie będzie już używany powinien być zamknięty. 
Zamknięcia kanału dokonuje się za pomocą funkcji 
ChannelDestroy(). 
 

ChannelDestroy() – usunięcie kanału  
int ChannelDestroy(int chid) 
chid Identyfikator kanału  zwracany przez funkcję ChannelCreate() 

 

Gdy kanał jest kasowany wszystkie wątki zablokowane na kanale 
z powodu wykonania funkcji MsgSend() i MsgReceive() będą 
odblokowane.  

 
#include <sys/neutrino.h> 
 main() { 
  int  chid,con; 
  chid = ChannelCreate(0); 
  ... 
  ChannelDestroy(chid); 
} 
Przykład 1-1 Tworzenie i usuwanie kanału 

Tworzenie połączenia 
Gdy wątek chce wysłać komunikat do jakiegoś  kanału musi 
utworzyć z kanałem tym  połączenie. Połączenie tworzone jest 
przez funkcję ConnectAttach().  
 
Jako argument należy podać: 
• identyfikator węzła NID (ang. Node Descriptor) z którym się 

komunikujemy (0 gdy jest to ten sam węzeł),  
• PID procesu do którego należy kanał  
• identyfikator kanału CHID . 
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ConnectAttach() – tworzenie połączenia 
int ConnectAttach(int nd, pid_t pid, int chid, 
unsigned index, int flags) 
nd Identyfikator węzła NID na którym zlokalizowany jest proces 

docelowy lub 0 gdy na węźle bieżącym.  
pid PID procesu zawierającego kanał docelowy. 
chid Identyfikator CHID kanału docelowego – wartość zwracana przez 

ChannelCreate() 
index Najmniejszy akceptowalny numer identyfikatora połączenia. 
flags Flagi modyfikujące działanie funkcji. 
 
• Funkcja zwraca –1 gdy błąd lub identyfikator połączenie COID 

(ang. Connection ID).  
• Identyfikator COID jest niewielka liczbą int reprezentującą 

połączenie.  
• System zwraca najmniejszą wolną liczbę począwszy od 

parametru index.  
 
 

Parametr Znaczenie 
nd Identyfikator węzła docelowego 
pid Identyfikator procesu zawierającego kanał 
chid Identyfikator kanału docelowego 

Tabela 1-3 Parametry połączenia wymagane przez funkcję 
ConnectAttach() 
 

Zamykanie połączenia 
Zamknięcie połączenia następuje poprzez wykonanie funkcji 
ConnectDetach().  
 
ConnectDetach() - Zamykanie połączenia 
int ConnectDetach (int coid) 
coid Identyfikator połączenia zwracany przez funkcję 

ConnectAttach() 

Wszystkie wątki zablokowane na tym połączeniu zostaną 
odblokowane a funkcje MsgSend() zwrócą kod błędu.  
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#include <sys/neutrino.h> 
 main() { 
  int  pid,con, chid; 
  // Klient dolacza sie do kan. chid procesu pid 
  con = ConnectAttach(0,pid,chid,0,0);     
  ... 
  ConnectDetach(con); 
} 
Przykład 1-2 Tworzenie połączenia klienta z kanałem chid 
procesu pid 
 

chid = ChannelCreate(0)

coid = ConnectAttach(nd,pid,chid,...)

połączenie

Klient Serwer

MsgSend(coid,...)

MsgReceive(chid,...)
coid chid

kanał

nd,pid

 

Rys. 1-2 Tworzenie kanału i połączenia 
 
Skąd proces klienta ma znać identyfikator węzła ND, PID procesu 
serwera  i numer CHID tworzonego w nim kanału (trójkę: ND, PID, 
CHID).  
 
1. W ustalonym z góry miejscu serwer może utworzyć plik 

tekstowy który zawierał będzie ND, PID i CHID zapisane w 
postaci łańcucha znaków ASCII. Plik ten może być odczytany 
przez proces klienta. 

 
2. Użyć zmiennych globalnych zawierających ND,PID,CHID. 

Podejście to wykorzystane być może gdy połączenie do 
procesu macierzystego tworzą  procesy bądź wątki potomne. 

 
3. Użyć mechanizm globalnych nazw GNS (ang. Global Names 

Service) który  zawiera funkcje name_attach(), 
name_detach(), name_open() i name_close(). 
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4. Utworzyć serwer jako administrator zasobu (ang. resource 
manager) a następnie do jego identyfikacji wykorzystać 
przestrzeń nazw plików.  

 
main(int argc, char * argv[]) { 
  int  chid,con,node; 
  ... 
  node = netmgr_strtond(argv[1],NULL); 
  con = ConnectAttach(node,pid,chid,0,0);  
  ... 
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1.3 Funkcje wysyłania, odbioru i potwierdzania 
komunikatów 

 
Pojedyncza transakcja komunikacyjna składa się z trzech faz: 
1. Wysłanie komunikatu przez klienta do serwera 
2. Odbiór komunikatu przez serwer 
3. Przesłanie przez serwer odpowiedzi do klienta 
 
 

Znaczenie Funkcja 
Wysłanie komunikatu MsgSend() 
Odbiór komunikatu MsgReceive() 

MsgReceivePulse(),  
Odpowiedź na komunikat MsgReply() 

Tabela 1-4  Funkcje operujące na komunikatach w systemie QNX6 
Neutrino 

P1 P2

komunikat

MsgSend()

MsgReceive()

MsgReply()

REPLY_
BLOCKED odpowiedź

RECEIVE_
BLOCKED

 

Rys. 1-3 Przesłanie komunikatu pomiędzy procesami P1 i P2  
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P1 P2

komunikat
MsgSend()

MsgReceive()

SEND_
BLOCKED

MsgReply()

REPLY_
BLOCKED odpowiedź

 

Rys. 1-4 Przesłanie komunikatu pomiędzy procesami P1 i P2  
 
Wysyłanie komunikatu 
Wysyłanie komunikatu do określonego kanału i odbiór odpowiedzi 
realizowany jest przez wykonanie funkcji MsgSend(). 
 

MsgSend() – wysyłanie komunikatu 
int MsgSend(int coid, void * smsg, int sbytes, 
void *rmsg, int rbytes) 
coid Identyfikator połączenia  do którego wysyłany komunikat 
smsg Adres bufora z wysyłanym komunikatem 
sbytes Liczba bajtów w wysyłanym komunikacie 
smsg Adres bufora na odpowiedź 
rbytes Maksymalna długość odpowiedzi 
 

Funkcja zwraca wartość statusu przekazywanego przez funkcję 
MsgReply() lub –1 gdy błąd.  

Funkcja służy zarówno do wysłania komunikatu jak i do odbioru 
odpowiedzi.  
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Działanie funkcji zależy od tego czy jakiś wątek oczekuje na dane 
na danym kanale.  

• Gdy nie oczekuje, proces wysyłający blokuje się (jest w stanie 
SEND_BLOCKED).  

• Gdy pojawi się proces odbierający następuje przesłanie danych 
i przejście do stanu REPLY_BLOCKED. Gdy proces serwera 
przyśle odpowiedź nastąpi odblokowanie procesu 
wysyłającego.  

• Gdy jakiś wątek oczekuje na dane, to przesłanie komunikatu 
ma miejsce natychmiast i proces przechodzi do stanu 
REPLY_BLOCKED.  

 
 

READY

REPLY_BLOCKED SEND_BLOCKED

MsgSend() MsgReceive()
MsgReply()

 

Rys. 1-5 Stany wątku wysyłającego komunikat (klienta) 
 
#include <sys/neutrino.h> 
 main() { 
  int  pid,con,chid; 
  msgt msg,rmsg; 
  ... 
  con = ConnectAttach(0,pid,chid,0,0);     
  ... 
  MsgSend(con,&msg,sizeof(msg),&rmsg,sizeof(rmsg));     
  ... 
  ConnectDetach(con); 
} 
Przykład 1-3 Szkic procesu  klienta wysyłającego komunikaty  
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Odbiór komunikatu 
Komunikat może być odebrany z kanału poprzez wykonanie 
funkcji MsgReceive(). 

MsgReceive() - odbiór komunikatu 
int MsgReceive(int chid, void * msg, int bytes, 
struct msg_info * info) 
chid Identyfikator kanału CHID z którego odbieramy komunikat 
msg Adres bufora na odebrany  komunikat 
bytes Rozmiar bufora odbiorczego 
info Wskaźnik do struktury typu _msg_info  w której zawarte 

są dodatkowe informacje o komunikacie lub NULL. 
Funkcja zwraca: 
 
 > 0 Identyfikator nadawcy – zakodowano  w nim identyfikator 

wątku wysyłającego komunikat i identyfikator połączenia. 
Identyfikator ten będzie użyty w funkcji MsgReply() wysyłającej 
do klienta odpowiedź.  

= 0 W tym przypadku odebrano impuls (typ _pulse) który znajduje 
się w buforze. Struktura info nie jest modyfikowana.  

- 1 Błąd 
 

Działanie funkcji zależy od tego czy w danym kanale czeka jakiś 
komunikat. 

• Gdy tak, wątek  bieżący nie blokuje się i komunikat zostaje 
skopiowany do bufora msg.  

• Gdy w kanale brak komunikatu, wątek bieżący blokuje się w 
oczekiwaniu na przyjście takiego komunikatu. 

Jeżeli w kanale czeka więcej komunikatów są one kolejkowane 
zgodnie z priorytetami wątków wysyłających.  

Odbiór komunikatu powoduje zmianę stanu wątku wysyłającego 
na stan REPLY_BLOCKED. 
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READY RECEIVE_BLOCKED

MsgReceive() MsgSend()

MsgReply()
 

Rys. 1-6 Stany wątku odbierającego komunikat 
Parametr info jest strukturą typu _msg_info  zawierającą 
dodatkowe informacje na temat połączenie z klientem i 
odebranego komunikatu.  
 

Parametr Znaczenie 
Nd Identyfikator węzła wysyłającego  (ang. node 

descriptor)  
srcnd Identyfikator serwera tak jak go widzi klient 
pid PID procesu do którego należy wątek wysyłający 
tid TID wątku wysyłającego 
chid Identyfikator kanału CHID z którego odebrano 

komunikat 
scoid Identyfikator połączenie procesu odbierającego 

(serwera) 
coid Identyfikator połączenie procesu wysyłającego 

(klienta) 
msglen Liczba bajtów odebranych 
srcmsglen Liczba bajtów wysłana przez klienta 
dstmsglen Długość bufora na odpowiedź w funkcji MsgSend() 
priority Priorytet wątku wysyłającego 
flags Flagi 
reserved Pole zapasowe 

Tabela 1-5 Zawartość struktury _msg_info 
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Przesłanie odpowiedzi na komunikat 
Po odebraniu komunikatu należy na niego odpowiedzieć aby 
przekazać do klienta komunikat zwrotną i odblokować wątek 
klienta.  
 
MsgReply() – wysłanie odpowiedzi na komunikat 
int MsgReply(int rcvid, int status, void * msg,  
int bytes)  
rcvid Identyfikator nadawcy – wartość zwrócona prze funkcję 

MsgReceive() 
status Wartość ta będzie zwrócona przez funkcję MsgSend() na 

której zablokowany jest wątek identyfikowany przez 
parametr rcvid 

msg Adres bufora na wysyłaną  odpowiedź 
bytes Liczba bajtów wysyłanego komunikatu   
Funkcja zwraca 0 gdy wykonała się poprawnie lub –1 gdy wystąpił 
błąd.  

• Wykonanie funkcji spowoduje przesłanie do wątku 
identyfikowanego przez rcvid komunikatu z bufora msg.  

• Wątek ten musi być w stanie REPLY_BLOCKED a po otrzymaniu 
odpowiedzi nastąpi jego  odblokowanie.  

• Zawarta w nim funkcja wysyłająca zwróci informację zawartą w 
parametrze status.   

stat = MsgSend(coid, smsg,sbytes,rmsg,rbytes)

rcvid = MsgReceive(chid,msg,bytes,status)

MsgReply(rcvid,stat,smsg,sbytes)

Klient

Serwer

 
Rys. 1-7 Przekazywanie danych pomiędzy klientem a serwerem 
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READY

REPLY_
BLOCKED

SEND_
BLOCKED

MsgSend()
MsgReceive()

MsgReply()

RECEIVE_
BLOCKED

MsgReceive()

MsgReply()

MsgSend()
 

Rys. 1-8 Przejścia pomiędzy stanami wątku podczas przesyłania 
komunikatów 

 
 
#include <sys/neutrino.h> 
 main() { 
  int  pid,con, chid; 
  msgt msg,rmsg; 
  chid = ChannelCreate(0); 
  ... 
  pid = MsgReceive(chid,&msg,sizeof(msg),NULL);     
  // Przetwarzanie komunikatu msg  
  // Opracowanie odpowiedzi rmsg 
  MsgReply(pid,0,&rmsg,sizeof(rmsg)); 
  ... 
  ChannelDestroy(chid); 
} 
Przykład 1-4 Szkic procesu serwera 
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 #include <stdlib.h> 
 #include <sys/neutrino.h> 
 #define SIZE 32 
 struct  { 
           int  type;        // typ komunikatu   
           char text[SIZE];  // tekst  komunikatu 
 } msg, rmsg; 
  
 main() { 
  int  child, res,i,pid, status; 
  int  chid,con; 
  // Utworzenie kanalu 
  chid = ChannelCreate(_NTO_CHF_DISCONNECT); 
  // Tworzenie procesu potomnego 
  if ((child = fork()) == 0) { // Proces potomny 
 
      // Kod klienta ------------------------------------ 
      printf("Proces potomny utworzony\n"); 
      pid = getppid(); 
      // Klient dolacza sie do kanalu chid procesu pid 
      con = ConnectAttach(0,pid,chid,0,0);     
      if(con>=0) {  
         printf("Proces potomny - polaczenie %d\n",con); 
      } else {   
          perror("Polaczenie");  exit(1); 
      }    
      for(i=0; i<10; i++) { 
        sprintf(msg.text,"K - %d",i);    
        printf("Klient - wyslane: %s \n", msg.text); 
        MsgSend(con,&msg,sizeof(msg),&rmsg,sizeof(rmsg));     
        printf("Klient - odebrane: %s \n",rmsg.text);  
        sleep(1); 
     }; 
     exit(0); 
  } 
   // Kod serwera --------------------------------------- 
   printf("Serwer startuje \n"); 
   for(i=0; i<11; i++) { 
     pid = MsgReceive(chid,&msg,sizeof(msg),NULL);     
     printf("Serwer - odebrane %s \n", msg.text); 
     sprintf(msg.text,"potwierdzenie %d",i+1);     
     res = MsgReply(pid,0,&msg,sizeof(msg)); 
  } 
  pid = wait(&status); 
} 
Przykład 1-5 Przesyłanie komunikatów z procesu potomnego do 
macierzystego  
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Utworzono kanal 1 
Serwer startuje  
Proces potomny utworzony 
Proces potomny - polaczenie 3 
Klient - wyslane: K - 0  
Serwer - odebrane K - 0  
Klient - odebrane: potwierdzenie 1  
Klient - wyslane: K - 1  
Serwer - odebrane K - 1  
... 
Klient zakonczony - status 0  
Serwer zakonczony 
Wynik 1-1 Wynik działania programu recsend.c  
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1.4 Przesyłanie komunikatów - klient i serwer na 
różnych węzłach 

 
Uzyskanie parametrów połączenia poprzez pliki sieciowe. 
 
Aby utworzyć połączenie do zdalnego procesu trzeba znać: 
 

nid Identyfikator węzła docelowego (ang. Node 
Deskryptor)  – mała liczba int 

pid pid procesu zawierającego kanał 
chid Identyfikator kanału docelowego 

 
Deskryptor węzła uzyskać można na podstawie jego nazwy. 
Nazwy komputerów dołączonych do sieci Qnet widziane są w 
katalogu /net.  
 
Nazwy komputerów sieci Qnet umieszczone są w katalogu /net 
Przykład: 
 
$ ls /net 
compaq1.telsat.wroc.pl 
compaq2.telsat.wroc.pl 
 

katalog

/net/compaq1.telsat.wroc.pl~loadbalance

nazwa domena typ polączenia

pelna  nazwa kwalifikowana

 
Rys. 1-9 Struktura nazwy w sieci Qnet 
 
Pełna nazwa kwalifikowana (ang. Fully Qualified Node Name – 
FQNN). W przykładzie FQNN: compaq1.telsat.wroc.pl 
 
 
netmgr_strtond() - Uzyskiwanie deskryptora węzła 
int netmgr_strtond(char *nazwa_wezla, NULL) 
nazwa_wezla Nazwa węzła FQNN podana jako łańcuch 
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MsgReceive( ...)
MsgReply(...)

serwer
leo1

klient
leo2

pid - pid procesu
chid - polaczenie

con = ConnectAttach(node,pid,chid...)

pid = getpid()

plik     /tmp/info1.txt

/net/leo1
/net/leo2

node = netmgr_strtond("leo1");
fd = fopen("/net/leo1/tmp/info1.txt");

MsgSend(con, ...)

chid = ChannelCreate()

 
Dane połączenia pid i chid uzyskiwane ze zdalnego pliku 
/net/leo1/tmp/info1.txt 
 
 
/*--------------------------------------------------*/ 
/* QNX 6.3 - Neutrino    (C) J. Ulasiewicz 2008     */ 
/* Proces wysylajacy komunikaty to: kom_wys2.c      */ 
/* Zapis pid i chid w pliku /tmp/info2.txt          */ 
/*--------------------------------------------------*/ 
#include <stdlib.h> 
#include <sys/neutrino.h> 
#include <stdio.h> 
#define SIZE 32 
 struct  { 
   int  type;       // typ komunikatu   
   char text[SIZE]; // tekst  komunikatu 
 } msg, rmsg; 
  
 main() { 
  int  child, res,i,pid, status; 
  int  chid,con,node; 
  FILE * fd; 
  // Utworzenie kanalu 
  pid = getpid(); 
  node = 0; 
  chid = ChannelCreate(_NTO_CHF_DISCONNECT); 
  fd = fopen("/tmp/info2.txt","w"); 
  fprintf(fd,"%d %d",pid,chid); 
  fclose(fd); 
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  // Kod serwera --------------------------------------- 
  for(i=0; i<11; i++) { 
      pid = MsgReceive(chid,&msg,sizeof(msg),NULL);     
      printf("Serwer - odebrane %s \n", msg.text); 
      sprintf(msg.text,"potwierdzenie %d",i+1);     
      res = MsgReply(pid,0,&msg,sizeof(msg)); 
  } 
} 
Przykład 1-6 Komunikacja sieciowa – proces kom2_odb.c 
odbierający komunikaty 
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/*--------------------------------------------------*/ 
/* QNX 6.3 - Neutrino    (C) J. Ulasiewicz 2008     */ 
/* Proces odbierajacy komunikaty to: kom_odb2.c     */ 
/* Zapis pid i chid w pliku /tmp/info2.txt          */ 
/*--------------------------------------------------*/ 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <sys/neutrino.h> 
#define SIZE 32 
  
 struct  { 
      int  type;        // typ komunikatu   
      char text[SIZE];  // tekst  komunikatu 
 } msg, rmsg; 
  
 main(int argc, char * argv[]) { 
  int  child, res,i,pid, status; 
  int  chid,con,node; 
  char path[80]; 
  FILE * fd; 
  if(argc < 2) {  
     printf("uzycie: kom_wys2 /net/nazwa_komputera\n");  
     exit(0); 
  } 
  strcpy(path,argv[1]); 
  node = netmgr_strtond(argv[1],NULL); 
  strcat(path,"/tmp/info2.txt"); 
  fscanf(fd,"%d %d ",&pid,&chid); 
  fclose(fd); 
  con = ConnectAttach(node,pid,chid,0,0);  
  printf("Poloczenie: %d\n");       
  for(i=0; i<10; i++) { 
    sprintf(msg.text,"Klient - %d",i);    
    printf("Klient - wyslane: %s \n", msg.text); 
    res =    
    MsgSend(con,&msg,sizeof(msg),&rmsg,sizeof(rmsg));     
    sleep(1); 
  }; 
} 
Przykład 1-7 Komunikacja sieciowa – proces kom2_wys.c 
wysyłający komunikaty 
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1.5 Zwielokrotnione połączenia sieciowe 
Sieć Qnet wspiera wielokrotne połączenia sieciowe. Takie 
połączenia służą do: 

1. Zwiększania dyspozycyjności systemu 
2. Zwiększania przepustowości połączeń sieciowych 

 
Mechanizm ten nazywany jest Qos (ang. Quality of services) 
 
Wspierane są trzy typy strategii przesyłania: 
 
1 loadbalance   Równoważenia obciążenia  
2 preffered Połączenie preferowane 
3 exlusive   Połączenie wskazane 
 
Równoważenia obciążenia 
Qnet decyduje jaką drogą przesyłać pakiety na podstawie 
przepustowości sieci i aktualnego obciążenia.  
• Gdy dane połączenie ulegnie uszkodzeniu pakiety kierowane 

są następnym dostępnym połączeniem. 
• Nieczynne połączenie jest próbkowane. Gdy się naprawi 

włączane jest do komunikacji. 
Strategia równoważenia obciążenia jest domyślna w sieci Qnet 
 
 
Połączenie preferowane 
Qnet przesyła pakiety przez wskazane połączenie. Gdy ulegnie 
ono uszkodzeniu pakiety przesyłane są przez następne dostępne 
połączenie. 
 
Połączenie wskazane 
Qnet przesyła pakiety przez wskazane połączenie. Gdy ulegnie 
ono uszkodzeniu pakiety nie są przesyłane. 
 
Specyfikacja rodzaju połączenia odbywa się poprzez określenie 
ścieżki dostępu. 
 
$ln –sP /net/compaq1~preffered:en1/ /serwer1 
$ln –sP /net/compaq1~loadbalance    /serwer1 
 
Dostęp do węzła poprzez link symboliczny. 
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1.6 Przesyłanie komunikatów przez sieć, usługa GNS 
 
Wygodnie jest tworzyć połączenie do serwera tylko na podstawie 
jego nazwy.  Usługa taka zapewniana jest przez administrator 
nazw GNS  (ang. Global Names Service).  
 
 
Konfigurowanie systemu GNS 
Aby system GNS działał poprawnie muszą być spełnione 
następujące warunki: 
1. Sieć Qnet łącząca komputery powinna być sprawna i 

prawidłowo skonfigurowana. 
2. W jednym węźle sieci powinien pracować program gns w 

trybie serwera. 
3. W pozostałych węzłach sieci powinny pracować programy gns 

w trybie klienta. 
 
Uruchomienie gns w trybie klienta:  
#/usr/sbin/gns – c  
Uruchomienie  gns w trybie serwera: 
#/usr/sbin/gns – s 

• Program gns w trybie serwera  rejestruje się jako: 
/dev/name/gns_server  

• Program gns w trybie klienta rejestruje się jako: 
/dev/name/gns_client  

W plikach zawarta jest informacja o tych programach.  
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Rejestrowanie i lokalizacja nazw 
Procesy mogą rejestrować w  serwerze GNS swoje nazwy. 
Nazwa może być zarejestrowana lokalnie lub globalnie.  
• Rejestracja lokalna: nazwa widoczna  w katalogu 

/dev/name/local komputera lokalnego  
• Rejestracja globalna: nazwa widoczna  w katalogach 

/dev/name/global wszystkich komputerów połączonych 
siecią Qnet.   

  

Tylko programy wykonywane przez użytkownika root mogą 
rejestrować swoje nazwy globalnie. 
 
 
Przykład: Na komputerze qumak rejestruje się w trybie globalnym 
proces o nazwie „seweryn”. 
 

P1 serwer

Qnet

rejestracja nazwy
 "seweryn"

Komputer astra
gns w trybie klienta

Komputer qumak
gns w trybie

serwera

gns -c gns -s/dev/name/
global/seweryn

/dev/name/
global/seweryn

 P2 - klient

lokalizacja nazwy
 "seweryn"

 
 
 

Na komputerze astra: Na komputerze qumak: 
$ls /dev/name/global 
net seweryn 

$ls /dev/name/global 
net seweryn 
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Korzystanie z mechanizmu GNS 
 
Proces serwera powinien: 
• Zarejestrować nazwę – funkcja: name_attach(), 
• Utworzyć kanał – funkcja: ChannelCreate()  
• Przejść do odbierania komunikatów z tego kanału – funkcja: 
MsgReceive() 

 
Proces klienta  powinien: 
• Zlokalizować serwer i utworzyć do niego połączenie – funkcja: 
name_open().  

• Przejść do wysyłania / odbierania komunikatów do tego 
połączenia – funkcja: MsgSend(). 

 

name_open("nazwa")

wysłanie komunikatu odbiór komunikatu

wysłanie odpowiedziodbiór odpowiedzi

oczekiwanie

name_attach("nazwa")

name_close(...) name_detach(...)

klient serwer

przetwarzanie
 komunikatu

 
Rys. 1-10 Klient tworzy połączenie do serwera na podstawie jego 

nazwy 
 
 

Działanie Funkcja 
Rejestracja nazwy w serwerze GNS name_attach() 
Wyrejestrowanie nazwy  name_detach() 
Lokalizacja nazwy i tworzenie połączenia name_open() 
Kasowanie połączenia name_close() 
Tabela 1-6 Funkcje obsługi nazw w systemie QNX6 Neutrino 
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Rejestracja nazwy 
Proces serwera rejestruje swą nazwę w systemie GNS  poprzez 
wykonanie funkcji name_attach() 
 

name_attach() – rejestracja nazwy 
name_attach_t *name_attach(dispatch_t *dpp, char 
*name, unsigned flags) 
dpp NULL  
name Rejestrowana nazwa serwera  
flags Flagi modyfikujące działanie funkcji NAME_FLAG_ATTACH_ 

GLOBAL lub 0. 

 

• Gdy parametr name będzie nazwą  „seweryn” a parametr 
flags  będzie równy 0 to nazwa będzie zarejestrowana 
lokalnie jako /dev/name/local/seweryn.  

• Gdy flaga NAME_FLAG_ATTACH_GLOBAL  będzie  ustawiona to 
nazwa zarejestrowana będzie globalnie   jako 
/dev/name/global/seweryn.   

 

Funkcja zwraca wskaźnik do struktury typu name_attach_t lub 
NULL gdy wystąpił błąd.  

 
typedef struct _name_attach { 
    dispatch_t* dpp; 
    int         chid; 
    int         mntid; 
    int         zero[2]; 
} name_attach_t; 
 
 
chid - identyfikatorem kanału  - MsgReceive(). 
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Wyrejestrowanie nazwy 

name_detach() - wyrejestrowanie nazwy 
int name_detach(name_attach_t *attach,unsigned 
flags) 
attach Wskaźnik do struktury typu name_attach_t zwracany przez 

funkcję name_attach 
flags Flagi modyfikujące działanie funkcji  
Funkcja zwraca 0 gdy sukces lub –1 gdy błąd.  
 

Lokalizacja serwera 
Gdy klient chce skomunikować się z serwerem musi utworzyć 
połączenie do odpowiedniego kanału serwera.  
 

name_open() – lokalizacja serwera 
int name_open(char *name, int flags) 
name Nazwa lokalizowanego serwera zarejestrowanego funkcją 

name_attach() 
flags Flagi modyfikujące działanie funkcji 

NAME_FLAG_ATTACH_GLOBAL lub 0 
 
Funkcja tworzy połączenie do serwera o podanej nazwie i zwraca 
identyfikator tego połączenia.  
• Gdy lokalizacja się nie powiedzie, funkcja zwraca –1.  
• Gdy ustawiona jest flaga NAME_FLAG_ATTACH_GLOBAL 

lokalizacja odbywa się w globalnej przestrzeni nazw.  
• Gdy parametr flags jest równy 0 nazwa lokalizowana jest 

lokalnie.  
 
 
Zamykanie połączenia 
Gdy połączenie od klienta do serwera nie jest już potrzebne 
powinno być ono zamknięte.  

name_close() – zamykanie połączenia 
int name_close(int fildes) 
fildes Identyfikator połączenia zwracany  funkcją name_open() 
 
Funkcja zwraca 0 gdy sukces lub –1 gdy błąd.  
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Odbiór komunikatów 
W pewnych przypadkach system samoczynnie generuje 
komunikaty aby zasygnalizować pewne zdarzenia. Komunikaty te  
są odbierane przez funkcje MsgReceive(...) i mają strukturę 
impulsu. 
 

struct _pulse { 
  _uint16  type; 
  _uint16  subtype; 
  _int8    code; 
  _uint8   zero[3]; 
  union    sigval value; 
  _int32   scoid; 
}   

union sigval { 
   int    sival_int; 
   void  *sival_ptr; 
} 
 

 
Przykładem takiego komunikatu jest komunikat generowany gdy 
jakiś proces połączy się do serwera - zdarzenie _IO_CONNECT. 
 
Aby rozróżniać zdarzenia systemowe od aplikacyjnych można 
włączyć strukturę _pulse do struktury komunikatu aplikacyjnego. 
 
typedef struct _pulse msg_header_t; 
 
struct  { 
     msg_header_t  hdr; // naglowek systemowy 
     int  type;         // typ komunikatu   
     ...     
 } msg; 
 
Następnie należy testować pole hdr.type . Gdy jest równe zero nie 
jest to komunikat systemowy. 
 
Zakres nagłówków systemowych:  
od _IO_BASE = 256    
do _IO_MAX   = 512 
 
 
if((msg.hdr.type > _IO_BASE)&&(msg.hdr.type > _IO_MAX)) { 
   // Komunikat systemowy 
} else {  
   // Komunikat aplikacyjny 
} 
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// -------------------------------------------------- 
// QNX 6.2 - Neutrino             (C) J. Ulasiewicz 2005  
// Serwer - proces odbierajacy komunikaty, wysyla send.c                                 
// ----------------------------------------------------- 
 #include <stdlib.h> 
 #include <sys/neutrino.h> 
 #include <sys/iofunc.h> 
 #include <sys/dispatch.h> 
 #include <errno.h> 
 #define SIZE 256 
 #define MOJA_NAZWA "seweryn" 
 // #define FLAGA   NAME_FLAG_ATTACH_GLOBAL 
 #define FLAGA 0 
 
 typedef struct _pulse msg_header_t; 
 struct  { 
     msg_header_t  hdr; // naglowek systemowy 
     int  type;         // typ komunikatu   
     char text[SIZE];   // tekst  komunikatu 
 } msg, rmsg; 
  
 main(int argc, char *argv[]) { 
  int  pid, con,i ; 
  struct _msg_info info; 
  name_attach_t  *nazwa_s; 
  // Utworzenie i rejestracja nazwy ----------------- 
  nazwa_s = name_attach(NULL,MOJA_NAZWA, FLAGA); 
  if(nazwa_s == NULL) { 
      perror("Rejestracja"); exit(1); 
  }; 
  printf("Nazwa:%s kan: %d\n",MOJA_NAZWA,nazwa_s->chid); 
  printf("dlug. naglowka: %d\n",sizeof(  msg_header_t ));     
  // Kod serwera ------------------------------------- 
  printf("Serwer startuje \n"); 
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  for(i=0;; i++) { 
    pid=MsgReceive(nazwa_s->chid,&msg,sizeof(msg),&info);     
    if(pid == -1) {  
        printf("Blad:  %d\n",errno);   continue;  
    } 
    if(pid == 0)  { printf("Pulse \n"); continue;  }          
    printf("hdr.type:%d typ:%d\n",msg.hdr.type,msg.type); 
    if(msg.hdr.type |=  0 ) { 
        MsgReply( pid, EOK, NULL, 0 ); 
        printf("Komunikat systemowy\n"); 
        continue; 
    } 
    printf("Kom typ: %d text: %s \n",msg.type, msg.text); 
    sprintf(msg.text,"potwierdzenie %d",i+1);     
    sleep(1); 
    MsgReply(pid,0,&msg,sizeof(msg)); 
  } 
  printf("Serwer zakonczony\n"); 
}   
Przykład 1-8 Serwer - proces odbierający komunikaty (program 
receive.c) 
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//------------------------------------------------------- 
//  QNX 6.2 - Neutrino          (C) J. Ulasiewicz 2008   
//  Komunikacja miedzyprocesowa -  komunikaty                                          
//  Klient - proces odbierajacy komunikaty                                 
//------------------------------------------------------- 
#include <stdlib.h> 
#include <sys/neutrino.h> 
#include <sys/iofunc.h> 
#include <sys/dispatch.h> 
#include <errno.h> 
#define SIZE 256 
#define MOJA_NAZWA "seweryn" 
// #define FLAGA   NAME_FLAG_ATTACH_GLOBAL 
#define FLAGA 0  
typedef struct _pulse msg_header_t; 
struct  { 
        msg_header_t hdr; // naglowek systemowy 
        int  type;        // typ komunikatu   
        char text[SIZE];  // tekst  komunikatu 
} msg, rmsg; 
  
main(int argc, char *argv[]) { 
  int i,fd,res; 
  char nazwa[40]; 
  struct _msg_info info; 
  if ((fd = name_open(MOJA_NAZWA, FLAGA)) == -1) { 
       perror("Lokalizacja"); exit(0); 
  } 
  for (i=0; i < 5; i++) { 
    sprintf(msg.text,"Komunikat: %d",i);    
    msg.type = 1; 
    printf("Wysylam: %s\n" , msg.text); 
    res=MsgSend(fd,&msg,sizeof(msg),&rmsg,sizeof(rmsg)); 
    if (res == -1) { perror(”send”);break;} 
    sleep(1); 
    printf("Odebralem: %s\n" , rmsg.text); 
   } 
   name_close(fd); 
   printf("Klient zakonczony\n"); 
}  
 
Przykład 1-9 Klient - proces wysyłający komunikaty (program send.c) 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Jędrzej Ułasiewicz        Programowanie aplikacji współbieżnych                                 str.      31 
 
 

 
 Przesyłanie komunikatów 

Nazwa: seweryn zarejestrowana, kanal: 1 
dlugosc naglowka: 16 
Serwer startuje  
Odebrane msg.hdr.type: 256  typ: 0  
Poloczenie 
Odebrane msg.hdr.type: 0  typ: 1  
Odebrane typ: 1 text: Komunikat: 0  
Odebrane msg.hdr.type: 0  typ: 1  
Odebrane typ: 1 text: Komunikat: 1  
Odebrane msg.hdr.type: 0  typ: 1  
Odebrane typ: 1 text: Komunikat: 2  
Odebrane msg.hdr.type: 0  typ: 1  
Odebrane typ: 1 text: Komunikat: 3  
Odebrane msg.hdr.type: 0  typ: 1  
Odebrane typ: 1 text: Komunikat: 4  
Pulse  
Serwer zakonczony 
Przykład 1-10 Wyniki dzialania programu send / receive 
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1.7 Sygnalizacja zdarzeń poprzez impulsy 
 
Wysyłanie komunikatów blokuje proces wysyłający. W aplikacjach 
często występuje potrzeba powiadomienia procesu o wystąpieniu 
pewnego zdarzenia ale proces wysyłający taką sygnalizację nie 
może ryzykować blokady bądź nie potrzebuje informacji zwrotnej 
(np. ISR).  
 
Impulsy stosuje się w następujących przypadkach: 
1. Gdy proces powiadamiający nie może pozwolić sobie na 

zablokowanie. 
2. Gdy proces powiadamiający nie potrzebuje informacji zwrotnej. 
3. W procedurach obsługi przerwań która generując impuls 

odblokowuje pewien proces. 
 
Impuls - 40 bitowym komunikat zawierający:  
• 8 bitowy kod (pole code) zakres użytkownika od 0 do 127 
• 32 bitową wartość (pole value). 
 
Impulsy wysyła się do kanału gdzie są one kolejkowane.   
 

Działanie Funkcja 
Wysłanie impulsu od klienta 
do serwera 

MsgSendPulse() 

Wysłanie impulsu od  serwera 
do klienta 

MsgDeliverEvent() 

Odbiór komunikatu lub 
impulsu 

MsgReceive() 

Odbiór impulsu MsgReceivePulse() 
Tabela 1-7 Funkcje wysyłające i odbierające impulsy 

 
• Impuls odbiera się tak jak zwykły komunikat funkcja 

MsgReceive()  

• Funkcja MsgReceive()  gdy odbierze impuls zwróci 0 
(rozróżnienie  odbioru zwykłego komunikatu).  

• Pola Code i value  zawarte są w strukturze _pulse 
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struct _pulse { 
  _uint16  type; 
  _uint16  subtype; 
  _int8    code; 
  _uint8   zero[3]; 
  union    sigval value; 
  _int32   scoid; 
}   

union sigval { 
   int    sival_int; 
   void  *sival_ptr; 
} 
 

 
 
 
main(... ) {  
...  
    pid = MsgReceive(chid,&msg,sizeof(msg),NULL);     
    if(pid == 0) { // Impuls 
        // Obsluga impulsu 
       ... 
    } else {       // Zwykly komunikat  
        // Obsluga komunikatu 
       ... 
    }   
} 
Przykład 1-11  Odbiór impulsu za pomocą funkcji MsgReceive 
 
Wysyłanie impulsów: 
• Klient do serwera - MsgSendPulse() 
• Serwer do klienta - MsgDeliverEvent() 
 
 
 MsgSendPulse() – wysłanie impulsu 
int MsgSendPulse(int coid, int priority, int 
code, int value) 
Coid Identyfikator połączenie do którego wysyłamy impuls 
priority Priorytet impulsu 
Code 8 bitowy kod wysyłanego impulsu 
value Wartość impulsu 
 
Funkcja zwraca –1 gdy wystąpił błąd a inną wartość gdy wykonała 
się prawidłowo. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Jędrzej Ułasiewicz        Programowanie aplikacji współbieżnych                                 str.      34 
 
 

 
 Przesyłanie komunikatów 

 Impulsy są przesyłane przez sieć. 
 
 
Gdyby zaistniała potrzeba odbioru tylko impulsów a zignorowania 
zwykłych komunikatów można użyć Funkcji 
MsgReceivePulse().  

 

 MsgReceivePulse() – odbiór impulsu 
int MsgReceivePulse(int chid, void *pulse, int 
bytes, struct msg_info *info) 
chid Identyfikator kanału CHID zwracany przez ChannelAttach 
pulse Wskaźnik na przeznaczony na impuls bufor  
bytes Rozmiar bufora 
info  Jako  parametr należy wstawić NULL 
 
Funkcja zwraca 0 gdy sukces a –1 gdy błąd 
 
 

 Komunikaty Impulsy 
Zawartość Dowolna code i value 
Długość Dowolna 40 bitów 
Blokowanie wątku wysyłającego  Tak Nie 
Zastosowanie Komunikacja Sygnalizacja 

Tabela 1-8 Porównanie komunikatów i impulsów 
 
Ograniczenia: 
Impulsy są przesyłane przez sieć. 
 
Można przesyłać impulsy do innego procesu gdy: 
• Efektywny EUID lub rzeczywisty UID identyfikator użytkownika 

dla procesu nadającego i odbierającego są takie same. 
• EUID lub UID procesu wysyłającego jest równy zeru. 
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#include <sys/neutrino.h> 
main() { 
  int  child, res,i,pid, status; 
  int  chid,con; 
  struct _pulse msg; 
   
  // Utworzenie kanalu 
  chid = ChannelCreate(_NTO_CHF_DISCONNECT); 
   
  // Tworzenie procesu potomnego 
  if ((child = fork()) == 0) { // Proces potomny  
      // Kod klienta ------------------------------ 
      printf("Proces potomny utworzony\n"); 
      // Klient dolacza sie do kanalu chid procesu pid 
      pid = getppid(); 
      con = ConnectAttach(0,pid,chid,0,0);     
      for(i=0; i<10; i++) { 
         printf("Wysylam impuls: %d \n", i); 
         res = MsgSendPulse(con,10,6,i);     
         sleep(1); 
     }; 
     exit(0); 
  } 
 
  // Kod serwera ---------------------------------------- 
  for(i=0; i<11; i++) { 
       pid = MsgReceive(chid,&msg,sizeof(msg),NULL);     
       if(pid == 0) { 
        printf("code: %d                 
               val:%d\n",msg.code,msg.value.sival_int); 
       } else {    
         printf("Serwer - odebrany komunikat \n"); 
         MsgReply(pid,0,&msg,sizeof(msg)); 
       }   
  } 
  pid = wait(&status); 
}  
Przykład 1-12 Proces potomny wysyła impulsy do macierzystego  
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