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Abstract. Transfer files of a computer to another one is a necessity of any user
of computers, as much for work how much for leisure. However this feature is
very limited in multi-users systems: only one user can use the removable resour-
ces of each time. In the multiterminal (or multiseat) model this difficulty was not
different; the differences of this model are the remote solicitations and the multi-
ple access from one same machine. Therefore, a source of studies was redirected
to decide this type of problem, as well as the complications that appear from the
solution for this problem (the ownerly and the privacy of a media). This kind of
solution can benefit intentions as the digital inclusion uniting the alternative of
multiterminal (to minimize costs and to re-take old hardware) and the access to
the removable medias in thinclient terminals without hard disk.

Resumo. Movimentar arquivos de um computador a outro é uma necessidade
de qualquer usuário de computadores, tanto por trabalho quanto por lazer.
Porém esse recurso é muito limitado em sistemas multi-usuários: apenas um
usuário pode se utilizar dos recursos removı́veis de cada vez. No modelo mul-
titerminal essa dificuldade não foi diferente; as diferenças desse modelo são as
requisições remotas e os múltiplos acessos a partir de uma mesma máquina.
Por isso, uma vertente de estudos foi redirecionada para resolver esse tipo de
problema, bem como as complicações que surgem a partir da solução desse
problema (a propriedade e a privacidade da mı́dia). Este tipo de solução pode
beneficiar intenções como a inclusão digital juntando-se tanto a alternativa de
multiterminal (minimizar custos e reaproveitar recursos) e do acesso à mı́dias
removı́veis em terminais thinclient sem disco.

1. Introdução
Nos dias atuais, apesar dos avanços obtidos com conexões de internet e na facilidade de
contratação desses serviços, o acesso à mı́dias removı́veis ainda são de grande importância
a qualquer usuário de computadores.

Ter à disposição esse recurso é um preceito básico de qualquer sistema, tanto
uni quanto multi-usuário, quer seja gratuito, quer seja pago. Isso se deve ao poder de
inclusão digital que as mı́dias proporcionam: são baratas se comparadas à sua capacidade
de armazenamento, além de serem de rápida e fácil utilização em praticamente todos os
ambientes computacionais.

Aceitando como verdadeira a grande relevância das mı́dias removı́veis na inclusão
digital, os autores desse artigo decidiram por trabalhar com sistemas multi-usuário, mais



especificamente o modelo multiterminal desenvolvido na UFPR1, solução de inclusão
social e digital.

2. Os problemas
A maioria dos sistemas operacionais são concebidos para interagirem com um usuário
apenas de cada vez. Mesmo em ambientes Linux, assume-se que um usuário só utilizará
o mesmo computador quando outro o desocupar, cada qual com seus arquivos. Nesses
sistemas, o processamento das mı́dias (bem como da maioria dos programas) ocorre na
máquina local.

Com a solução multiterminal, as tarefas que antes eram executadas na máquina
visı́vel ao usuário são transferidas para executarem numa servidora remota. Essa carac-
terı́stica dessa solução possui um efeito colateral: agora até mesmo a intenção de se usar
um CD-ROM será processada pela servidora.

O principal problema está nas vantagens que derivam do uso de quaisquer mı́dias
removı́veis mencionadas anteriormente; a limitação de não poder acessar localmente uma
mı́dia impede sua versatilidade e interrompe o objetivo da inclusão digital.

Problemas secundários também limitam a autonomia da solução multiterminal:
assumindo-se como verdadeira a hipótese de se acessar uma mı́dia localmente, um pro-
blema que se derivaria dessa hipótese seria a privacidade da pessoa que a acessa. Que
mecanismo implementar a fim de se evitar que mais de uma pessoa visualize o conteúdo
daquela mı́dia?

Ainda com essa hipótese em mente, para o caso de chaveiros USB (pen drive),
seria necessário refletir um modo de atribuir propriedade sobre eles. Se tratando desse
tipo de mı́dia, não seria incomum quatro usuários diferentes quererem usar seus pen drive
ao mesmo tempo, cada um o seu respectivo pen drive.

Semelhantemente ao acesso, a retirada dessa mı́dia requeriria cuidados especiais.
Para garantir que os arquivos transferidos para o interior da mı́dia sejam gravados real-
mente, é preciso liberar a mı́dia através de software antes de removê-la fisicamente da
máquina local.

3. Primeiras Soluções para Mı́dias
No inı́cio a pouca utilização de solução de terminais sem disco com processamento re-
moto para usuários provenientes de desktop causou um pouco avanço no uso dessas mı́dias
de armazenamento.

Vamos definir como montar o processo de disponibilizar o conteúdo de um dis-
positivo (disquete, pendrive, disco rı́gido) no sistema, permitindo a leitura e/ou gravação
do conteúdo gravado pelo usuário. E ponto de montagem como o local onde o dispositivo
será montado.

3.1. FTP
A primeira solução de acesso foi utilizando um serviço FTP. O terminal sem disco rodava
um servidor FTP que apontava a raiz para o ponto de montagem de disquete. Era confi-
gurado no sistema um modo automount que garante a montagem automática do disquete
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quando o ponto de montagem foi acessado. No servidor o usuário deveria levantar um
cliente de FTP e apontar o host para o nome do terminal onde se encontrava o disquete.

Apesar de resolver em grande parte o problema de acesso ao disquete, essa solução
apresenta vários problemas:

1. Se alguma falha ocorresse no automount o usuário estaria vendo um diretório
vazio no cliente FTP e não saberia que tipo de problema ocorreu;

2. Extender a solução para CD-ROMs mostrou-se bastante ruim, pois em cada ter-
minal o drive de CD poderia estar em um endereço fı́sico de acesso diferente,
causando grande dor de cabeça;

3. Extender a solução para pendrive que são dispositivos em cima do USB também
eram uma dor de cabeça, pois os pendrives podem possuir várias particões e sis-
temas de arquivos especı́ficos, além de ser reconhecido em local diferente a cada
vez que o dispositivo era colocado no terminal.

Os problemas apresentados motivaram a equipe do C3SL2 a criar uma nova
solução usando o módulo do kernel NBD [nbd ] (Network Block Device)

3.2. Network Block Device

Quando o projeto Paraná Digital [Castilho et al. 2006] foi concebido os usuários dos dis-
positivos seriam alunos, professores e funcionários da rede estadual de educação. A
solução com o servidor FTP já não era muito boa pois além dos problemas citados na
seção anterior, não era transparente o uso para um usuário sem experiência, pois a cada
arquivo no dispositivo deveria ser copiado para a área de trabalho do usuário e depois que
poderia ser aberto pelo programa editor ou visualizador. Então um novo sistema de acesso
a mı́dias removı́veis foi desenvolvido, um que utilizasse o módulo do kernel NBD[nbd ]
(Network Block Device)

O NBD possibilita o compartilhamento de dispositivos de armazenamento (que o
kernel do linux representa como dispositivo de bloco, ou block device), assim a servidora
pode acessar o dispositivo remoto de forma transparente, causando a impressão do dispo-
sitivo estar presente na máquina. Permitindo o acesso simples pelo usuário, pois qualquer
navegador de arquivos consegue alcançar o conteúdo do dispositivo.

Apesar de resolver em grande parte o problema de acesso ao disquete, essa solução
apresenta vários problemas:

1. Quando um disquete estivesse danificado o NBD se mostrou bastante instável e
causava travamento no kernel do sistema;

2. Extender a solução para CD-ROMs mostrou-se bastante ruim, pois em cada ter-
minal o drive de CD poderia estar em um endereço fı́sico de acesso diferente,
causando grande dor de cabeça;

3. Extender a solução para pendrive que são dispositivos em cima do USB também
eram uma dor de cabeça, pois os pendrives podem possuir várias particões e sis-
temas de arquivos especı́ficos, além de ser reconhecido em local diferente a cada
vez que o dispositivo era colocado no terminal;
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4. Para importar o dispositivo remoto era necessário a execução de um comando de
administrador, causando vulnerabilidade no sistema.
Os problemas apresentados e a grande popularização de dispositivos USB moti-

varam a equipe do C3SL a criar uma nova solução usando o recente módulo do kernel
FUSE como veremos a seguir.

4. A Solução Atual
Como visto anteriormente, a utilização do FTP e do NBD não resolviam todos os proble-
mas e ainda causavam problemas maiores no sistema.

Com o surgimento do FUSE (Filesystem USErspace) no kernel surgiu uma nova
era de sistemas de arquivos; uma em particular que utiliza o túnel [SSH ] via [SFTP ] e
foi batizada de [SSHFS ].

4.1. SSHFS
O sistema SSHFS permite que um sistema de arquivos remoto seja disponibilizado em
uma máquina local, ou seja, permite que um diretório que esteja numa máquina lógica
e/ou ficamentemente distante fique disponı́vel na máquina local, como se fosse um di-
retório nativo dessa máquina local.

Para realizar essa tarefa, o sistema SSHFS usa um protocolo parecido com o FTP,
denominado de SFTP (Secure File Transfer Protocolo) e encobre outros comandos dentro
de um sistema de arquivos, o que causa a impressão de acessar localmente os arquivos
resultantes da montagem de um diretório ou dispositivo remoto.

No caso da solução apresentada neste artigo, um conjunto de scripts foi criado
para que não só arquivos, mas também dispositivos, pudessem interagir aos comandos de
usuários. Esses scripts interceptam o túnel SSH imediatamente antes de abrir o servidor
SFTP (que garante o uso dos arquivos remotos como se fossem locais) e controla o que
deve acontecer antes do servidor SFTP ser iniciado (status de retorno dos scripts, por
exemplo).

A seqüência de passos que esses scripts executam está descrita abaixo:

4.1.1. Preparando o ambiente

Quando o thinclient é ligado, um conjunto de arquivos de controle é gerado no sistema:
arquivos para controlar o estado de uso de um dispositivo; arquivos de configuração, com
os caminhos dos arquivos que precisam ser lidos ou executados; arquivos executáveis,
que cooperarão no acesso usando o modelo cliente-servidor.

Inicialmente, o primeiro tipo de arquivos (de controle de estado de uso do dis-
positivo) informa que nenhum dispositivo está sendo usado. O segundo tipo possui
informações que não se alteram, pois tratam dos caminhos de outros arquivos e de
configurações comuns a vários scripts.

O terceiro tipo, arquivos executáveis, serão os responsáveis por emitirem mensa-
gens de uso de um dispositivo (cliente) e por processar as mensagens de uso, retornando a
possı́vel disponibilidade do dispositivo citado na mensagem (servidor). Essas operações
todas ocorrem no terminal thinclient; é a parte que não é visı́vel aos usuários.



4.1.2. Montando um Dispositivo

No modelo multiterminal, os usuários possuem seus arquivos num servidor remoto, tendo
todo o processamento no servidor remoto. E é a partir dessa máquina que surge as
requisições de montagem de dispositivos, dispositivos estes que estão presentes nos ter-
minais thinclient. Nesse servidor remoto o usuário aciona os primeiros scripts, que darão
inı́cio ao processo de montagem dos dispositivos.

Esses scripts controlam no servidor o acesso aos dispositivos, informando quando
o mesmo já foi montado pelo usuário ou quando o usuário ainda não requisitou montagem
alguma daquele dispositivo.

A sequência de passos é:

1. Servidor inicia requisição ao thinclient do acesso a mı́dia
2. O thinclient processa a requisição retorna
3. O Servidor recebe o retorno e informa ao usuário o que ocorreu, como:

• Sucesso, o dispositivo está disponı́vel;
• Erro, o dispositivo não está acessı́vel;
• Erro, o dispositivo já está em uso.

Quando o dispositivo pedido ainda não está montado, o script executa comandos
do sistema de montar o dispositivo pedido em um ponto de montagem pré-determinado.
Caso esse processo de montagem gere algum erro, o script retorna o motivo do erro. Se
o processo foi feito com sucesso o script lança o servidor SFTP e o usuário consegue
acessar o dispositivo.

Quando o túnel SSH é iniciado, um script é acionado e verifica o pedido de acesso,
que pode ser de desmontar ou montar um dispositivo, então é verificado o estado do
dispositivo requerido no conjunto de arquivos gerado inicialmente. Se o pedido é de
montar um dispositivo que já está montado por outro usuário o script rejeita e fecha a
conexão. Se o dispositivo não está montado segue o próximo passo.

Quando a montagem é completada com sucesso, o túnel SSH fica “pendurado”
com o servidor SFTP.

4.1.3. Desmontando um Dispositivo

Quando o servidor SFTP é fechado, os scripts do thinclient simplesmente desmontam a
mı́dia e fecham o túnel SSH. Para fechar o servidor SFTP basta o servidor desligar o
ponto FUSE que o SSHFS utiliza.

Os scripts que irão começar o processo de desmontagem do dispositivo, aconte-
cem único e exclusivamente dentro do thinclient, pois o ganho para manter o dispositivo
montado é o servidor SFTP aberto.

O processo de desmontar o dispositivo é muito semelhante com a montagem, a
sequência de passos da desmontagem é:

1. Servidor desmonta o ponto FUSE (fechando o túnel SSH)
2. O thinclient processa a requisição, os logs internos podem ser:



• Sucesso, o dispositivo foi desmontado;
• Erro, o dispositivo não está montado;
• Erro, o dispositivo não foi montado por quem pediu as desmontagem.

Quando a requisição é de desmontar, é verificado nos arquivos de controle se o
dispositivo já está montado para o usuário que pede parar desmontar. Se o usuário pedinte
é o usuário que montou o script executa o processo de desmontagem pelos comandos do
sistema.

4.1.4. Segurança nos Acessos

Como o SFTP é para navegação em qualquer diretório que o usuário tenha permissão e
os dispositivos sempre são montados pelo mesmo usuário no terminal, para facilitar o
controle de concorrência, foi feito uma alteração no código fonte [Ribas and Souza ] do
servidor SFTP que só permite o acesso dos arquivos dentro de um diretório especı́fico, no
caso esse diretório é o ponto de montagem do dispositivo.

5. Conclusão
Para fins de se cumprir com o objetivo de inclusão digital, o uso de terminais thincli-
ent apresenta-se como uma boa opção. Porém, apenas ela não cobre todos os aspectos
desejados de um projeto desse nı́vel.

Por isso, ter acesso à mı́dias removı́veis em terminais dessa natureza é essencial.
Quaisquer usuários, dos mais experientes aos iniciantes na computação, desejam tranferir
seus arquivos de um computador para outro.

Nesse sentido, o uso de sistema de arquivos demonstra-se ser compatı́vel com a
solução multiterminal. Como o intuito é se valer dos dispositos locais quando se acessa
uma máquina remota, uma boa idéia e disponibilizar remotamente os arquivos que serão
acessados da máquina local no ambiente remoto da servidora de processamento.

Esse tipo de pensamento pode muito bem englobar todas as mı́dias removı́veis
disponı́veis hoje em dia (disquete, CD-ROM, pendrive), ao contrário de outras soluções
imaginadas e testadas pela equipe do C3SL (FTP e NBD).
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