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DESCRIÇÃO, ANÃLISE E CONSIDERAÇOES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO

DE UM DUTO PARALELO DE COMUNICAÇÃO DE ALTO NIVEL PARA

UM SISTEMA DISTRIBUIDO FUNCIONAL

RESUMO

Este trabalho apresenta a conceituação bãsica Sobre
sistemas de processamento de dados distribuidos e dutos de sistg
mas computacionais, destacando-se as caracteristicas de aiguns
dutos padronizados.

E apresentada uma proposta de arquitetura distribui—
da para um sistema composto por mõduios funcionais (o SDF). A ar
quitetura proposta difere de diversas outras arquiteturas distri
buidas, peio seu aspecto funciona], onde a distribuição do pro-
cessamento ocorre através de tarefas compietas.

Como meio de interligação dos mõduios do SDF, pro-
põem-se a utiiização de dois dutos paraielos: um para a comunica
ção a niveT de dados (DDE) e outro para a comunicação através de
comandos de aTto nivel (DCAN), que acionam diretamente o proces—
samento distribuido. Tem-se a descrição e a anãiise do funciona—
mento do DCAN, com a apresentação das diretrizes bãsicas para im
piementação da interface e um conjunto de comandos de aito nivei.



DESCRIPTION, ANALYSIS AND CONSIDERATIONS ON THE IMPLEMENTATION OF A HIGH

LEVEL PARALLEL COMMUNICATION BUS FOR A FUNCTIONAL DISTRIBUTED SYSTEM

ABSTRACT

This work presents the basic concepts of distributed data
processing systems and computing systems buses, bringing out the
features of some standard buses.
A distributed architecture sUggestion for a system composed by
functionai moduTes (the SDF), is presented. The suggested
architecture differs from many other distributed architectures
in its functional aspect, where the distribution of processing
occurs by compiete tasks.
For the interconection of the SDF moduies two paraiiei buses are
suggested: one for data Teve] communication (DDE) and another
for high Teve] communication commands (DCAN), used to operate
the distributed processing. The description and analysis of DCAN

operations are treated together with the basic Tines for
interface impiementation and a high Teve] commands group.



CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1 — CONSIDERAÇÓES GERAIS

O desenvoivimento de sistemas baseados em micropro-
cessadores tem sido bastante expiorado nos Últimos anos, consti-
tuindo uma ãrea de trabaiho em constante evoiução.

Os grupos de "Instrumentação Eietrõnica" do Institu—
to de Fisica e Quimica de São Carios — USP e de "Hardware e

Software Básico" do Instituto de Ciências Matemáticas de São Car
los — USP, tem procurado unir esforços no sentido de trabaihar
no desenvoivimento de sistemas computacionais baseados em micro—

processadores, buscando acompanhar a evoiução da ãrea.
Uma tendência fortemente manifestada nos sistemas

computacionais modernos é a descentraiização do processamento,
procurando não concentrar as diversas tarefas em um Único eiemen
to processador, de modo a obter um sistema com maior fiexibiiida
de e melhor desempenho, tanto do ponto de vista computaciona1,cg
mo do ponto de vista fisico e econômico. A

A tecnoiogia atua] favorece o desenvolvimento de sis
temas com arquitetura distribuida [Fa83] e, em particuiar, os
sistemas distribuidos baseados em microprocessadores.

Os sistemas modernos tem sido desenvoividos procuran
do obter certa independência quanto ao processador e faciiitar a

assimiiação dos avanços tecnoiõgicos [5081].
Essas caracteristicas favorecem, fortemente, diver—

sos setores de apiicação dos sistemas computacionais e de modo

especiai aos sistemas empregados no controie de processos e aqui
sição de dados, onde se tem uma grande carga de processamento
de dados e a exigência da supervisão do processador para o con—

troie das grandezas fisicas envolvidas, por exempio.
Para o desenvoivimento desses sistemas deve—se ter

certo dominio da conceituação envolvendo os sistemas distribui—
dos de um modo gera], e das técnicas utiiizadas na interiiga-
ção dos seus diversos componentes. 0 estudo de dutos de sistemas
computacionais e dos mecanismos de comunicação entre mõduios de



um sistema distribuido, constituem um ponto fundamenta] para o

desenvoivimento dessa classe de sistemas.
.

'

Neste trabaiho a idéia básica é o estudo de uma ar—

quitetura distribuida, composta por mõduios funcionais, indepen-
dentes, existindo um conjunto de tarefas (ou funções) prê—estabe
'1ecidas para cada um. Nesse caso não se procura estabeiecer uma

arquitetura distribuida que suporte o processamento distribuido
a nive] de instruções ou operações eiementares, mas sim uma dis—

tribuição ciassificada como de "aito nivei", definida peia carag
terização funciona] de cada mõduio do sistema. A distribuição do

processamento ocorre através de comandos de aito nivel (que cir—
cuiam peio Duto de Comunicação de Aito Nivei - DCAN) que acionam
tarefas (ou funções) compietas, definidas nos mõduios do sistema

O objetivo do trabaiho ê apresentar e discutir a ar-
quitetura proposta para o sistema (Sistema Distribuido Funciona]
— SDF), traçar diretrizes básicas para sua implementação e, em

especiai, estabeiecer um duto de comunicação de aito nivei para
a interiigação dos mõduios (o DCAN).

0 sistema proposto apresenta caracteristicas favorã-
veis tanto ã execução de tarefas computacionais normais (desen-
voivimento de programas, por exempio), como para funções mais es
pecificas voitadas ã instrumentação e controle de processos.

O sistema não é direcionado ã otimização do tempo de
uso do processador e ã soiução de problemas de armazenamento de
dados em iarga escaia. Nesses casos, como enfatizado em [Fa83],
deve—se evitar o uso de sistemas distribuidos, empregando-se pro
cessadores de maior potência computacionai e arquiteturas adequª
das aos probiemas considerados.

A moduiaridade do SDF permite a sua impiementação &

partir de uma versão inicia], simpiificada, evoiuindo para ver-
sões mais compiexas conforme interesse e disponibiiidade.



2 - ORGANIZAÇÃO OA DISSERTAÇÃO

No capituio II 5 apresentada a revisão bibliográfica
efetuada onde se tem, iniciaimente, uma Sintese do estudo desen—
volvido sobre sistemas de processamento de dados distribuidos.Em
especiai é apresentada uma conceituação para os sistemas distri—
buidos baseados em microprocessadores. Em continuação são aborda
dos tópicos referentes & dutos de sistemas computacionais, com ª
ma conceituação gera] e uma anãiise dos principais dutos padroni
zados disponiveis atuaimente, com a apresentação de um quadrocom
parativo das caracteristicas desses dutos.

No capitulo III tem—se a apresentação gerai do sis
tema distribuido objeto de estudo neste trabaiho (o SDF). É aprg'
sentada sua arquitetura, possiveis mõduios para o sistema e ai-
guns aspectos iõgicos do sistema operacionai necessãrio.

No capituio IV trata—se dos aspectos da comunicação
no SDF. São abordados:

a. uma proposta de mecanismo para troca de mensagens, entre
mõduios, empregando-se escaninhos de mensagens;

b. definição, anãiise e o mecanismo de controie de um duto pa
raieio e muitipiexado para a comunicação de aito nivei en-
tre os mõduios;

c. aiguns possiveis comandos de aito nivei para o DCAN, com u
ma análise do reiacionamento entre as soiicitações dos u—

suãrios e a comunicação de aito nivei do SDF;

d. a esquematização iõgica de um módulo do SDF, mostrando o

reiacionamento existente entre usuãrio, software e inter
iigações fisicas do sistema;

e. opções de utiiização dos dutos padronizados considerados
no capituio II, como via de comunicação de baixo nivei (da
dos e endereços) para o sistema.

No capituio V são abordados aspectos reiacionadoscom
a implementação do sistema. Iniciaimente ê apresentada uma pro—

posta de configuração bãsica para o sistema, detaihando-se a fi-
naiidade e importância de cada mõduio. Em continuação, são apre-

_ 03 _



sentadas aigumas diretrizes para o desenvoivimento do sistema de
interface e uma versão simpiificada é apresentada. As rotinas de
senvoividas para a implementação dessa versão simpiificada do

sistema de interface são apresentadas no apêndice.

No capituio VI são apresentadas aigumas conSidera-
ções reievantes referentes ao trabalho, as conciusões finais e

as diretrizes para sua continuidade.



CAPITULO II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

I — SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DISTRIBUÍDOS (SPDD)

1.1 - Considerações Iniciais
0 projeto de sistemas computacionais tem sido influ—

enciado fortemente, peio desenvoivimento tecnoiõgico dos Últimos
anos.

O rápido avanço atingido na tecnologia de memórias e

dispositivos Iõgicos, juntamente com a redução de tamanho e de
custo dos dispositivos LSI, tem favorecido projetos de novos sis
temas, cada vez mais sofisticados.

Os ambientes de processamento de dados de um modo gg
rai sofreram nos Gitimos anos uma mudança radical, imposta pelo
avanço tecnoiõgico. Os tradicionais sistemas de processamento em

lotes tem sido substituidos por sistemas interativos de muitiprg
gramação centralizados, e por sistemas de processamento de dados
distribuidos (redes locais, redes geograficamente distribuidasou
sistemas interiigados por duto). '

Os microprocessadores deram uma nova perspectiva aos
projetos de sistemas computacionais, tornando economicamente viª
ve] a busca de novas arquiteturas que reunam caracteristicas mais

adequadas a conjuntos de ap1icações. ,

Soitis, em [50813 , apresenta certas considerações
sobre o desenvoivimento de sistemas computacionais na década de
80. A base de seu artigo E o desenvolvimento do IBM/38, mas as
considerações apresentadas tem um caráter geral, servindo como º
rientação para futuros projetos.

E saiientado em [5081], que o projeto de sistemas
computacionais, com caracteristicas de processamento distribuido
ou não, deve não apenas se vaier dos avanços tecnoiõgicos exis—

tentes, mas também manter um cana] aberto para a assimiiação das
novas tendências tecnoiõgicas. Caso contrário, corre-se o risco
de se tornar obsoleto em pouco tempo.

A queda no custo dos dispositivos eletrônicos tem fa-
vorecido a tendência de incorporação no hardware, de um grande

_ 05 -



número de funções, que tradicionalmente fazem parte do software.
Como consequência, a impiementação dos sistemas operacionais ê

simpiificada e o desempenho dos sistemas meihorado consideravei-
mente.

1.2 — Carácterização de Sistemas Distribuídos
Embora a necessidade e importância dos SPDD ser reco

nhecida em diversas apiicações computacionais, não existe uma de
finição que satisfaça aos especiaiistas da ãrea [St84].

A faita de um critério uniforme para a definição dos
SPDD, ê parcialmente devida ao fato da caracteristica de distri-
buição ocorrer em diversos niveis do sistema, tais como:

. arquitetura interna da mãquina;
disposição fisica;

. interconexão;

a

b

c

d. sistema operacionai;
e controle;
f. organização da base de dados;
9 . apiicações dedicadas.

Uma definição para ser abrangente, deve ievar em con
sideração todos os niveis possiveis de distribuição ou uma parte
considerãvei desses.

Ensiow, em [En78], faz aigumas considerações bãsicas
sobre os SPDD e apresenta diretrizes para a caracterização de

sistemas computacionais, como SPDD.

Para que um dado sistema seja considerado distribui—
do, Ensiow considera cinco requisitos, como indispensãveis:

a. existência de mãitipios recursos de propósito gera] (tan—
to do ponto de vista fisico, como iõgico);

b. existência de uma distribuição fisica desses recursos, que
devem interagir por meio de uma interconexão;

c. existência de um sistema operacionai de aito nivei, que in
tegre o controle dos componentes distribuidos;

d. transparência do sistema, permitindo que os usuãrios utiil
zem todos os recursos, sem necessidade de conhecimento do

tipo de distribuição empregada;

e. existência de um protocolo de comunicação entre os mõduios

_06_



do tipo de "cooperação autônoma", sem a existência de qual
quer tipo de hierarquia pré—estabelecida.

Certamente, poucos sistemas conhecidos satisfazem tº
dos esses requisitos, dada a forma rigida com que o autor os con
sidera.

Ensiow reconhece que a apiicação de seus critérios,
não pode ser feita de forma binãria e propõem uma apiicação atra
vês do que eie denominou "dimensões que caracterizam a distribui
ção".

São consideradas três dimensões para a ciassificação
dos sistemas:

a. descentraiização do hardware ;

b. descentraiização do controie;
c. descentraiização da base de dados.

Com isto é possivel ciassificar os sistemas segundo
o grau de distribuição encontrada para cada dimensão, estabeie-
cendo-se uma escaia indo desde os sistemas totaimente centraiizã
dos até os sistemas totaimente distribuidos.

Em [En78], a apiicação dos critérios sugeridos ê ri—

gida, mesmo ievando em consideração as três dimensões propostas,
porêm, dependendo das circunstâncias, certos sistemas que não se
enquadram integraimente na caracterização de Ensiow podem ser
considerados distribuidos, segundo pontos de vista mais fiexi-
veis, como apresentado em [Fa83,Sp77].

Em [Fa83,$p77] são considerados, principalmente, os
SPDD baseados em múitipios microprocessadores e a conceituação a
presentada ê mais fiexivei do que a de Ensiow íEn78].

A caracterização particuiar para essa ciasse de SPDD

é apresentada no item 1.5 deste capituio.

'T.3 — Considerações sobre Comportamento em Sistemas com Múl—

tiplos Processadores
Os SPDD constituem uma ciasse de sistemas com mãiti-

pios processadores fEn78,Fa83,Sp77,St84].
A anãiise de aiguns resuitados existentes na iitera—

tura, sobre medidas de comportamento de sistemas com mõitipios
processadores, serve para esciarecer o interesse nesSe tipocm ar
quitetura de sistema.



Considerando a taxa de transferência de dados (ttd)
do sistema, idealmente espera-se que haja um acréscimo confor
me novos processadores sejam adicionados. Na prática, porêm, ob—

serva—se que devido ao efeito da saturação, a partir de um certo
número de processadores, ocorre exatamente o contrário fCh80,
Fa83). '

.

A figura II-1.1 apresenta um grãfico tipico para o

caso, servindo para enfatizar que os SPDD não devem ser pensa—
dos como a soiução geral para o probiema do aumento da potência
de processamento de um sistema.

ttd “ / idea]

/ rea]

;_ nO proc.

Figura II=1.1 - Característica ttd x n? processadbres

O efeito da saturação é definido em [Fa83] como a de—

gradação na taxa de transferênciade dados, devido ao aumento do

número de processadores. Pode ser atribuido ao aumento na disputa
pelos recursos Compartiihados e 5 sobrecarga nos canais de conuinicação.

Chu em (Ch80], aborda a ocorrência da saturação nos
SPDD e aierta para & reiação existente com o probiema da alocação
das tarefas, nos diversos processadores do sistema. Quando a aio-
cação e feita dinamicamente (através de um Sistema Operacionai es
peciaiizado, por exempio), devem ser considerados algoritmos que

procurem amenizar esse fator. Quando a aiocação ê estãtica, duran

..08-



te a fase de projeto, o projetista do sistema deve estar atento,
evitando surpresas futuras.

,

Cita-se em iCh80], que se o projeto for ma] direcio—'
nado pode ocorrer a saturação & partir de 3 ou 4 processadores a
penas.

Com reiação a desempenho—custo do processador, espe-
ra-se que o desempenho cresça conforme aumenta o custo do proces
sador.

Em sistemas com um Único processador, mostrarse que
o desempenho cresce mais rapidamente do que o custo (a lei de
Grosch [Fa83] estabeiece uma relação quadrática). Nesse caso não
5 interessante aumentar o número de processadores.

Mas, com o avanço da tecnologia dos microprocessado—
res, o custo por processador foi reduzido, podendo ser estabeie-
cida uma nova relação desempenho-custo, com um aspecto mais ii—

near, conforme figura II-1.2 .

iei de
Grosch curva

desempenhoo " Af/unitãria
curva
rea]

; custo

Figura II—1.2 — Característica desempenho X custo

Assim, torna-se economicamente atrativo o emprego de

mãitipios processadores, visando o aumento do desempenho do sis—

- 09 -



tema.

O compartihamento de recursos dentro do sistema e u—

ma caracteristica da maioria dos sistemas com múltiplos processa
dores (em particular dos SPDD) que e influenciada, principalmen-
te, por considerações financeiras.

Esse compartilhamento deve ser minuciosamente estuda
do, para que o sistema não tenha o seu desempenho reduzido, devi
do a problemas ocasionados por disputa dos recursos.

Normalmente, podem—se compartilhar dispositivos de
entrada e saida de dados, unidades de armazenamento secundário ,

mõdulos de memõria, etc..

O problema da tolerância a falha, pode ser resolvido
em sistemas com múltiplos processadores, através da transferên -
cia de tarefa de um processador para outro. Isto, certamente, sõ
ê possivel se a arquitetura implementada tem disponibilidade “de
recursos para tal.

Também em sistemas com múltiplos processadores, po-
de—se obter uma maior flexibilidade tanto a nivel de software,cg
mo de hardware. Em geral, quanto mais flexivel o sistema mais
complexos se tornam os módulos que o compõem, o que pode reduzir
a confiabilidade individual de cada um.

A flexibilidade impõem um maior grau de modularidade
e consequente facilidade de expansão e manutenção.

A modularidade, definida como sendo uma medida do

grau de compactação e isolação dos elementos de um sistema, cons
titui um parâmetro que caracteriza fortemente os SPDD.

Sistemas modulares, geralmente são mais fáceis de se
projetar e depurar, pois os módulos tem hardware e software
menos complexo. Além disso, a versatilidade do sistema é aumenta
da eaotimização a nivel de tarefas dedicadas é facilitada.

.
Também o ciclo de vida do sistema ê prolongado, pois

a modularização permite expansões e substituições de mõdulos.

As considerações apresentadas aqui, procuram dar uma

visão inicial de algumas caracteristicas dos sistemas com múlti—



p1os processadores, em partícu1ar dos SPDD, servindo como um pa—
râmetro básico para se justificar o emprego desses sistemas.

1.4 - Organização dos Sistemas Distribúídos
Aspectos Lógicos

Com re1ação ã estrutura 1õgica dos sistemas com múl-
tip1os processadores, em [St84,Fa83,Sp77] são citadas as organi
zações vertica] e horizonte].

Na primeira, tem—se uma estrutura hierárquica (ou
piramidaI), com um Unico mestre e diversos escravos, conforme fi
gura II-1.3

proc.
(L,R+1)

proc. proc
(k—1,R) (k R)

proc. . proc. proc.
(J—1,R—1) (J,R-1) (J+1,R-1)

Figura II-1.3 - Estrutura Hierárquica

Nesta organização, nem todos os processadores ocupam
o mesmo nTve] 1õgico. A taxa de transferência de dados obtida é



bastante e1evada.

No segundo tipo de organização, tem-se a necessidade
de uma coordenação mais sofisticada, pois todos os eiementos ocª
pam o mesmo nivei iõgico, podendo haver uma comunicação iivre en
tre eles (como por exemplo vide a estrutura da figura II-1.4).

Geraimente este tipo de organização iõgica é mais
fiexive], porêm podem haver sérios probiemas de sobrecarga de cº
.municação nos meios de interiigação dos mõduios.

/ ºrºº- ] XPVOC- n proc. 2

x
X
X
x

X
X

proc. j ——————— proc. 3

Figura II—1.4 — Organização horizontal

Aspectos Físicos
Do ponto de vista de estrutura fisica, consideram—se

dois aspectos básicos:
a. o meio peio qua] ocorrem as comunicações entre os processa

dores, que em gerai pode ser uma memória comum (centraiiza
do) ou uma estrutura de interiigação por duto (distribúi-
do);

b. a topologia de interconexão, que mostra a maneira com que
os processadores podem ser interconectados fiSicamente.

- 12 e



Existem diversas maneiras para se estabelecer uma in
terconexão fisica entre N elementos de um sistema. Os principais
fatores levados em consideração para a escolha do tipo de inter-
conexão são:

a. confiabilidade do sistema (possiveis falhas de alguns mõdu
los, não devem afetar o funcionamento global do sistema);

b. a expandibilidade do sistema (o esquema adotado deve faci—
litar a inserção ou retirada de módulos no, ou do sistema
original, além de permitir que a implementação inicie com
um minimo e cresça conforme as necessidades ou disponibili
dades).

Topologías Básicas
Os tipos bãsicos de topologia de interconexão para

sistemas com múltiplos processadores, citados em [Fa83,Sp77,St8&
Ta84] e apresentados na figura II-l.5 são:

duto comuma

b. ligação em estrela
c ligação em anel
d sistema totalmente interconectado

_ Outros tipos de interconexão podem ser empregados,pg
rêm, basicamente são composições das quatro citadas.

1.5 — Sistemas com Microprocessadores Distribuídos (SMD)

Caracterização de um SMD

Como apresentado no item 1r3* o desenvolvimento da
tecnologia dos microprocessadores tornou economicamente atrativo
o uso de múltiplos processadores em sistemas computacionais.

Para um posicionamento mais adequado dos sistemas
com microprocessadores distribuidos dentro do contexto geral de

sistemas com múltiplos processadores, e considerado o modo de in
teração entre os sub-sistemas interligados por algum tipo de to-
pologia.

As considerações extremas, apresentadas por Fathi
em [Fa83], são:

a. as organizações de múltiplos processadores com acoplamento
livre, conhecidas principalmente como "Redes de Computadoj

_ 13 _



res". Nesse caso tem-se computadores autônomos, distribui-
dos geograficamente, com processamento independente, carac
teristicas de computação ]oca], etc..

b. as organizações de mú]tip]os processadores, com acop]amen-,
to rigido, conhecidas como sistemas mu]tiprocessadores, on
de se tem arquitetura com memõria comum, sistema operacio-
na] Único, recursos comparti]hados, igua] capacidade nos
diversos processadores, sincrónismo entre os processadorea
etc..

proc.n

proc.] proc.2 proc j proc.]

“] » Contro]e
'//////,

proc.3 ——— proc.j __- roc.n
”/////// xxxxxxxx*

proc.3 proc.2

(a) duto comum (b) estre]a

proc.]
.

proc.]

proc.2
.

proc.n roc.2

Kx

proc.j——»-——--— proc.3 proc.j proc.3

(c) ane] (d) tota]mente
interconectado

Figura II—i.5 - Topologias básicas



Os sistemas com microprocessadores distribuidos, ge-
raimente são impiementados segundo estruturas que combinam as
melhores quaiidades de cada um dos extremos citados anteriormen-
te. A organização resuitante, apresenta um acopiamento moderado.

As principais caracteristicas apresentadas por essa
ciasse de sistemas distribuidos são:

ª . autonomia de cada eiemento (cada eiemento individuai do

sistema,em geraT consiste de uma UCP, programa de controie
e memória de dados iocai, podendo usar ou controiar perifg
ricos);
processadores dedicados a tarefas (idealmente, cada eiemen
to seria dedicado a uma tarefa especifica, a qua] indica—
ria o seu grau de compiexidade);
processadores com compiexidade variada (não existe a res-
trição de que os processadores sejam iguais);
otimização do software e do hardware (devido ãs tarefas de
dicadas, cada eiemento tem um software e um hardware voita
dos a sua especiaiização);
comunicação entre processadores, geraimente a nive] de da-
dos, embora existam casos de comunicação a nivel de coman—

dos;
compartilhamento da carga de processamento estãtico, pois
os processadores são dedicados. 0 baianceamento da carga
de processamento, deve ser feito na fase de projeto do sis
tema.

Utilização de SMD

Em [Fa83], são apresentadas Certas considerações so—

bre onde utiiizar sistemas com mãitipios microprocessadores.
Como conciusão, tem-se que os sistemas com mãitipios

microprocessadores devem ser considerados para:
a . apiicações de controie de processo, de carater- eiaborado,

com grande e diversificada demanda computacional e proces-
samento em tempo rea];
apiicações com excessivo processamento de entrada e saida
de dados;

apiicações que necessitam de aita confiabilidade, mas devi
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do a fatores financeiros ou de espaço, não permitam uma
redundância em grande escala;

Em oposição, tem-se que um sistema distribuido, com
múltiplos microprocessadores deve ser evitado quando:

a. tudo o que se espera é, simplesmente, aumentar a capacida—
de de processamento do sistema; é preferivel, nesse caso,
o emprego de um processador mais poderoso ou processadores
dedicados (ou especializados);

b. a tarefa global a ser executada, não pode ser dividida em

sub—tarefas, com relativa independência e uma minima ne-
cessidade de intercomunicação.

Diferença entre Redes de Microcomputadores e SMD co—

nectados por Duto

Clark, em [Cl78l, estabelece uma comparação entre os
SPDD que constituem redes geograficamente distribuidas, redes lo
cais e os sistemas baseados em dutos. '

Da abordagem de Clark, observa—se que uma distinção_
inicial pode ser feita pelas dimensões das interconexões fisicas
existentes. Assim, as redes geograficamente distribuidas envol—
vem ligações que variam desde alguns metros até dezenas de mi-
lhares de quilômetros; os sistemas interconectados por duto, a-
brangem desde os sistemas com um Gnico microprocessador, com li-
gações na ordem de l a lO cm (ou menor), até os SMD que podem

chegar ã casa dos lOO m aproximadamente. As redes locais se en-
caixam entre os dois extremos, indo de alguns metros até vãrios
quilômetros de comprimento das ligações.

A caracteristica apresentada não serve como um cri-
têrio de fácil aplicação, devido ã intersecção existente.

Um outro ponto abordado por Clark, se refere » mais
especificamente a uma comparação entre redes locais e sistemas
conectados por dutosn

Clark observa que um duto é, frequentemente, um con-
junto de linhas paralelas, com linhas de dados, controle e ende-
reços separadas (abordado com detalhes em II-l.2), enquanto que
as redes tendem a transferir suas informações serialmente, sobre
um Único par de linhas.



As tranferências de dados seriais, como nas redes,
trazem a vantagem de economia de iinhas de transmissão e e1imin3
ção dos probiemas de interferência, que ocorrem em iinhas paraig
ias, porém a taxa de transferência de dados e reduzida, uma vez
que a informação não pode ser enviada em um único cicio.

Os sistemas com microprocessadores interconectados
por dutos, geraimente tem suas iinhas de interconexão iimitadas
a distâncias pequenas, como será observado nos itens reiaciona-
dos com os dutos existentes.

1.6 — Exemplo de Um Sistema com Microprocessador Distribuído
Na figura II—1.6, é apresentado um esquema de arqui

tetura básica de um SMD especifico. De acordo com £Fa83], esse
sistema apresenta uma arquitetura simpies, confiãvei e possibiii
ta a implementação de processamento concorrente.

Requisição Unidade de aiocação REQUÍSÍÇãº
Externa -—----4> de tarefas e arbitra- interna

gem (controiador) '

.

Duto de controle
e sincronismo

, ..... I..... , _ _____l _______ ,-----l--__--.
i | | ' | :
| , | ' | |
: : ' : ' :

'
UCP

: :

UCP
' : '

o | |

: ] —E/Si : 3. +” :
5 "SP E/S :

| .

:? '---: :--—-- ª ª

: : | | : :

. Mem : | Mem. : . Mem. :

: iocai ,
: 1oca1 .

: iocai |

| : : : : :

' | : : : '
. |

Memõria Comum

Figura II-1.6 - Esquema Simplificado de um SMD
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O acionamento das tarefas nesse sistema, 5 efetuado
por um controlador hierárquico, que supervisiona um certo número
de processadores (não necessariamente idênticos).

O sistema admite também uma memõria comum que pode
ser utilizada como um concentrador de mensagens e para armazena-
mento de dados comuns.

O controlador aceita requisições externas e internas
e inicia as ações de controle apropriadas.

A sincronização e coordenação da tarefa-requerida ê

efetuada de modo assincrono (sinais de "handshake") através do
duto de controle e sincronismo.

As diversas tarefas disponiveis no sistema, estão de-
finidas localmente. Para melhorar a confiabilidade pode—se utili
zar uma estratégia de duplicação de definição da tarefa.

O exemplo apresentado serve para mostrar, de uma ma-
neira mais prática, algumas caracteristicas atribuidas aos 'SMD

ao longo deste trabalho.

1.7 — Considerações Adicionais Sobre Redes de Computadores
Em alguns tõpicos abordados anteriormente foram aprg

sentadas certas considerações sobre redes de computadores, rela-
cionadas com aspectos fisicos e lõgicos. Cabe, porêm, destacar
ainda alguns pontos sobre a organização lõgica que permite a im-
plementação de uma rede, a partir de unidades computacionais au-
tõnomas.

Implementação de Redes de Computadores
As topologias discutidas em 11-1.4 [Fa83,Sp77,St84 ,

Ta84] podem ser empregadas para a implementação de redes de com-
putadores, de um modo geral. Cada elemento da rede (um nõ) tem
capacidade de processamento local, constituindo isoladamente um

sistema computacional autônomo. Nesse caso tem—se a existência
de um sistema operacional local e o nõ pode operar independente-
mente da rede, caracterizando assim o acoplamento livre ,citado
por Fathi em [Fa83].

Para a implementação de uma rede a partir de .siste-
mas computacionais autônomos, deve-se agregar a cada unidade um

software de apoio necessário 5 comunicação da rede e uma inter
conexão fisica entre os sistemas considerados, segundo a topolo-.

_]8_



gia adotada. Esse software de controie não aitera o sistema o-
peracionai iocai, apenas ampiia as possibiiidades de processamen
to de cada sistema individuaimente e, efetivamente, serve como

interface entre o sistema operacionai iocai e a rede implementa-
da, conforme esquematizado na figura II-1.7 [Di82].

SOp — Sistema Opera—
ciona]

SCR - Software de
controie da

Rede

Figura II—1Q7 — Esquema Lógica de Interfaceamento SOp local/Rede

Organização Lógica das Redes de Computadores [Ry81,
Di82]
A organização do software de controle da rede ê

geralmente feita segundo uma estrutura de niveis (ou camadas)fun
cionais, hierarquicamente reiacionadas, conforme figura II-1.8

Essa organização traz vantagens em termos estrutu—
rais, permitindo a eiaboração de rotinas de controie bem defini—
das que favorecem a manutenção do sistema. Por outro lado o rela
cionamento hierãrquico introduz a necessidade de definição de

'protocoios em vãrios niveis.



Protocolo de Comunicação [Ry81,Di82]
Para se estabelecer uma comunicação entre dois nós

de uma rede com impiementação através de niveis funcionais, defi
nem-se protocoios que inter-relacionam esses niveis de modo ade—

quado. Na figura II-1.8 é apresentado um esquema bãsico da

'DECnet [Di82] mostrando esse reiacionamento.

» protocolos —Nº A definidos Nº B

usuãrio <T-protocoio usuãrio —í>

. protocoio _gerenCiamento <+ã de gerencimento £>

“
- _C—protoízãio -

apiicaçoes <yde acesso de dados —£>

sessão contro ' protocoio _ie e serviços <$" da 5. controle £>

_ protocoiotransporte <] de transporte “$>

- » protocoioiigaçao de <3_ _[>
dados de mensagens

ligação _ . . ; . _fisica <$ Sinais eietricos £>

Conexão Fisica
entre A e B

Figura II—1.8 — Organização em Niveis Funcionais e Protocolos de Comunica-
ção - (DECnet)



2 - DUTOS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

2.l - Considerações Iniciais
Um duto pode ser definido como sendo uma via de

transmissão de dados, que conecta dois ou mais elementos de um
sistema digital [Bo8l,Gu8Z,Le78l.

A necessidade de interligação entre diferentes ele—
mentos de um sistema computacional, onde são necessãrias trans—
ferências de dados, levou ao surgimento dos dutos.

Essa interligação pode ser feita de diversas manei—
ras, como por exemplo através de uma ligação ponto a ponto, con—
forme figura II—2.l

'

Impressora Terminal Terminal

U.C.P.

Unidade de Memõria
Disco principal

Figura II—2.1 - InterZigaçãb ponto a ponto

Esse tipo de interligação, porêm, é bastante cara e
complexa, quando comparada com interligações por dutos, com li—
nhas padronizadas e compartilhadas pelos elementos do sistema,
conforme figura II-2 2

O emprego de um duto comum torna o sistema simples
e barato, mas perde-se a presença do paralelismo existente numa
ligação ponto a ponto, reduzindo sua velocidade.



UCP Impressora Disco

í? il í?

DlJT 0

ÉÍTZÉiãal Terminal ------ Terminal

Figura II—2.2 - Interligação por Duto

Assim, em determinadas situações, onde a velocidade
de transmissão de dados é um fator limitante, procura-se imple -
mentar dutos adicionais, com caracteristicas de alta velocidade,
contornando parcialmente o problema.

Um exemplo prático do problema, apresentado em

[Le78], são as mãquinas mais velozes da Digital Equipment Corpo-
ration da série PDP ll, que apesar de terem sido desenvolvidas
apõs o estabelecimento do padrão UNIBUS, tiveram em sua arquite-
tura a adição de dutos de alta velocidade, conforme figura 11-
2.3

Borril, em [Bo82a], enfatiza que o duto é um elemen-
to vital na arquitetura do sistema. Se é bem projetado, flexi—
vel, e rápido, obtêm—se a máxima potência da arquitetura do pro—

cessador, além de contribuir para uma maior generalidade do sis-
“tema. Ao contrãrio, se o duto é mal projetado, rigido ou lento,
haverã limitação em sua aplicação e se tornará obsoleto, em pou-
co tempo.



Na definição de um duto ê estabelecido um conjunto
de linhas de comunicação, compartilhadas pelos elementos do sis-
tema, com caracteristicas mecânicas e elétricas bem definidas, e

um protocolo de sinais que possibilita a comunicação entre os e-
lementos interligados.

(

Memõria
Nadeo CNTRL -- CNTRL

U NI BLIS

© ©
Memõria

(semicondutor) <:::::::::í:> UCP

Fastbus

Figura II—2.3 — Esquema de Interligação do PDP 11/45

2.2 - Funcionamento Básico de Um Duto
O Conceito de Mestre e Escravo

As transações de dados que ocorrem no duto, são fei-
tas por elementos do sistema que constituem mestres e escravos.

Um mestre ê um elemento capaz de iniciar e contro-
lar uma transferência de dados, solicitando a participação de um

ou mais escravos.
Um escravo 5 um elemento capaz de participar de uma

transferência de dados, por solicitação de algum mestre.
.

Existe também a possibilidade de dispositivos que
atuam ou como mestre, ou como escravo (por exemplo, nos sistemas
com múltiplos processadores).



A Transferência de Informação
Uma transferência de informação através do duto e

sempre ativada peios mestres.
As iinhas do duto ficam disponiveis apenas para um

mestre, em cada transação. No caso da existência de mais de um

mestre requisitando o uso do duto, deve haver um processo de ar—

bitragem, que decide quai é o mestre que acessarã o duto. 0 pro—
biema de arbitragem é considerado com maiores detaihes em item
posterior (Arbitragem do Duto).

O mestre que acessa o duto, pode trocar informações
com um ou mais escravos.

O processo de troca de informações envolve:
a. O mestre coioca o endereço do escravo nas iinhas adequadas

do duto; os escravos monitoram essas_1inhas, verificando
se não estão sendo soiicitados. Quando o endereço no duto
coincide com o do escravo, este é conectado ao duto. 0 en—

dereçamento pode ser feito, basicamente, por três esquemas
distintos:
a.]. Endereçamento geogrãfico, onde a posição fisica do e

iemento-no duto dã o seu endereço. E um método bastan
te utiiizado em sistemas moduiares;

a.2. Endereçamento iõgico, onde o endereço do escravo e de
finido no próprio mõduio, independente de sua posição
no duto. Este método ê versãti], considerando—se a in
dependência da posição fisica e o uso racionai do es—

paço de endereçamento. Provoca aiguns probiemas na ma
nutenção dos sistemas.

a.3. Endereçamento conjunto (“Broadcast"), onde e estabeig
cido uma transação entre um mestre e vãrios escravos,
ao mesmo tempo.

b. Durante o tempo de conexão entre mestre e escravo, dados
são transferidos em ambos os sentidos;

c. Terminada a troca de informação, o mestre interrompe a co-
nexão, liberando os escravos e o duto;

O processo de transação entre mestre e.escravos, re-
quer tambêm um sincronismo, que é obtido com sinais de temporiza
ção enviados durante a troca de dados (detalhado em .Sincronísmo
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do Duto).
Os Tipos de Transferência de Dados

Uma maneira de se diferenciar os dutos, é pelo núme—

ro de linhas disponiveis para a troca de dados.
Basicamente, existe o duto serial e o duto paralelo.
No duto Serial, a informação é transmitida por uma É

nica linha, havendo uma multiplexação dos sinais.
No duto Paralelo, a informação e transmitida por um

conjunto de linhas paralelas.
Se o duto é totalmente paralelo, então não existe

multiplexação de sinais.
Se o duto ê paralelo, mas os dados e os endereços,

por exemplo, são transmitidos no mesmo conjunto de linhas, exis—
te uma multiplexação.

A escolha entre as técnicas serial e paralela, depen
de das seguintes considerações:

a. velocidade de transmissão de dados: quanto mais bits são
transmitidos ao mesmo tempo, maior serã a velocidade do du
to;

b. o custo dos cabos, conectores e circuitos de alimentação,
cresce rapidamente conforme aumenta o número de linhas do

duto;
c. conforme o comprimento das linhas do duto, são necessãrias

técnicas mais sofisticadas e mais caras para a eliminação
de ruidos, interferências e perdas.

Para reduzir o custo, diversos dutos usam multiple —

xardados e endereços, transmitindo-os em um conjunto Único de li
nhas.

Em ligações maiores do que lOO metros, geralmente em

pregam-se dutos seriais.
Arbitragem do duto
A arbitragem do duto é o processo desencadeado, toda

vez que mais de um mestre solicita o uso do duto.
No processo de arbitragem, vãrios mestres requisitam

o uso do duto e apenas um, de acordo com regras pré-estabeleci—
das é autorizado a utilizar o duto.

Borril, em [Bo82b], destaca que a tecnica de arbitra
_ 25 _



gem adotada no duto E uma decisão importante no seu projeto,pois
a variedade das arquiteturas que podem ser impiementadas, de-
pende dessa decisão.

a .

O mecanismo de arbitragem utilizado pode ser:
arbitragem centralizada; onde um Único mõduio do sistema, rg
cebe os sinais de requisição do duto e decide quai dos mes—

tres serã o Vencedor da disputa.
Os esquemas centraiizados são mais flexiveis na aiocação de
prioridades para os mestres, mas são mais sensiveis ã faiha e

requerem iinhas dedicadas no duto, para a interiigação em es—

treia dos diversos eiementos.
'

A figura II-2.4, mostra um esquema desse tipo de arbitragem.

Mestre ] .-. Mestre j .-- Mestre n

x )

k--

-_.

..---.L

..
'

Mõduio
Requisição

de

Reconhecimento
,-—.-.——.--

_.-.__

: &Arbitragem

linhas dedicadas

Figura I142.4 — Esquema para arbitragem centralizada

arbitragem distribuída: onde cada eiemento do sistema, con—

têm circuitos que decidem quando o eiemento E o vencedor da

disputa do duto.
Os esquemas distribuidos são menos sensiveis ã falha, fiexi -

veis quanto ã definição da prioridade do mestre no duto e fa—

ciiitam a inserção ou retirada de mõduios do duto. ,

Basicamente, os esquemas de arbitragem distribuida se dividem
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em dois grupos: decodificada e codificada.
b.]. na arbitragem decodificada, quando ocorre uma disputa,'

todos os mestres requisitantes acionam a iinha que cor—
responde a sua prioridade. Cada mestre observa então es—

sas 1inhas, começando peia de maior prioridade. Se exis-
tir uma linha de prioridade maior acionada, o mestre se
retira da disputa. Caso contrário é o vencedor e ganha o

controle do duto.
,Esse tipo de arbitragem E de imp1ementação simp1es, po—

rêm exige um número elevado de linhas dedicadas no duto,
conforme aumentam os mestres.

vRequisição

(* “4 [A
* N

C" n

Cõdigo 7 ___) º': & Linhas de
do < Cn—1 . LAn—i Arbitragem

Mestre do Duto

o + acesso negado
Y

[1 + acesso permitido

Figura II—2.5 — Esquema de arbitragem distribuída, codificada



.2. na arbitragem codificada, cada mestre possui um cõdigo
(Único) e no instante da disputa, os requisitantes coio—
cam nas iinhas de arbitragem do duto, ao mesmo tempo, os
seus códigos. Se um mestre envolvido observa um "bit"
de maior prioridade acionado, retira o seu código das 11
nhas, iiberando o seu pedido.
Depois de um certo tempo (variãvei) de arbitragem, ape—
nas um mestre estará com todos os bits nas iinhas, tendo
acesso ao duto.
Esse tipo de arbitragem ê bastante empregado nos dutos
modernos, e o probiema do tempo de arbitragem requer cer
tas considerações. Em [Ha80,Ta76,Ta82] são apresentadas
aiternativas para a redução desse tempo.
Na figura II-2.5 é apresentado um esquema para impiemen
tação da arbitragem codificada.

esquema híbrido: onde são observadas caracteristicas dos
dois anteriores. O esquema de encadeamento em cascata ("Daisy
Chain") apresentado na figura II—2.6 e um exempio desse tipo
de arbitragem.

Figura II—2.6 — Esquema de arbitragem Híbrido ("Daisy—chain")

ReconheCimento Mestre ] ---A|Mestre j "h Mestre n

Mõduio

de "ou" "ou" "OU"
1x mVF V

Arbitragem RGQU1SIÇªº



Nesse caso, a iinha de requisição ê compartilhada por todos
os mestres. A linha de reconhecimento (ou autorização) e Úni-
ca, e o sina] é transmitido através dos mestres. O mestre de
maior prioridade, que está na disputa, recebe o sina] de reco
nhecimento e bioqueia os demais.
Aqui, a prioridade é definida peia posição fisica do mestre
no duto. Existem probiemas quando ocorrem faihas, pois se um

mestre ê retirado do duto, a cadeia ê interrompida. Também o

tempo de atraso, devido a propagação do sina] de reconhecimen
to através da cadeia de mestres, pode ser probiemãtico.

Sincronismo do Duto

As transações entre mestres e escravos, através do
duto, necessitam de aigum tipo de sincronismo.

Define—se um duto como sendo sincrono, quando a vaii
dade dos sinais transferidos, possui um diagrama de tempo fixo
(sinal de relógio pré-estabeiecido). Nesse caso tem-se, teorica—
mente, a maior taxa de transferência de dados.

Um duto ê dito assincrono, quando & vaiidade dos si—

nais transferidos é feita através de uma troca de sinais entre
mestre e escravo. Isto define um protocoio conhecido por
"handshake". Aqui o cicio do duto ê variãvei no tempo, permitin-
do uma maior fiexibiiidade em termos de acomodação de diversos,
tipos de processadores, periféricos e memórias, num mesmo duto.

Em geral, os dutos utiiizados são assincronos (mesmo
sendo mais ientos). Nas apiicações onde a velocidade 5 um fator
1imitante, os tempos envoividos na troca de sinais de sincronis—
mo são dispensáveis, e dutos sincronos são recomendados.

Protocolo do Duto

Define-Se como protocoio do duto, ao método escolhi-
do peio projetista, para vaiidar os sinais que são transferidos
no duto [Gu84].

Quando as transações no duto são sincronas, o proto-
coio estabeiecido'ê sincrono; caso contrãrio o protocoio ê assin
crono.

0 estabeiecimento de um protocoio ê necessãrio por-
que numa transação através do duto, nem todos os bits transmiti-
dos estão prontos ao mesmo tempo. Assim, deve—se indicar a quem

recebe a informação, o momento certo para a recepção dos bits en
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viados.

Interrupções
Uma interrupção é um pedido de atendimento vindo de

um periférico, podendo ter inúmeras finaiidades, como indicação
de término de tarefa, indicação de faiha, etc..

A utilização de interrupção permite que cada perifé—
rico seja atendido por um programa especializado, que é ativado
quando a soiicitação de interrupção é recebida e aceita.

Uma outra aiternativa para esse atendimento, seria
uma varredura ciciica,'pe1a UCP, verificando em cada cicio quais
periféricos estão de prontidão. Esse esquema apresenta um desper
dicio de tempo de UCP e uma certa ientidão no atendimento [Ta76L

O esquema com interrupções & preferivei, podendo—se
ter interrupções com endereço fixado e interrupções vetorizadas,
onde o endereço da rotina de atendimento é fornecido quando ocor
re & soiicitação da interrupção.-

Os dutos normaimente possuem um conjunto de linhas
dedicadas ãs interrupções, com certa prioridade estipuiada.

2.3. - Classificação dos Dutos em Níveis de Interligação
Em função do nivei em que ocorrem as interiigações

Borrii propõem, em [8081], a seguinte ciassificação:
&. Nivel 0 (dutos do nivel de componentes): É 0 nivei de duto

mais baixo, que o prójetista pode manipular diretamente. Exis
tem niveis inferiores de interiigação, mas que são definidos
internamente aos circuitos integrados. (Ex. Microbus-Nationai,
Z Bus-Ziiog etc..)

b. Nivel ] (dutos do nivel de barramento): consistem de interii
gações que possibiiitam a comunicação entre mõduios do sistg
ma, conectados em um barramento comum. Fornecem sinais com ca
pacidade de acionamento adequada e compiementam os sinais de
controie, que não são fornecidos no nive] 0. (Ex. Muitibus-
Intei,-Versabus-Motoroia, ZBI—Ziiog, 5—100 etc..)

c. Nivel 2 (dutos do nivel de Sistemas): consistem de interiiga
ções de dutos do nivei ]. Em sistemas simpies e pequenos, es—

te nivel se confunde com o nivei ].
Em [Zu81], Zuffo apresenta uma ciassificação semeihante 5 de
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Borri], porêm, os niveis 1 e 2 aparecem como uma mesma classe
de dutos.
A impiementação desses dutos, ê feita por interconexação dire
ta, por cabos, de um barramento a outro ou por meio de um sis
tema que reforce os sinais, para suportar a carga total das
iinhas.
O comprimento das iinhas oferece aiguns probiemas, que devem
ser considerados. Os probiemas frequentes são interferências,
tempo de propagação, etc..

d. Nivel 3 (Dutos de interface paralela — DIP): constituem duas
classes.
d.]. DIP mapeado: que e uma extensão parciai do duto do sis-

tema, onde aiguns ou todos os sinais de dados podem ser
transportados através de circuitos retentores ("iatchesU
para fora do sistema, com um certo número de iinhas de
endereço;

d.2. DIP Não—Mapeado: que é uma via de dados, separada dos
sinais normais de transferência de dados entre o proces—
sador e sua memória. Frequentemente ê impiementado com

dispositivos LSI.

e. NiveZ 4 (Dutos de interface Serial): que constituem os dutos
para comunicação a longas distâncias, iargamente empregadosem
Redes de Computadores.

Zuffo, em [Zu81], saiienta que embora se faça uma

ciassificação desse tipo, não existe em grande parte dos casos
prãticos, uma distinção nitida entre eles; existe ao contrãrio u
ma certa aproximação do nivei 0 com os niveis 1 e 2 e destes com

os niveis 3 e 4.

2.4 - Considerações Sobre Definição e Padronização de Dutos
O duto constitui uma parte fundamenta] no desenvoivi

mento de sistemas computacionais. Uma definição (ou escoiha) ina
dequada tem refiexos imediatos em diferentes fases do projeto,ou
da utiiização do sistema [Be80,Bo80,Bo82a,Gu84].

O avanço da tecnoiogia vem permitindo cada vez mais,
novos processadores, memórias e periféricos. Os sistemas computa
cionais projetados atuaimente, devem possuir a habiiidade de fã-
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ci] assimiIação desses novos dispositivos, sem a necessidade de
uma drãstica redefinição do projeto.

Os sistemas modernos, geraimente com caracteristicas
moduIares, raramente permanecem estãticos, requerendo mais memõ-

ria, mais espaço em disco, uma taxa maior de transferência de da
dos etc.. '

Assim, na definição do duto deve ser procurada uma

estrutura capaz de fornecer opções de expansão futura, e que a-
presente certo grau de independência do processador, facilitando
o uso de processadores diversificados.

Existem muitas propostas distintas de dutos para a

impiementação de sistemas computacionais, baseados em micropro—
cessadores ou não. Esses dutos geraimente contam com diversos
circuitos de interfaceamento produzidos em LSI, faciIitando a im
pIementação.

A moduiaridade dos sistemas computacionias, favorece
a existência de compatibiiidade entre mõdqus de diferentes ori—

gens, podendo ser utilizados em um mesmo sistema.
A priori, isto parece não ser fãciI, pois diferentes

fabricantes definem sua prõpria estrutura de duto, e os seus mõ-

dqus são construidos para esses dutos.
.

Para conseguir uma certa compatibiiidade entre diver
sos fabricantes, há necessidade do estabeiecimento de dutos pa—

dronizados e os mõduios serem produzidos para um determinado du—

to padrão.
Em [Bo82a,Bo82b], BorriI faz certas considerações sº

bre os probIemas envoIvidos na padronização de dutos. O estabeig
cimento de um padrão envolve, aIêm dos aspectos técnicos, aspec-
tos poIiticos e interesses particulares.

Apesar das dificuIdades, existem diversos comitês de
padronização e aIguns dos padrões propostos tem tido certa acei—
tação.

0 IEEE mantêm grupos de trabtho que anaiizam propos
tas de padronização de dutos. Os padrões sugeridos, tem sido bas
tante difundidos e vem sofrendo aiguns aperfeiçoamentos, confor-
me surgem as necessidades. Aiguns dos padrões propostos (ou em

estudo) pelo IEEE, são apresentados no item 2.5.
AIguns dos aspectos considerados na padronização de

dutos são:



independência do processador
tipos e quantidade de elementos (mõdu1os) permitidos
esquema de arbitragem do duto
esquema de interrupções do duto

. protocoio de transações

"tamnho-m

. definição das iinhas do duto, que são basicamente:
f.]. dados e endereços
f.2. controie, estado, interrupção e arbitragem
f.3. aiimentação (tensão e terra)
f.4. 1inhas extras para expansão

9. caracteristicas fisicas, tais como:
g.]. tamanho das piacas
9.2. tipo de conector
g.3. comprimento das Iinhas
9.4. espaçamento entre p1acas
9.5. terminação das 1inhas

h. circuitos acionadores e acopiadores
etc..

2.5 — Alguns Dutos Para Sistemas com Microprocessadores
Como já observado neste trabaiho, existe uma grande

variedade de dutos propostos para a impiementação de sistemas
computacionais, baseados em microprocessadores.

O interesse imediato estã nos dutos a nivel de bar-
ramento, por tratarem da interligação de mõduios, em sistemascom
putacionais.

Dentre os dutos existentes, destacamfse:
a. 5-100 (IEEE-P696) [Ga82,$t79,Zu81]

Proposto peia MITS em 1976, se tornou um dos dutos de bar—

ramento mais difundidos, sendo mais tarde proposto como pa—

drão (P696) peio IEEE.
Destina—se a sistemas computacionais baseados em microproces-
sadores de 8 ou 16 bits, com um mãximo de 22 mõduios interco-
nectados por um barramento comum de 100 1inhas paraieias.
Nesse duto, tem-se mestres (permanente e temporãrios) e escra
vos. O sistema admite 1 mestre permanente e até 16 mestrestqn
porãrios.
Pode-se imp1ementar sistemas com arquiteturas distribuidas,



respeitando—se os 1imites apresentados (22 mõdu1os, 16 mes-
tres temporários e 1 permanente).
As 100 1inhas do duto 5—100 estão organizadas em:

duto de dados — 16 1inhas
duto de endereços - 24 1inhas
duto de estado - 8 1inhas
duto de contro1e de E/S - 11 1inhas
duto de contro1e DMA — 8 1inhas
duto de interrupção vetorizada — 8 1inhas
duto de a1imentação - 9 1inhas
1inhas de Sinais de re1õgio - 2

1inhas de funções de zeramento — 3

1inhas de contro1e gera1 — 3

1inhas reservadas — 5

1inhas não definidas - 3

A arbitragem do duto ê distribuida e do tipo codificada (4
bits).
O duto ê sincrono e permite 8 niveis de interrupções vetoriza
das e uma interrupção não mascarãve1.
A ocorrência de um erro (erro de paridade, escrita em memõria
protegida etc..), pode ser sina1izada por uma 1inha especia1.
A uti1ização do 5-100 deve ser feita em dutos de pequena dis-
tãncia e em ambientes com ruido e1êtrico re1ativamente baixo.

. Multibus (IEEE-P796) [8080,8082,Zu81]

Proposto originalmente pe1a 1nte1 em 1974, se tornou mais tar
de proposta de padronização do IEEE (P796).

.

Destina-se a sistemas computacionais baseados em microproces—
sadores de 8 ou 16 bits e possibi1ita a conexão de diversos
mestres, para a imp1ementação de arquiteturas com mu1tiproces
samento.
Possui 86 1inhas organizadas em:

duto de dados - 16 1inhas
duto de endereços — 22 1inhas
duto de a1imentação - 20 1inhas
duto de contro1e - 17 1inhas
interrupções — 8 1inhas
reservas - 3 1inhas
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A estrutura do duto está baseada no comeito de mestre-escrava
com protocoio assincrono, permitindo que mõduios de diferen—
tes veiocidades possam ser interligados.
Permite a impiementação da arbitragem do duto por um esquema
de encadeamento em cascata ("daisy-chain") ou por um esquema
paraieio, centraiizado.
As interrupções podem ser requisitadas ativando-se uma das 8

iinhas disponiveis, com prioridade associada (mais aita na 11
nha O). O reconhecimento da requisição ê dado por uma iinha
de controie prõpria. E possivel ter-se interrupções vetoriza—
das ou não.

. STD (IEEE-P96i) [E182]

Proposto peia Mostek e Pro—iog em 1978, se tornou uma propos—
ta de padrão do IEEE (P961) em 1981.
Destina—se a sistemas computacionais baseados em microproces-
sadores de 8 bits.
E um duto sincrono, não muitipiexado, para interconexão de má
duios (nivei de barramento).
A capacidade de endereçamento bãsica é de 64 k bytes (16 ii-
nhas) com possibilidade de expansão (1 linha de expansão).
Permite a impiementação de sistemas com mõitipios processado-
res.

.

O STD possui 56 iinhas organizadas em:

duto de dados - 8 linhas
duto de endereços - 16 iinhas
duto de controle - 18 iinhas
extensão de memõria — 1 iinha
interrupções - 3 iinhas
duto de aiimentação — 10 iinhas
A arbitragem do duto pode ser impiementadapor encadeamento em

cascata.
A prioridade das interrupções vetorizadas pode ser impiementa
da por um esquema paraieio e centraiizado, que exige iigações
especiais com cada periférico, ou de modo seria] por encadea—
mento, utiiizando 2 iinhas do duto de controie.
Eurobus [HÍ82]

Desenvoivido peio UK Ministry of Defence e pela Ferranti
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Computer System (1978), constitui um duto de barramento para
sistemas computacionais baseados em microprocessadores de 8,
16 e 32 bits.
É um duto assincrono, muitipiexado, projetado para independer
do processador utiiizado, podendo até ser utiiizado como duto
de dados, sem necessidade de um processador como controiador
,do duto.
Permite a impiementação de sistemas com arquiteturas distri-
buidas.
O esquema de arbitragem é centraiizado, exigindo iinhas de re
quisição, conectadas em estreia, através do duto. A arbitra-
gem ê feita antecipadamente, meThorando o desempenho do siste
ma.

.

As interrupções são tratadas por um arbitrador, que conhecen—
do a fonte da interrupção, deve ativar as ações que se façam
necessárias.
Em sistemas com mãitipios processadores, estã prevista a pos—

sibiiidade de interrupção direcionada a um dado processador.
Estã tambêm prevista nesse duto, & possibiiidade de interiiga
ção com outros dutos do mesmo tipo, onde dispositivos de um

podem endereçar dispositivos de outros.
0 Eurobus utiliza o Eurocard (ou o Eurocard dupio — ambos car
tões de circuito impresso padronizado na Europa) e conector de

64 pinos.
'

0 número de iinhas utiiizadas no duto, varia de acordo com o

tipo de impiementação.
ZBI — ZBUS BackpZane Interconnect [Be80]

Constitui um duto de barramento, desenvoivido pela ZILOG, pa—

ra interconexão de mõduios de sistemas computacionais basea-
dos em microprocessadores de 8, 16 e 32 bits (projetado para
expiorar as capacidades dos microprocessadores da ZILOG — 280
28000 ...)
Esse duto ê assincrono, muitipiexado e permite a impiementa —

ção desde sistemas simpies com um único processador até sistg
mas com arquiteturas distribuida e muitiprocessamento.
É composto de 96 iinhas, organizadas em:

duto de dados/endereços — 32 iinhas
duto de paridade - 4 iinhas
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duto de interrupção - 9 iinhas
duto de controie - 28 iinhas
duto de aiimentação - 21 linhas
iinhas de reserva — 2 iinhas
A definição do tamanho da paiavra ê indicado por 2 linhas do
duto de controie.
As iinhas do duto de paridade e uma de indicação de erro do

duto de controie, permitem detetar erros nos dispositivos de
memória e nas transações no duto.
As 9 iinhas de interrupções, são organizadas em 3 grupos indg
pendentes, com niveis de prioridade diferentes. Dentro de ca-
da grupo, a prioridade dos dispositivos e assinaiada peia po—

”sição de cada um.
O tratamento das interrupções depende do processador e pode
ser mascarãvei ou não, vetorizada ou não, conforme a configu—
ração da UCP.
A arbitragem do duto utiiiza 4 iinhas de controie (o que per—
mite atê 16 mestres), e a iõgica de arbitração pode ser dis-
tribuida codificada.

.

VERSAbus — VMEbus [De82,Ka81]
0 VERSAbus e o VMEbus são dutos semeihantes, sendo o VMEbus u
ma versão Europêia do VERSAbus, com aigumas modificações.
Constitui um duto de barramento, com caracteristicas modernaa
destinado aos sistemas computacionais baseados em microproceí
sadores de 8, 16 e 32 bits. ,

Permite a impiementação de sistemas com vãrios processadores,
tendo algumas facilidades para impiementação de arquiteturas
distribuidas.
Em termos de fiexibiiidade é um duto que permite o manuseio
de dados com até 32 bits e endereços com até 31 bits.
O tamanho das piacas dos módulos, não varia grandemente entre
o VERSAbus e o VMEbus, sendo que o VME emprega o Eurocard (ou
Eurocard duplo) e conector DIN.
E um duto assincrono, estando organizado em cinco sub—dutos:
1 duto de transferência de dados
2 duto de interrupção
3. duto de arbitragem
4 duto de utiiidade
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5. duto de inter-inteligência
Em 1., tem-se 16 iinhas para dados (expandiveis até 32), 23
iinhas de endereço (expandiveis até 31).
A quantidade de bits de uma transação no duto, ê definida por
três iinhas de controie.
0 duto de interrupção (2) permite com 7 ijnhas, a geração de
interrupções & partir de quaiquer dispositivo do sistema. As

1inhas definem 7 niveis de prioridade e através da impiementa
ção de um reconhecimento por encadeamento, pode-se ter mais
de um dispositivo gerando interrupção na mesma linha, num mo-
do compartiihado.
O probiema de arbitragem do duto, é tratado via duto de arbi-
tragem (3) (5 iinhas no VERSAbus e 4 no VMEbus).
Existem três opções para a impiementação da iõgica de arbitra
gem:

]. por prioridade nas linhas do duto de arbitragem;
por um esquema ciciico, centraiizado;
por encadeamento em cascata, usando—se uma Única iinha de

requisição do duto;
No duto de utiiidade (4), tem—se sinais de teste de estado (a
penas no VERSAbus), indicação de faihas do sistema, controie
de zeramento, reiniciaiização etc..
0 duto de inter—inteiigência (5) e um sub—duto seria] (2 ii-

»

nhas), sincrono (4MHz), utiiizado para troca de pequenas men—

sagens entre mõduios inteiigentes do sistema, iiberando o du-
to de dados. Isto constitui uma caracteristica interessante
do VERSAbus e do VMEbus, pois conforme cresce o número de pro
cessadores no sistema, o tráfego no duto tambêm cresce, poden
do levar 5 saturação (conforme observado em II—i).
0 número de iinhas utiiizadas no duto, varia de acordo com o

tipo de impiementação.
. Futurebus (IEEE—P896) [A181,Ba84,Bo82b,BO84,Ta84a]

O Futurebus 5 um duto de barramento, assincrono, desenvoivido
peio IEEE com o objetivo de estabeiecer um padrão que possa
satisfazer os requisitos futuros dos sistemas com múitipios
microprocessadores.
0 Futurebus permite independência da arquitetura do sistema,
possibilitando a implementação de sistemas muitiprocessadores
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verdadeiros, (mãximo 32 processadores), com fiiosofia de con-
troie totaimente distribuida.
São previstos mecanismos que permitem múitipias hierarquias
de memõria, como "cache" e memõria virtua].
Também existe apoio ã sincronização de processos paraieios.
A taxa de transferência de dados permitida no duto, supera a

10 Mtransf/seg.
0 duto independe do processador e do fabricante, permitindo a

utiiização de diversos processadores de diferentes tipos e o—

rigem, no mesmo sistema.
Também existe independência quanto ã tecnoiogia, de modo que
os avanços tecnoiõgicos podem ser absorvidos com faciiidade.
Estã previsto suporte adiciona] para métodos de deteção auto—
mãtica de faihas, diagnõstico (iocaiização da faiha) e recon—
figuração do sistema.
O padrão proposto para o Futurebus, deverã ser suficiente pa-
ra utiiização por cerca de 10 anos.
O esquema de arbitragem empregado e distribuido, codificado ,
com a iõgica de arbitragem localizada nos mõduios. Existem 7

iinhas de arbitragem previstas, sendo 6 para o cõdigo do mes—

tre e 1 para paridade.
O Futurebus estã iogicamente dividido em dois dutos: um para—
ieio (P—Bus) e um serial (S-Bus) com 2 iinhas do barramento.
O P—Bus serve para a transação de dados entre processadores e
memõria (por exempio) & uma veiocidade aita; o S—Bus serve pa
ra troca de informações entre processadores, com uma taxa de
transferência de dados menor, mas frequentemente com maior ur
gência do que dados da memória. O S—Bus serve de apoio ao sis
tema operacionai que controia todo o sistema muitiprocessador
impiementado no Futurebus.
O S-Bus pode ser usado para transmitir solicitação de inter-
rupção de um processador para quaiquer outro e para ativar di
retamente iinhas de sinal nas piacas de processadores. Isso
permite a impiementação de funções do tipo “HALT”, "RUN",etc.
O Futurebus possui duas configurações:
9.1 (nivei 1) dados e endereços de 32 bits, muitipiexados (co

nector de 64 pinos);
9.2 (nivei 2) totaimente compativei com nivei 1, é uma exten-

são, com maiores recursos de controle, deteção e correção
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de erros (conector de 92 pinos).

Na tabe1a II-1 é apresentado um quadro resumo re1a—
cionando as principais caracterfstícas dos dutos descritos neste
ítem, com o objetivo de estabe1ecer uma visão comparativa entre
e1es.
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CAPITULO III

SOBRE O SISTEMA DISTRIBUIDO FUNCIONAL (SDF)
ASPECTOS FISICOS E LOGICOS DA ESTRUTURA DO SISTEMA

I - DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Basicamente,o SDF é um sistema computacionai destina
do a execução de tarefas bastante diversificadas, abrangendo:

— edição de arquivos
- compiiação de programas
— execução de programas
- depuração de programas
— monitoração de sistemas fisicos
— controie de sistemas fisicos
- aquisição de dados

'

— processamento de sinais
- etc..

A diversificação das tarefas consideradas, o grau de
independência entre eias e a necessidade de processamento rãpi—
do, principaimente quando se tem probiemas em tempo reaI com a

manipuiação de grandes quantidades de dados, tornam atrativa a l
dêia de utiTização de um sistema com diversos processadores. in-
teragindo fisica e Iogicamente, através de aIgum tipo de intercg
nexão.

As caracteristicas bãsicas propostas para o SDF são:
- sistema modular
- processamento distribúido de modo funciona]
— capacidade de processamento Toca], em cada mõdqu
— possibiiidade de comunicação rãpida entre os diversos mõdu-

105 do sistema
- fãcii assimiiiação de avanços da tecnoiogia
— independência de processador

Os mõduios do sistema tem capacidade de processamen—
to Iocai, isto 5, possuem um processador, uma memória e um sistg
ma operacionai Toca].

A comunicação entre os módulos do SDF é feita atra-
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vês de dutos, permitindo a comunicação a nive) de dados e endere
ços e a nive) de comandos de aito nivei.

Os mõduios do SDF podem ser:
- Mõduios para tarefas gerais (ou mõduios de usuários);
- Mõduios para tarefas especificas (com um conjunto de tare—
fas (ou funções) pré-estabeiecidas).

No caso de mõduios de usuãrios, tem—se um sistema
com possibilidade de:

- execução de tarefas iocais
— soiicitação de execução de tarefas )ocaiizadas em outros mê
duios '

- comunicação com outros módulos, a nive) de dados e de coman
dos.

No caso de mõduios para tarefas especificas, tem—se
um conjunto de tarefas (ou funções) pré-estabelecidas para o m6—

duio. Nesse caso, tem-se a possibiiidade de:
— execução de tarefas iocais previamente definidas
— soiicitação de execução de tarefas locaiizadas em outros mõ
duios

_

'

— comunicação com outros mõduios, a nivel de dados e de coman
dos.

A existência de um conjunto de tarefas (ou funções)
definidas previamente para os mõduios, caracteriza a distribui-
ção funciona] do sistema.

A-moduiaridade do sistema permite que sua impiementa
ção se faça a partir de um conjunto básico de mõduios, e .sejam
acrescentados novos mõduios, conforme necessidade e disponibiii—
dade. Além disso, em se tratando de um sistema distribuido com
mõduios funcionais, cada mõdulo poderã ser adaptado da meihorfog
ma para o atendimento das funções prê-estabeiecidasL Isto impii-
ca, na necessidade do sistema ser desenvoivido com certa indepen
dência quanto ao processador empregado em cada mõduio. Também é

de importância que sejam evitadas as dependências tecnoiõgicas,
aumentando o cicio de vida Gti] do sistema.

Com estas caracteristicas, também a manutenção e evo
iução do sistema ficam favorecidas.

A tecnoiogia atua) favorece o uso de microprocessado
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res, tanto peio aspecto econômico como peio aspecto tecnologico.
Conforme visto em [Fa83] , o uso de microprocessadº

res em sistemas distribuidos, de um modo gera], ê bastante atra—
tivo e recomendado.

Assim, o SDF serã impiementado utiiizando—se micro-
processadores, porêm, isto não deve ser considerado uma restri-
ção, pois o sistema não deverá ser dependente do processador nem

da tecnoiogia.



2 — ARQUITETURA DO SDF

Na figura III—2.1 temrse o esquema gera] da arquite
tura do SDF.

<:Zr— Duto de Dados e Endereços (DDE) >

3 ª © 3V

Mõduio ] Mõduio 2 Mõduio 3 Módulo n

UCP] UCP2 UCP3 .......... UCPn

â'ââ %

< Duto de Comunicação de A1 to Nive] (DCAN)
' >

Figura III—2.1 — Esquema Geral da Arquitetura do SDF

Na arquitetura proposta, tem-se mõduios independen -.
tes, que podem se comunicar de duas formas distintas:

a. peio duto de dados e endereços (DDE), para a troca de in-
formações a nivei de dados (memória e periféricos)

b. peio duto de comunicação de alto nivei (DCAN), para a tro—

ca de informação a nivel de comandos de aito nivel.
Com essa arquitetura, a idéia fundamenta] para o fun

cionamento do sistema é que, os mõduios podem solicitar a ativa-
ção de tarefas ou funções, em outros mõduios, através do DCAN e

a troca de informações a nivei de dados sempre será pelo DDE.



3 - ALGUNS MÓDULOS PARA 0 SDF

Aiguns mõduios possiveis de serem impiementados para
o SDF são descritos a sequir.
a. Módulos de Usuários: permitem a interação entre usuários e

sistema, através da execução de tarefas iocais ou remotas. Es
se mõduio deverá conter um processador iocai, uma memõria 10-
ca], possiveimente aiguma capacidade de armazenamento secundã
rio de pequeno porte (disco flexivel, por exemplo) e uma in—

terface serial para a conexão de terminais. Na figura III-3.1
tem—se um esquema básico para a arquitetura desse mõduio.

. . discoTermina] fiexivei

U C P
memõria Interface Interface

' ' ' iocai seria] Paraieia

í) %

Duto Interno

é? à?
$>

interface interface
DDE DCAN

"'pà————— _'-&àº'"———__..____ ...—______--

Figura III—5.1 — Arquitetura de um Módulo de Usuário

b. Módulo de Memória Virtual: consiste de um mõduio de memõria com

partiihado por todos os outros mõduios do sistema. Possui um

processador iocai, uma memória iocai (compartiihada com os ou-
tros mõduios) e um sistema de armazenamento secundário de por-
te mêdio (disco Winchester, por exempio). Esse mõduio, com as
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caracteristicas descritas, dã ao SDF a capacidade de implemen
tação de uma memõria virtua], inciuindo possivelmente mecanis
mos de-"Cache", aumentando tanto o espaço de endereçamento de
cada mõduio, como o seu desempenho. Na figura III-3.2 .tem-se
um esquema básico para a arquitetura desse mõduio.

_____ Memória Memória
Cache <:,___;::íã - - ] «;::::::> Secundariapr1nC1pa (disco)

í) © ©

controlador ———-—-ª)>controiador <3—————-:>
do Cache

<:
de Memória UCP

E
(> € i)

<:: Duto Interno
<> %V

Interface Interface
DDE DCAN

Q <>

___________ ___ "V-“-w
DDE DCAN

Figura III-3.2 - Arquitetura Para 0 Módulo de Memória Virtual

de
memória sem capacidade de processamento iocai, funcionando a—

Em versões simpiificadas do SDF, pode—se empregar mõduios

penas como um meio de armazenamento sem interconexão com o

DCAN (quaiquer soiicitação pelo DCAN exige capacidade de pro—

cessamento iocai, no mõduio).
Módulo de Disco:
ca], uma memõria iocai, um sistema de armazenamento

consiste de um mõduio com um processador ig
secundã—

rio de porte médio (disco Winchester, por exempio), compartl
1hado por todos os outros mõduios do sistema e uma impressora

deEsse mõduio deverã cuidar das tarefas de manipuiação ar—
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' quivos, IocaImente, por soIicitação através do DCAN. Entre as
funções a serem estabeiecidas, citam—se: transferências de ar
quivos, impressão de arquivos, gerenciamento de diretõrios,gg
renciamento de ãreas de usuãrios etc.. Na figura III—3.3 tem—

se um esquema bãsico para a arquitetura desse mõdqu.
.

Impressora Disco

Memória Interface InterfaceUCP .Iocai impressora paraIeIaºrª) é??< $. ©>
Interface mecanismo

DCAN transf.
MOZÉS

..... ©. _ _ _ __ Interface
""DE/3“. _____

DDE

""'—DD?"
Figura III—3.3 - Arquitetura Para o Módulo de Disco

Módulo de Monitoração do Sistema: consiste basicamente de um

mõdqu de usuãrio Com aigumas caracteristicas adicionais, per
mitindo a monitoração do sistema. Tem-se um processador IocaL
uma memõria IocaI, interface seria] para conexão de terminais
possibiIidade de utiIização de unidades de disco fiexive] e
uma memória organizada como uma Iista circuIar, destinada ao
registro das soIicitações de aIto niveI do SDF. Esse mõdqu
deverã monitorar as transações ocorridas peIo DCAN, detetar e

se possivei corrigir erros, supervisionar o estado do sistema
e outras tarefas de apoio ã depuração e manutenção do sistema
Na figura III—3.4 tem-se um esquema bãsico para a arquitetura
desse mõdqu.



. discoTermina] erxiveI.

ª) [X
<>

Memõria Interface InterfaceU.C.P. .IocaI seria] paraIeIa

a e e
,<

% mô >
<3=C>

<3i3>

Memoria- Interface Interface115tª DDE DCANCircular
<>

___MW ______
í?

_ _____
DDE DCAN

Figura Ilí43.4 — Arquitetura db Mõdulo de Monitoraçãb do Sistema

. Módulos para Aplicações Específicas: diversos outros mõdu -'
los, possuindo no minimo um processador Ioca] e uma memória

IocaI, com funções ou tarefas especificas, podem ser defini—
dos para utiiização no SDF. Dentre as hipóteses possiveis tem-
se:
? controIadores de processos fisicos
— monitores de processos fisicos
— aquisição de dados em processos fisicos
— processamento de imagens
- etc..

Na figura III—3 5 tem—se um esquema básico para a

arquitetura desses mõduIOS.



sistema sistema
f1síco físico$.âMemóriaP. 10Cª1 A/D D/Aêââeé

>

U

Duto Interno<
€? €? €?

Interface Interface Interface Interface
DDE DCAN seria] paraIeIa

"NEIDE-"— "BEAN—“ . Disco................. Term1na1 flexíveI

Figura III—3.5 — Arquitetura de Um Módulo Para Aplicações Específicas
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4 - DUTOS DE INTERLIGAÇÃO DO SDF

0 SDF possui, basicamente, duas estruturas de inter-
iigação dos seus mõduios:

a. o duto de dados e endereços (DDE): impiementa & via de co—

municação de baixo nivei do sistema e compreende um duto
,paraieio, por onde circulam dados, endereços e sinais de
controie; basicamente através desse duto ocorrem transfe-
rências de biocos de dados. No capitulo IV tem—se maiores
considerações sobre o DDE.

b. o duto de comunicação de aito nivei (DCAN): impiementa a

via de comunicação de alto nivei do sistema e compreende
um duto paraieio muitipiexado, proposto especialmente para
impiementação do SDF e objeto de consideração detalhada
neste trabaiho, por onde circuiam soiicitações de comandosi
de alto nivel de um mõduio para outro. No capituio IV tem-
se um estudo detaihado sobre a estrutura desse duto.

Cabe observar, preiiminarmente, que o duto de comuni
cação DCAN foi escolhido como séndo paraieip e muitipiexado,com
o objetivo de se obter um meihor desempenho do sistema, evitan-
do-se a necessidade de transferênciasseriais de informações. No

caso de dutos seriais, o reconhecimento ou não de um comando, sg
mente pode ser decidido apõs aiguns cicios de tranferência de in
formações (quando todo o comando tiver sido recebido); no caso
de um duto paraieio (ou paraieio muitipiexado), isto não ocorre,
pois a informação completa fica disponivei em um Único cicio, ou
possiveimente (devido à muitipiexação) em poucos cicios.

Para sistemas distribuidos cujos mõduios estão fisi-
camente prõximos, não existem dificuidades técnicas na implemen—

tação de dutos paraieios.
Com o uso de dutos paralelos eliminam—se os, circul

tos de conversão paraieio/seriai - seriai/paraieio e a iõgica de

repetição automãtica de informações,devida a erros de transmis-
são.



5 - SOBRE O SOFTWARE DE CONTROLE DO SDF

O software de controie dos sistemas computacionais
(o sistema operacional) e organizado geraimente, segundo uma es
trutura de camadas interligadas iogicamente, onde há a criação
de máquinas virtuais que facilitam a utiiização do sistema e me-
1horam o aproveitamento dos recursos disponiveis. Na figura
III—5.1 tem—se um esquema para essa organização.

,,,-N_,4-

usuãrio

outras
camadas

núcieo

Hardware

// «,
,

xxxxxxxã__,,w/////

Figura III—5.1 — Organização de Um Sistema Operacional

No caso de sistemas distribuidos, com vários mõduios
com processadores, pode—se manter essa estrutura para os siste —

mas operacionais mas deve-se acrescentar uma estrutura de apoio
que permita a comunicação entre os mõduios do sistema.

Nas redes de computadores, por exempio, cada um dos
nós (correspondente aos mõduios aqui referenciados) possui uma

estrutura de software adiciona] que permite a interiigação e a

comunicação entre dois nós da rede,organizada em camadas funcio
nais [Ry81] . Nesse caso, a comunicação entre os nós requer a im



p1ementação de protocoios em diversos niveis, reiacionando as di
versas camadas desse software de controie. A interligação fisl
ca entre os diversos nõs ê, normaimente, uma 1inha seria] (um
cabo coaxiai, por exempio) ou um meio de te1ecomunicação (com o

envio seria] da informação) para os casos de maior porte.
.

No caso do SDF, cada um dos mõduios possui um siste-
ma operacionai iocai, independente e de compiexidade variada de
acordo com o tipo de apiicações definidas para o mõduio. O meca-
nismo iõgico empregado para a interiigação e comunicação entre
dois mõduios do sistema difere daqueie empregado nas redes de
computadores, pois as camadas funcionais não são empregadas.
Nesse caso ê possivel, por exempio, que soiicitações de usuários
ativem a geração de soiicitações peio duto de a1to nive] quase
que diretamente.

Na figura III—5.2 é apresentado um diagrama da orga
nização do software e a comunicação existente entre os mõduios
no SDF.

Comunicação de baixo nive]
* +

1 i i

W

&
se so sop3 “> * so so

p1 p2 pn—i pn

I
A >

4

< * r r

Comunicação de aito nive]

Figura III—5.2 — Organização do SOp para o SDF



O protocoio de comunicação entre os mõdu1os envoive:
a. Comunicação de Alto Nível: protocolo impiementado atraves de

comandos de alto nive] e sinais de controie;
b. Comunicação de Baixo Nível: envoivendo acessos a memõria, po

dendo inciuir transferências de biocos de dados (por acesso
direto ã memõria — ADM) e sinais de controie.

A utilização do DCAN ocorre sempre que é necessãria
a so1icitação de tarefas em outros mõduios, através de comandos
especificos. A geração e a recepção desses comandos é efetuada
por rotinas incorporadas ao sistema operacional iocal.

No caso de recepção, tem-se rotinas que atendem a u-
ma interrupção gerada na interface do DCAN. Dependendo do coman-
do recebido o atendimento é imediato; em outros casos utiiiza-se
uma estrutura de fiia de atendimento.

No caso de geração dos comandos, a necessidade do cg
mando ocorre durante a execução de aiguma tarefa (programa de u—

suãrio, rotina do sistema operaciona] ou a1guma rotina previamen
te definida no mõdulo). Nesse caso as rotinas adequadas do Sistº
ma operaciona] são soiicitadas e o comando será transmitido pe—

10 DCAN, a um mõdulo especifico.
No capituio IV são apresentados aiguns detaihes so-

bre a geração, recepção e atendimento dos comandos de aito ni-
ve].



CAPÍTULO IV

SOBRE A COMUNICAÇÃO NO SDF

] - ASPECTOS DO MECANISMO DE COMUNICAÇÃO ENTRE MÓDULOS DO SDF

1.1 - Consideraçães Iniciais
Como descrito no capituio III, o SDF possui dois du—

tos de interiigação entre mõduios; um para a comunicação de aito
nivei (DCAN), outro para a comunicação de baixo nivel (DDE).

Um ponto fundamenta] no desenvolvimento do sistema,
é a definição de um mecanismo que permita a comunicação entre os
diversos mõduios que o compõem.

Nesta seção, é proposto um mecanismo de comunicação,
que permite a troca de mensagens entre os diversos mõduios do.
SDF, utiiizando os dois dutos disponiveis.

Basicamente, no esquema que serã apresentado, as—

sume-se que em memõrias não pertencentes ao próprio mõduio, ape—

nas ê permitida a execução de ieituras (sendo proibido escri—
tas). Assim, a integridade das informações contidas na memória
de cada mõduio não é ameaçada por escritas indevidas, de outros
mõduios.

Assume—se também que a necessidade de um envio de

mensagem de A para B ou a necessidade de recepção de mensagem em

A, vinda de B, é informada através do DCAN; as mensagens, porêm,
circuiam peio DDE sempre atraves de leituras e transferências de
biocos de dados (se for o caso).

Na figura IV-1.1 tem—se um esquema bãsico para o me
canismo de comunicação do SDF, considerando-se dois mõduios.



leitura e transferência da mensagem

<
_

= “ DDE >
,-——-J--—-

,me—..... .....“|
|
|

Mõdulo A Mõdulo B

l
<

&

= ª Maviso de envio de mensagem

Figura IV—1.1 — Esquema Básico Para Comunicação no SDF

1.2 - Elementos Básicos Para a Comunicaçao

Como sugerido na figura IV—l l (blocos pontilhados),
na taxa denmnsagan deve—se ter pelo menos dois elementos básicos;
um que contenha a mensagem a ser lida pelo módulo (ou enviada pa
ra o módulo) que recebe mensagem, localizado no mõdulo que gera
mensagem; outro, localizado no mõdulo que recebe mensagem, desti
nado a armazenar a mensagem recebida (lida). Esses elementos cons
tituem a base do mecanismo proposto e podem ser algum tipo de es
trutura de dados, capaz de armazenar linhas de informações, em

um formato pré—estabelecido. São os "escaninhos de mensagens"
(EM) e podem ser organizados de diversas maneiras.

Umapossivel implementação para um EM ê através do u-
so de listas de registros, onde um registro pode conter:

a. um campo indicando se a mensagem contida nessa posição es—

tã disponivel para leitura ou se já foi lida por algum ou-
tro mõdulo;



b. um campo de proteção, com o objetivo de se evitar acessos
não autorizados ã mensagem;

c. um campo de mensagem, contendo a mensagem propriamente di—

ta.

Na figura IV—1.2 tem-se o esquema de uma opção para
a organização e impiementação de um EM. Nesse caso utiiiza-se u—

ma matriz, porém a idéia pode facilmente ser adaptada para o uso
de outras estruturas de dados.

diSponibiiidade
EMi ,

endereço Mensagem
Base i __, g .

X

» proteção
2 l

: :

: |
| O

' !

k'“,
:

:

|

n—1

Figura IV—l. 2 - Opção Para Implementação de Um EM

No esquema da figura IV—1.2 cada linha da matriz
EMi, corresponde a um registro. A referência a um EMi se faz pe—
10 seu endereço base i; para o acesso ao k—êsimo registro do EMi,
utiiiza—se:

endereço do registro : endereço base i + k

Os registros podem ser utiiizados sempre que estive-
rem vazios ou quando a mensagem contida já foi iida por aigum ou
tro mõduio. '

O tamanho de um registro (impiicitamente o tamanhode
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uma mensagem) e o número de registros existentes em um determina
do EM, devem ser especificados por ocasião da sua criação.

1.3 - Utilização de Um EM

Um EM pode ser utiiizado de três formas distintas:
a. para conter mensagens geradas no próprio mõduio a que per-

tence (EM tipo a); '

b. para conter mensagens iidas em outro mõduio e copiadas no
mõduio a que pertence (EM tipo b);

c. para conter mensagens dos dois tipos anteriores (EM tipo
c).

Assim, ficam definidas três cTasses de EM, uma para
cada caso descrito.

Fica evidente a caracteristica de transação não des—

trutiva, tendo-se apenas leituras de um mõduio em outro.
Para uma troca de mensagem e necessário pelo menos

um EM em cada módulo envoivido. Na figura IV—1.3 tem—se esque—
mas possiveis de serem impiementados, com indicação do fiuxo de
mensagens possiveis.

'

Na definição dos módulos do SDF, pode—se adotar:
a. cada mõduio apresenta obrigatoriamente, peio menos um EM

tipo a e um tipo b (caso a da figura IV—1.3);

b. cada módulo apresenta obrigatoriamente, peio menos um EM

tipo c (caso b da figura IV—1.3);

c. cada mõduio apresenta obrigatoriamente, um determinado nu-
mero de EM de tipos a, b e c.

Em quaiquer caso adotado, deve-se prever a possibiii
dade de criação de novos EM, dinamicamente, conforme necessidade
detectada no decorrer do processamento das tarefas.

Pode—se, portanto, adotar iniciaimente apenas EM ti-
pos a e b e, com subsequentes definições de novos EM, ter-se um

caso semelhante ao de se adotar iniciaimente'apenas EM tipo c ou
mesmo tipos a, b e c.

A adoção inicial de EM tipos a e b, pode ser mais
adequada ao SDF considerando—se que nesse caso as mensagens gera
das no próprio mõduio e as recebidas de outros mõduios, são arma



1eítura e transferência da mensagem

<

b.) Ut11ização de EM c1asse c

Figura IV—l. 3 - Esquema Para Utilização dos EMS
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zenadas em estruturas distintas. Isso pode facilitar o mecanismo
de utiiização das mensagens, bem como aumentar a confiabiiidade
do sistema.

Quaiquer que seja a hipótese adotada, deve-se ter em

cada mõduio uma tabeia de acesso aos EM. A tabeia deve conter os
ponteiros que referenciam cada um dos EM implementados (inc1uin
do-se os definidos dinamicamente). Na figura IV—1.4 tem—se um

diagrama mostrando uma possivei organização.

Tabeia de Acesso
aos EM

ci x Ponteiro EM]

c2 x Ponteiro EM2
“_,-*.*

EM]

c3 x Ponteiro EM3
——_—]&——_—ú—'

, |

; |
. , |

|
EM2

| |

' ' ' EMn

cn x Ponteiro EMn

EM3

ci + cõdigo associado ao EM

x + campo reservado para aigum tipo de proteção
ponteiro EMi a-endereço base do EMi

Figura IV—1.4 — Organização do Acesso aos EM

Os EM pré—definidos para os mõduios são criados por
ocasião da ativação do sistema operacional de cada mõduio, tendo
suas caracteristicas prê—estabeiecidas na geração do sistema.

Os EM definidos dinamicamente requerem para sua cria
ção, um suporte adiciona], pois como mostrado na figura IV—1.3

quando dois mõduios A e B trocam mensagens entre si, há uma cor-
respondência entre as suas estruturas de EM envoividas. Assim,
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quando há a criação de um EMx em um mõduio A, visando uma troca
de mensagens com um mõduio B, deverã obrigatoriamente ser criado
em B um EMx'. Isso requer um comando de aito nivei peio DCAN, so
iicitando a criação do EMx'.

_

_

Tem-se a seguinte reiação na criação dos EM:

Mõduio A Mõduio B

(requisitante) (requisitado)
EM criado por EM criado pordecisao iocai soiicitação via DCAN

tipo a tipo b

tipo b tipo a

tipo c tipo c

1.4 — Funcionamento do Mecanismo Proposto
O mecanismo de comunicação proposto requer, para o

seu funcionamento, a definição de alguns comandos de aito nivel
no DCAN. Assim, são necessários os seguintes comandos:

a. comando para solicitar a criação de um EM;

b. comando para informar a criação de um EM;

c. comando para soiicitar a desativação de um EM;

d. comando para soiicitar envio de mensagem através de um EM;

e. comando para informar o envio de mensagem através de um EM

Outros comandos podem ser impiementados, porém o con
junto apresentado ê suficiente para o funcionamento do mecanismo

O funcionamento básico do mecanismo de comunicação 6

apresentado a seguir.

Envio de Mensagem de um Mõduio A para um Mõduio B.

Nesse caso, tem-se:
— a mensagem gerada em A é colocada no EMx;

— atraves do DCAN envia—se um comando do tipo e, informando 0

EM onde a mensagem foi coiocada;
— no mõduio B, quando for possivei receber a mensagem, faz—se



uma conexão com A, atraves do DDE, efetua—se a leitura da

mensagem no EMx e a posterior escrita no EMx'.

Quando 0 EM a ser utilizado na troca de mensagens
não estã criado, o mõdulo A (requisitante) inicialmente solici-
ta a sua criação no mõdulo B,segundo o que foi descrito emIVrl.&
Nesse caso, tem-se:

- atraves do DCAN o módulo A envia um comando do tipo a, as-
sociando um cõdigo ao EM solicitado;

- quando o módulo B criar 0 EM solicitado, este envia ao mõdu
lo A um comando do tipo b, informando a criação do EM e dan
do o cõdigo de referência do EM em B.

Quando um EM criado dinamicamente não ê mais necesé
sãrio, o mõdulo que o solicitou pode determinar sua desativação,
enviando pelo DCAN um comando do tipo c, com a informação do cõ-
digo do EM.

Pode—se implementar também um sistema de proteção pa
ra esse mecanismo, procurando melhor coordenar a utilização dos
escaninhos de mensagens.

Cabe ser observado também que, as idéias 'fundamen
tais empregadas na comunicação entre os módulos do SDF, podem
ser aplicadas ã comunicação entre tarefas, dentro de um mesmo mg

dulo.
Nesse caso, podem—se utilizar estruturas de EM seme—

lhantes ãs empregadas na comunicação entre os módulos, facilitan
do futuras migrações de tarefas de um modulo para outro. Esta
compatibilidade é altamente desejãvel, principalmente em siste-
mas em desenvolvimento.

1.5 - Aspectos Relevantes do Mecanismo Proposto
Nas redes de computadores, normalmente utiliza—se co

municação serial, com comandos e mensagens circulando pelo mesmo
duto.

No caso do SDF o mecanismo proposto utiliza comunica
ção paralela, com os comandos de alto nivel circulando pelo DCAN
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e as mensagens circuiando peio DDE, através de transferência de
biocos de dados. Nesse caso tem-se os seguintes aspectos favorã-
veis:

a. um maior voiume de comandos e mensagens circuiando no sis—
tema;

b. o reconhecimento de endereçamento de mõduios e dos coman
dos.recebidos por um mõduio ê faciiitado;

c. as transferências de mensagens são mais rãpidas;
d. o mecanismo de apenas leitura favorece a proteção do sistg

ma.

Por outro 1ado, no SDF tem—se um número significati—
vamente maior de iinhas de comunicação, pois, nos mecanismos se-
riais tem-se apenas um par de iinhas. Isto pode acarretar ai-
guns probiemas na comunicação, como visto em II-2, se as distãn—
cias entre mõduios forem grandes.

No caso do SDF, o sistema deve possuir os mõduios cg
nectados por iigações de pequena distãncia, o que vem minimizar
os probiemas de ruidos e interferências.

Resta, porêm, o aumento do custo de impiementação,
devido ao maior número de linhas e o consequente aumento dos cir
cuitos de terminação, acionadores, acopiadores e conectores.

No caso de transferência de arquivos, pode-se ter um

número eievado de biocos de dados para serem transferidos, o

que inviabiiiza o emprego do mecanismo proposto para mensagens
(poucos biocos de dados ). Nesse caso pode—se optar pelo uso de
transferência por acesso direto 5 memória (ADM), sempre empreqan
do—seos EM como descrito aqui.



2 - O DUTO DE COMUNICAÇÃO DE ALTO NÍVEL (DCAN)

2.1 — Caracterização do DCAN

0 Duto de Comunicação de Aito Nive] do SDF, o _DCAN,
é uma via de comunicação que suporta os comandos de alto nivei,
impiementados no sistema para a comunicação entre mõduios.

O objetivo da definição desse duto é o de estabeie -
cer uma via de comunicação rãpida, entre os diversos mõduios do
sistema independente do duto de dados e endereços, normaimente g
xistente, permitindo o envio de comandos de alto nivel que acio-
nam tarefas prê-estabeiecidas em cada um dos mõduios. ESse acio-
namento de tarefas pode ser obtido peio uso de interrupções gera
das na interface do mõduio. Uma anãiise das possibilidades exis—
tentes ê apresentada em IV-4. Cabe, porêm, destacar aqui que o

esquema estabeiecido peia introdução do DCAN no SDF, deve permi—

tir um rãpido reconhecimento dos comandos válidos e do endereça—
mento do mõduio, para se obter uma caracteristica de alta veiocl
dade na comunicação entre os mõduios.

2.2. - Formato de Um Comando de Alto Nível

Basicamente, o DCAN deve permitir comandos para:
manipuiação de arquivos;
troca de mensagens;
criação e desativação de escaninhos de mensagens (EM);

. ativação e desativação de tarefas;
igerenciamento de áreas de usuários;

'thQOU'Q)

informação de falhas no sistema

etc..
Um comando de aito nive] no SDF, tem o formato mos-

trado na figura IV—2.1.
O código do comando permite a sua identificação e o

estabeiecimento de um mecanismo de reconhecimento, nos mõduios
previamente preparados para o atendimento de cada comando. 0 nú-
mero de bits (n) necessãrios depende do número de comandos defi-
nidos.

O endereço do mõduio destino é utiiizado para de—

finir qua] mõduio do sistema estã sendo requisitado, para o aten



dimento do comando. 0 número de bits (k) necessãrios depende de
quantos mõduios o sistema possui. .

O ponteiro para informações adicionais ê utiiizado
para indicar, ao mõduio destino, em qua] registro de um EM prê-
estabeiecido, no mõduio fonte, são encontradas as informações a-
dicionais necessárias ao atendimento do comando enviado. Como e—

xempio, considere—se um comando de impressão do tipo:
Imprima arquivo x

Nesse caso, o código do comando se refere & "Impri—
ma“, e as informações adicionais ã identificação do arquivo (no-
me, tipo, tamanho etc..).

código do endereço do ponteiro para endereço do
informações

. . . 'dadiCionais mo “10 fontecomando mõduio destino

K____—Nw_____Jk_—___NF_____JK— », _jk Y ]
n bits k bits n bits k bits

Figura IV—2.1 — Formato de Um Comando de Alto Nível do DCAIV

O endereço do mõduio fonte é utiiizado para identifi
car, para o mõduio destino, o autor da soiicitação. Basicamente
tem—se duas finaiidades com esse endereçamento:

&. permitir que o mõduio destino possa obter as informações a
dicionais no mõduio fonte, utiiizando o ponteiro fornecido
no comando e o mecanismo de comunicação através do DDE, es
tabeiecido para o SDF(IV—1).
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b. permitir que o mõduio destino possa enviar mensagens, quan
do necessário, reiatando ocorrências reiacionadas com o co
mando solicitado, para o mõduio fonte.

Na figura IV—2.2 tem—se um esquema mostrando o fiu-
xo da informação no envio de um comando peio DCAN e na obtenção
das informações adicionais, para o atendimento.

< #
— m>

fiuxo na obtenção
das informações

ponteiro I adic1onais
,

1nf.adic EMX EMX-

Mõduio A Mõduio B

(fonte) (destino)
V &

fiuxo no envio
do comando

< o comando _J DCAN >
/I_'X

Figura IV—2.2. — FZuxo de Informação: Envio Comando/Obtenção Informações
Adicionais

Com relação ao endereçamento do mõduio destino,
cabe observar que podem ocorrer situações em que um comando espe
cifico precise ser enviado a todos os módulos do sistema;isto pº
de ser impiementado, reservando—se um cõdigo de endereço para eg



se modo de comunicação (por exempio, o endereço zero).

2.3 - Definição e Organização das Linhas do DEAN

A primeira questão a ser anaiisada na definição do
DCAN, é a escolha entre um duto seria] e um duto paraieio. Ini—
ciaimente consideram—se:

a. o objetivo descrito em III—2.1 para o DCAN,

b. que os comandos enviados peio DCAN, são destinados a um mê

duio especifico do sistema (a menos de casos especiais);
c. que um mõduio do sistema somente deve considerar as infor—

mações do DCAN, quando tiver sido endereçado;
d. que em um duto seria], o reconhecimento do endereçamento

ou do comando, tem de ser feito apõs o recebimento de to—

dos os bits envoividos, o que pode ocasionar um certo atra
so na decisão;

Com base nessas considerações iniciais, a escolha de
um duto paraieio é a mais indicada pois nesse caso tem-se:

a. o código do comando ou o endereçamento pode ser enviado
de uma sõ vez;

b. o reconhecimento de um comando ou endereço pode ser feito
de modo bastante rãpido, por um circuito de interface para
ieia;

c. no caso de ocorrência de erros na transmissão ou recepção
das informações, que exijam sua retransmissão, tem-se um

esquema mais simpies e mais rãpido (normaimente esse esqug
ma e dispensado no caso de dutos paraieios, pois raramente
ocorrem erros de transmissão temporãrios).

Sabe—se porém, que a opção por um duto paraieio
traz, fatalmente, um aumento indesejãvei do custo do sistema, de
vido ao aumento no número de iinhas com o correspondente aumento
no número de circuitos de terminação, acionadores, acopiadores ,

conectores, etc.. Como aiternativa pode—se utiiizar um duto pa-
raieio, mas muitipiexado, que mantêm o probiema do número de ii-
nhas do duto sob controie, apesar de introduzir certa perda na
veiocidade de transmissão das informações.

A proposta apresentada aqui para 0 DCAN é, portanto,
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a de um duto para1e1o mu1tip1exado.
Para o envio das informações contidas na definição

de um comando de a1to nive1 do SDF, deve—se estabe1ecer a1guns
cic1os distintos, enviando-se em cada um parte das informações.

No caso do DCAN, tem—se a sugestão de úti1ização de
dois cic1os, com:

19 cic1o + <cõdigo do comando><endereço destino>
29 cic1o + <ponteiro p/inf.adic><endereço fonte>

Assim, no 19 cic1o de envio de informações, tem-se o

acionamento dos circuitos de reconhecimento do endereçamento e
do comando.

Entre o 19 e o 29 deverã ocorrer um sina1 de recebi-
mento de informação, enviado pe1o mõdu1o destino para o mõdu1o

fonte (caracterizando um procedimento asSincrono). Aqui inc1ui—
se também a possibi1idade de sinais de erros de paridade, por e—

xemp1o. ,

No caso de não envio do sina1 de recebimento (devido
a inexistência do mõdu1o destino, por exemp1o), deve existir uma

1imitaçã0 por tempo de conexão, após o qua1 o mõdu1o fonte cancg
1a o envio do comando.

Também após o 29 cic1o, tem—se considerações se-
me1hantes ãs apresentadas para o 19.

Esses pontos serão considerados mais deta1hadamente
em 1v-3.

'

Descrição dos Sub—Dutos do DCAN:

a. Sub—Duto Di: composto por "N" 1inhas que servem para a codifi
cação dos comandos so1icitados no 19 cic1o e para o ponteiro
para as informações adicionais no 29 cic1o.

b. Sub-Duto DZ: composto por "k" 1inhas que servem para & codi-
ficação do endereço do mõdu1o destino no 19 cic1o e para
o endereço do mõdu1o fonte no 29 cic1o.

c. Sub-Duto Dã: composto por "M" 1inhas que se destinam ã imp1g
mentação do processo de arbitragem para os mõdu1os do SDF.

d. Sub-Duto D4: composto por 7 1inhas que se destinam aos si-
nais de contro1e:
- 1inha de disponibi1idade do DCAN



- iinha de vaiidação dos sinais do DCAN

— linha de reconhecimento dos sinais
- iinha de paridade
- iinha de erro de paridade
- 1inha de faiha
— iinha de arbitragem

e. Sub—Duto Dã: composto por "X" linhas que se destinam ã expan
são futura do DCAN.

0 número de 1inhas do DCAN, depende diretamente do

número de mõduios e de comandos a serem impiementados. Assim, N,
k,M, e X devem ser definidos em função do que se pretende impie—
mentar, evitando-se um super—dimensionamento, com o conseqUente
aumento de custo.

Na figura IV-2.3 tem—se um esquema básico para a or
ganização das iinhas do DCAN.

DCAN
A h

<: código do comando/ponteiro p. inf adic.
»

Di ?>

<: endereço destino/endereço fonte D2 T>

<Zarbitragem D3 :>

<: sinais de controie 04 :>

<: expansão D5 :>

Figura IV—2.3 - Organização das Linhas do DC/W
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2.4 - Funcionamento do DCAN

Para o estudo do funcionamento do DCAN, cabe definir
o tipo de sincronismo empregado. Com base no estudo bibiiogrãfi—
co desenvoivido, observa-se que os dutos assincronos tem sido u-
ma tendência moderna, principaimente devido ã faciiidade na ob-
tenção de independência de processador e de tecnoiogia. Como e-
xemplo tem-se o Futurebus [A181,Bo84i, projetado totaimente as—
sincrono, visando aicançar essas caracteristicas.

Assim, para o DCAN, adota-se também um esquema as—

sincrono, que será descrito neste item.

Antes da descrição do funcionamento do DCAN, apresen
tam-se as finaiidades de cada uma das iinhas de controie do du—

to:
a. Linha de Disponibilidade (LD)

Indica quando o DCAN estã disponivei para ser acessado peio
mestre, que já foi seiecionado no esquema de arbitragem para
a utiiização do duto.

b. Linha de Validação (LV)
Indica o momento a partir do quai os sinais do DCAN estão vã-
1idos. E acionada peio mõduio mestre do duto.

C. Linha de Reconhecimento (LR)

Indica que as informações transmitidas no DCAN foram recebi—
das com sucesso, peio mõduio destino.

d. Linha de Paridade (LP)
Indica o bit de paridade a ser utiiizado para a deteçao de el
ro na transmissão.

e. Linha de Erro de Paridade (LEP)

Indica, quando ativa, que o mõduio destino detetou um erro de

paridade na informação recebida no DCAN.

f. Linha de Falha (LF)
,

Indica, quando ativa, que uma faiha grave foi detetada em ai-
gum ponto do sistema. Deverã ativar uma rotina de atendimento
de emergência em todos os mõduios do sistema. O moduio de mo-

nitoração do sistema se encarrega da ativaçao dessa iinha.



9. Linha de Arbitragem (LA)
Indica se o processo de arbitragem estã autorizado.

Conhecendo-se basicamente a finaiidade das iinhas
do DCAN, pode-se definir o seu esquema de funcionamento.

Monitoração das Linhas do DCAN

Os diversos mõduios do sistema monitoram permanente-
mente as iinhas do DCAN, através de suas interfaces dedicadas ao
DCAN.

'

_

Quando há um reconhecimento do endereçamento nas ii-
nhas do sub—duto DZ e do comando soiicitado no sub—duto D], ge—

ra-se no mõduio de destino um sinal de interrupção, para o acio-
namento do mecanismo de recebimento das informações contidas na
interface e também, quando nenhum erro adiciona] for detetado, o

sinal de reconhecimento para o mõduio fonte (mantido na iinha
por um periodo pré—estabeiecido). O efeito desse sina] de reco
nhecimento ê informar o sucesso da transmissão e iiberar o mõdu—

10 fonte para compietar as informações necessárias no duto (quan
do for o caso) ou iiberar o duto para que um novo mõduio passe a

ser o mestre.
Pode—se ter as seguintes situações após o envio de

informações no DCAN:

LR LEP estado do módulo fonte
Q & aguardando

& reconhecimento efetuado
com sucesso

0 1 erro de paridade
] 1 não ocorre

Cabe observar que “Q" indica um estado não ativo da

iinha e “1" um estado ativo.
O recebimento de um sina] de erro de paridade gera

no mõduio fonte (o mestre do DCAN) um conjunto de ações que po—

dem:

a. recoiocar as informações no DCAN e repetir o seu envio “mu
co recomendado no caso do DCAN, por ser um duto paraieio);

b. interromper a comunicação, gerando uma mensagem de erro ã
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tarefa so1icitando a transação.
Pode—se ter um esquema que repita o caso a., um cer-

to número de vezes antes de executar o caso b.

As Fases na Conexão Entre Dois Módulos no DCAN

Definem-se três fases distintas na conexão entre
dois mõduios no DCAN:

a. A Arbitragem do DCAN (1a. fase)
Quando um módulo do SDF precisa utiiizar o DCAN, este deve en
trar no processo de arbitragem do duto. Nesse processo, que
define a 1a. fase da transação no duto, apenas um dos mõdu1os
do SDF e autorizado a acessar o DCAN.

b. Transmissão do 19 Grupo de Informações (2a. fase)
Apõs um mõduio ter obtido o controle do DCAN, atraves do pro—
cesso de arbitragem, este aguarda a iiberação do duto, indica
da pe1a iinha LD. Quando disponivei, o duto é acessado, sua
diSponibiiidade ê aiterada e ocorre a transmissão do 19 cicio
do comando de aito nive] considerado (código do comando e en—

dereço de destino) e os sinais de controie necessãrios (vaii—
dação e paridade).
Após a transmissão, 0 mõduio fonte aguarda o sina] de reconhg
cimento ou o sina] de erro de paridade.
b.]. Se esses sinais não são enviados após um certo tempo (de

finido na impiementação do sistema), a transação é encer
rada.

b.2. Se 0 sina] de erro de paridade ê acionado, pode-se repe—
tir a transmissão um certo número de vezes e em caso de
permanência do erro, encerrar a transação com a geração
de uma mensagem apropriada, ou simpiesmente encerrar a

transação com a geração de mensagem.

b.3. Se o sinal de reconhecimento & acionado, pode-se passar
para a 3a. fase.

Também em b.], pode ser adotada uma poiitica seme—

1hante ã descrita em b.2. A decisão de como imp1ementar esses
casos dependerá do grau de compiexidade que se queira dar ao
sistema e da fase de desenvoivimento em que se encontra (ver-
são inicia], preferiveimente mais simpies ou versões avança —
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das, com um certo grau de compiexidade maior).
No caso b.], deve-se ter também um mecanismo que ga

ranta a integridade da transação, isto é, não pode ocorrer do
mõduio fonte interpretar um não reconhecimento exatamente quan
do o mõduio de destino consegue reconhecer a informação. Uma

sugestão € a de primeiro o módulo fonte invaiidar a informa —

ção para depois interpretar o não reconhecimento. Em caso de
dúvida, revalidar a informação e verificar o reconhecimento.

c. Transmissão do 2? Grupo de Informações (5a. fase)
Quando a 2a. fase é encerrada com sucesso, tem—se a 3a. fase,
onde são transmitidos o 29 cicio do comando de aito nive1(pon
teiro para as informações adicionais e endereço do mõduio fon
te) e os sinais de controie necessarios (validação e parida—
de).
Após a transmissão tem-se um procedimento anãiogo ao da 2a.
fase, sendo que no caso de ocorrência de erros definitivos,
deve-se gerar mensagens apropriadas no mõduio fonte.
No mõduio de destino, devem-se tomar providências adequadas
para manter a integridade das informações, no caso de erros
durante a transação via DCAN.

Na figura IV—2.4 tem—se um diagrama, iiustrando as
fases definidas.

Mõduio Fonte

1a. fase 2a. fase 3a. fase
(

. . comando- ponteiro-árbitragem ><destino > <fonte >

reconhe— reconhe—
cimento cimento

Mõduio Destino

Figura 1V—2.4 — Fases na Conexão de Dois Modulos no DCAN



Superposição das Fases de Conexão
Uma anãiise detaihada das fases de conexão definidas

mostra que a 1a. fase, a arbitragem, é totaimente independente
das demais. Pode—se, portanto, impiementã—ia antecipadamente fa—

zendo—se uma superposição no tempo ("pipeline"), como sugerido
no diagrama mostrado na figura IV—2.5

A superposição sugerida 1eva em consideração a pos—
sibilidade de ocorrência de aigum probiema na 2a. fase da transa
ção anterior no DCAN, antecipando a iiberação do duto. Assim,
nesse caso, o DCAN serã utiiizado mais adequadamente.

<1a. fase ><2a. fase >< 3a. fase>

<1a. fase> < 2a. fase><3a. fase>
A

i
l[ A

<1a. fase> wm— <——-—
inicia uma nova—,L//' +

]arbitragem ;

x_aguarda disponibiiidade
dO DCAN

Figura IV—2.5 — Superposiçao das Fases de Conexão

0 Mecanismo de Arbitragem
Para a impiementação do mecanismo de arbitragem po—

de—se adotar um dos esquemas que vem sendo utilizados nos dutos
padronizados. Como visto no estudo bibiiogrãfico apresentado, pg
demâe ter três tipos bãsicos de esquemas:

a. distribuido
b. centraiizado
c. hibrido

No caso do DCAN, a proposta e a de utiiização de um

esquema distribúido, com o objetivo de se minimizar o número de

iinhas necessãrias no duto e a possibiiidade de problemas gio—
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bais, que podem ocorrer no caso de faiha dos esquemas centraiiza
dos e hibridos.

Um possivei esquema & ser empregado é o apresentado
na figura II—2.5 que consta de um circuito simples e eficiente
[Ta76,Ta82,Ta84a].

Com reiação ao código de prioridade utilizado pelo
mõduio na arbitragem do DCAN, pode—se empregar o endereço do mõ—

duio dentro do SDF. Isso impõem que mõduios com endereços mais
altos (por exemplo) tenham maior prioridade no uso do DCAN. Em

certas situações pode não ser o mais adequado. Uma aiternativa é

o emprego de um cõdigo que agrupe duas informações básicas:
a. o tipo de utiiização que se fará no DCAN;

b. um cõdigo de identificação do mõduio.

Nesse caso pode—se formar o código de prioridade com
«a concatenação docõdigo da ciasse a que pertence o comando a

ser utiiizado (IV—4) e o código de endereço do mõduio. Assim,
tem—se o código de prioridade esquematizado na figura IV-2.6

código de prioridade

ciasse do código de endereço

comando do mõduio

L _JL—v———J «
Í

Ybits Nbits
bit mais significativo bit menos significativo

Figura IV—2.6 — Organização do Código de Prioridade Para Arbitragem

Com esse tipo de cõdigo tem—se um esquema dinâmico
de atribuição de prioridade no uso do DCAN, pois apenas o código
de endereço do mõduio ê fixado. A ciasse do comando ê definida
em função do processamento corrente no mõduio.
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No caso de vários mõduios estarem solicitando o uso
do DCAN, para uma mesma ciasse de comandos, a decisão é tomada
em função do endereço do mõduio, porêm sempre o acesso ao DCAN

será permitido a um mõduio que o tenha requisitado para o uso da

ciasse de comandos de mais aita prioridade.
A definição do número de linhas do sub—duto D3, de—

pende da implementação do sistema (número de mõduios, número de
ciasses de comandos, etc..)

Na figura IV—2.7, ê apresentado um diagrama de tem-
pos mostrando uma transação correta entre dois mõduios do SDF a-
través do DCAN.
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3 - ASPECTOS FÍSICOS DA ARQUITETURA DE CONTROLE DO DCAN

3.l - Elementos Básicos
A utilização do DCAN ocorre através de um sistema de

interface, que interliga o duto a um módulo do sistema. Distin—
guem-setrês partes bãsicas nesse sistema:
a. Sistema de arbitragem: faz o interfaceamento do mõdulo com as

linhas do sub—duto D3;

b. Sistema de escrita no DCAN: permite que um módulo possa aces—
sar o duto para fazer uma solicitação de comando. Nesse caso,
como visto em IV—2, são utilizados os sub—dutos Dl e DZ.

c. O sistema de reconhecimento e recepção do comando: faz 0 recº
nhecimento do endereçamento do módulo, do comando solicitado
e desempenha as funções necessãrias para a preparação do pro—
cesso de atendimento da solicitação recebida. Para esse caso,
são utilizados os sub-dutos Dl e DZ.

Em cada um dos casos descritos, utilizam—se alguns”
sinais de controle (para recebimento de informações ou para a ge
ração de novas informações) do sub-duto D4.

3.2 — Principios de Funcionamento do Sistema de Arbitragem
Em IV-2.4 foi apresentado o esquema a ser empregado

na arbitragem do DCAN (esquema distribuido - Fig.II—2.5) e um

diagrama de tempos (Fig. IV-2.7), onde pode ser observado os ins
tantes em que o processo de arbitragem é iniciado e € encerrado.

O esquema apresentado na figura IV—3.l segue o dia—

grama de tempos da figura IV—2.7 e mostra o relacionamento entre
o processador de um módulo do SDF, o circuito de arbitragem e o

sub-duto de arbitragem 03 do DCAN.

Funcionamento do Esquema

a. Requisição do DCAN: o processador do módulo requisita o uso
do DCAN através da linha de requisição local, fornece ao cir—
cuito de arbitragem a classe do comando considerado e aguarda
pelo sinal SA, que indica quando o módulo poderã acessar o

DCAN.



b. A arbitragem: o processo de arbitragem somente é iniciado
quando a iinha LA estiver desativada. Quando o mõduio detecta
que ã o vencedor do processo de arbitragem (RA em nivel aito,
por exempio), o processador ê avisado do sucesso (SA) e a ii—
nha LA tem o seu estado alterado (inibe a arbitragem).

c. Liberação de Dã: quando o mõduio inicia a utiiização do DCAN,

o circuito que cuida da "escrita" no DCAN, gera o sina] SLA,
que deverá fazer com que o circuito de controie, iibere a ar—

bitragem, desativando a iinha LA.

SA — sucesso na arbitragem
SLA — sina] de iiberação de

DB
LA — linha de arbitragem do

do processador DCAN

para o #
,«A—x D3 - subduto do DCAN

— linhas em coletor aber
to

proc. SA

codigo de prioridade requisição
ciasse End. Mõd. do DCAN

Cª? e— 3——

Sistema
de

Arbitragem

Í

|

|

|

|

|

!

|

|

: Circuito de Arbitragem
!

I

|

|

|

|

|
|

RA A
' *

do SLA controie
. . ——————————————> .c1rcu1to | arbitragem *

de escrita .

I

|,, W e s. & _ . . < “ __, V. - e. e . .e, . .e __ - ,- ,J

D D

(:
03 V LA c

A " A

N N

T

Figura IV—õ — Esquema de UTiZização do Sub—duto Dã
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3.3 - Procedimentos Para o Envio de Comandos

Apõs um mõduio ter tido sucesso no processo de arbi-
tragem, este deverá utiiizar o DCAN para o envio do comando ne—

cessário. Para isso o mõduio deve acessar as iinhas do DCAN

(sub-dutos Di e DZ) para o envio das informações, sob o controie
das iinhas do sub—duto D4.

No diagrama da figura IV—2.7 tem—se um esquema mos-
trando uma transação no DCAN, onde pode—se observar o reiaciona-
mento das iinhas de controle de D4, com o envio das informações
em D1 e D2.

A colocação das informações no duto ê efetuada por
um sistema de interface. Os códigos de comandos, ponteiros e en—

dereços, fornecidos pelo processador, são escritos na interface
por meio de aigum recurso apropriado do processador. Por exempim
pode-se utiiizar uma escrita em periférico (do tipo OUTn) ou uma

escrita em memõria, conforme o tipo de endereçamento adotado (ou
disponivel) na arquitetura interna do mõduio.

Na figura IV—3.2 é apresentado um esquema bãsico pa
ra o sistema de interface capaz de desempenhar as funções neces-
sãrias ã escrita no DCAN, inciuindo a geração e monitoração dos
sinais de controle adequados.

Funcionamento do Esquema

a. Posse do DCAN: após o término da arbitragem, o processador a—

guarda peio sinai de disponibiiidade do duto, (iinha LD). O

circuito de controie de disponibiiidade recebe a iinha LD do

sub-duto D4 e o sina] de requisição do duto (RD) vindo do pro
cessador (gerado a partir do sina] SA, do sistema de arbitra-
gem). Quando o duto estã disponivei e há requisição do proces
sador, é gerado um sina] para o processador indicando a posse
do duto e faz—se um grampeamento da iinha LD indicando que o

DCAN estã ocupado.
b. Informações para os sub—dutos D] e DZ: essas informações são

geradas peio processador e coiocadas nos registradores corres
pondentes aos sub-dutos D] e D2. 0 acopiamento com o DCAN o-
corre através de circuitos acopladores e as informações envia
das seguem as fases jã descritas em IV—2.4.
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C.

d.

Os sinais de controle utilizados na interface
c.]. sinaZ de disponibilidade LD: (jã mencionado em a.)
c.2. sinal de paridade LP: gerado no circuito de paridade e

colocado no DCAN através de uma habiiitação acionada por
SAC. A geração de paridade utiiiza as informações que se
guem peios sub-dutos D] e DZ.

c.3. sinal de validação LV: gerado no circuito 'de vaiidação
das informações enviadas por Di e D2. A partir do instan
te em que ocorre o Sinai de sincronismo para o acopiamen
to ao DCAN (gerado peio processador), introduz um atraso
(tempo suficiente para a estabiiização das iinhas) e en-
tão é gerado o sina] de vaiidação, que é mantido no du-
to enquanto durar a conexão entre os mõduios (até ocor—
rer um erro ou reconhecimento da informação).

c.4. sinal de erro de paridade: o circuito de deteção de erro
de paridade monitora a linha LEP do DCAN, para receber a

informação de possivei erro de paridade, detectado no mé
duio destino. Quando um sina] ê detetado na iinha LER
o circuito gera uma informação para o processador, para
que este tome as providências previstas.

C.5. sinal de reconhecimento: o circuito de reconhecimento
neste esquema, monitora a iinha LR do DCAN e quando um

sina] de reconhecimento ê detetado, gera uma informação
para o processador.

O circuito de controle de tempo: monitora o tempo entre uma
conexão (a partir do sina] de vaiidação) e o recebimento ' de
um sina] de reconhecimento ou erro. 0 sina] de validação, ati
va o circuito de controie de tempo. Se o tempo mãximo ê atin—
gido sem o recebimento do sinai de reconhecimento (ou erro),
os sinais de D] e D2 são invaiidados e o processador ê avisa-
do do esgotamento de tempo através do sina] STE, devendo to-
mar as providências prê-estabeiecidas.
ControZe de acionamento da interface: quando acaba uma transa
ção no DCAN, ocorre a iiberação do duto (todos os acopiadores
são desativados e a iinha LD, antes grampeada em nivel baixo,
por exempio, ê iiberada.
Entre a 2a. fase e a 3a. fase de uma transação, hã a desativa

_ 82 _



ção dos acopiadores, porêm LD continua grampeada, pois o mõdª
io continuará a usar o DCAN.

3.4 - Procedimentos Para Reconhecimento e Recepção de Comanf
dos

Os mõduios do SDF monitoram os sub-dutos D] e DZ e
algumas iinhas de controie do DCAN, verificando o endereço do mg
duio destino e o código do comando soiicitado, através do sis
tema de interface de reconhecimento e recepção de comandos.

Na figura IV-3.3 tem-se um esquema básico para essa
interface, que funciona segundo as fases de uma transação no
DCAN.

* coletor aberto
** tri—estado
SEP—erro de paridade

. doSPV—paridade correta proc T
p/proc

controle de

tempo

sinais do
proc do proc dados parap/proc

sinais de processador ou
- / fiia deinterrupçao p

SEP lvl íaíp/d proc atend.

SPI
'

Verificação “ Sistema SR

de Monitoração e - Registradores
Paridade

*_ Reconhecimento

A
_

* A“ AA> L A»* r- *

il l *

A
A] c . J #7

D]
D1

D2 D2

( LP . DãLEP
LV LR

D

Figura IV—3.3 — Esquema Para Reconhecimento e Recepção de Comandos
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Funcionamento do Esquema:

Durante a 1a. fase (arbitragem): não tem participação.
Durante a 2a. fase (código do comando e endereço do destinorw
DCAN)

b.]. Monitoração e Reconhecimento: o reconhecimento do enderg
çamento e do cõdigo do comando, recebidos peio DCAN, € e
fetuado peio sistema de monitoração e reconhecimento,que.
recebe os sinais de Di e DZ, o sina] de vaiidação dos da
dos do DCAN e o sina] de verificação da paridade (forne-
cido peio circuito de verificação de paridade, da inter—
face do módulo).
Quando um mõduio reconhece estar sendo endereçado e o cº
mando soiicitado pertence ao conjunto de comandos pré—es
tebeiecidos para o mõduio, é gerado o sina] de reconheci
mento do DCAN e uma interrupção para o processador. A in
terrupção pode ter diversas finaiidades distintas, con—
forme o tipo de impiementação adotada para a recepçãodos
dados do DCAN, o atendimento do comando ou o tipo de co-
mando recebido.

*
,

b.2. Recepção de Dados: após o reconhecimento das informações
do DCAN, deve-se registrar o dado disponivel em 01 para
posterior utiiização no mõduio. Esses dados registrados
podem, posteriormente, ser enviados diretamente ao pro—

cessador, ou para aigum tipo de estrutura de dados impig
mentada por software ou por hardware. 0 que define o ti—

po de manipulação dos dados recebidos, é o esquema de a—

tendimento do comando. Independentemente disso os dados
devem ser registrados, nesta fase.

b.3. Verificação de Paridade: no caso de ocorrência de erro
de paridade nesta fase, a interface gera o sinal de erro
correspondente que é enviado ao mõduio fonte peia linha
LEP do DCAN. Internamente, no mõduio destino, não o—

correm maiores consequências, pois o erro de paridade i—

nibe o sistema de reconhecimento.
b.4. Sinais de Interrupção: sempre que ocorre o reconhecimen—

to das informações recebidas peio DCAN nesta fase, & ge—

rado um sina] de interrupção para o processador 10ca1,sg
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C .

iicitando sua intervenção para:
b.4.1. o recebimento dos dados dos registradores e manu—

tenção das fiias de atendimento, se for o caso da
impiementação adotada;

b.4.2. ou para o atendimento imediato dos comandos que
requerem um tratamento diferenciado (maior priori
dade, por exempio).

Durante a 3a. fase (ponteiro e endereço fonte)
C .1. Monitoração e Reconhecimento: após o reconhecimento das

informações recebidas peio DCAN na 2a. fase e a recepção
do cõdigo do comando enviado em 01 na 3a. fase, o proces
sador inibe o sistema de reconhecimento, pois a conexão
entre os mõduios fonte-e destino jã estã estabeiecida.Is
to permite que se efetue um auto—endereçamento, o que po
de ser uma ferramenta bastante Gti] em testes do sistema
Tem-se também a ativação de um sistema de controie de

tempo de espera,'que monitora o tempo gasto entre o en—

vio de um sina] de reconhecimento das informações da 2a.
fase e o recebimento das informações restantes, na 3a.
fase. Se um valor iimite for ultrapassado, o mõduio«des—
tino rejeita as informações restantes, ignorando o coman
do recebido e reativando o sistema de monitoração e re—

conhecimento.
0 sina] de reconhecimento é gerado quando os dados são
recebidos com sucesso.
Recepção de Dados: após o recebimento do novo sina] ' de
validação das informações do DCAN, hã o registro dos da—

dos disponiveis em D] e DZ para posterior utiiização no
mõduio. As observações de b.2, são vãiidas também aqui.
Verificação de Paridade: no caso de ocorrência de erro
de paridade nesta fase, a interface gera um sinal para o

processador iocai, para que sejam adotadas as providên —

cias pré—definidas para a manutenção da consistência dos
dados no mõduio (observar que somente parte das informa—
ções foram recebidas corretamente).
Se aigum esquema de repetição da informação no duto, por
parte do mõduio fonte, for adotado, então o mõduio de



destino deverã repetir o recebimento um certo número de
vezes, sempre com monitoração da paridade.

c.4. Sinais de Interrupção: basicamente, nesta fase não ê ne-
cessãrio novos sinais de interrupção, pois o processa-
dor deverã estar atendendo ã interface, para a recepção
dos dados (ativado pela interrupção na fase anterior).

3.5 — Observações Sobre os Sinais de Paridade e Falhas
Uso de Paridade

Nos esquemas apresentados tem-se um circuito gerador
de paridade e um circuito de verificação de paridade. Podem ser
efetuadas algumas alterações no esquema, sem prejuizo no fun—

cionamento do duto. Pode—se ter:
a . em versões simplificadas do SDF, pode—se omitir o circuito

gerador de paridade, porêm para manter a possibilidade de
futura implementação, deve-se prever a linha corresponden-
te no DCAN.

o circuito de verificação de paridade, pode ser implementa
do de modo centralizado, por exemplo no mõdulo de monitora
ção do DCAN ou em uma placa dedicada a essa função, evitanã
do a implementação de diversos circuitos para essa finali-
dade. Deve—se observar, entretanto, que no caso de cada má
dulo possuir um circuito desse tipo em sua interface, po—

de—se detetar possiveis problemas ocasionados na conexãoen
tre o mõdulo e o duto;
o circuito de verificação de paridade, pode ser omitido nov

mõdulo e para manter a possibilidade de futura implementa—
ção, deve—se colocar em SPV (figura IV-3.3) um nivel ade—

quado ao funcionamento do sistema de monitoração e reconhg
cimento.

Indicação de Falhas
No DCAN existe a linha de falha LF, destinada a sina

lizar a ocorrência de falhas graves no sistema. Essa linha não
foi considerada em nenhum dos esquemas propostos aqui. Deve-se u
tilizã-la em cada módulo para a geração de um sinal de interrup—



ção, de a1ta prioridade, para que as ações prê-estabe1ecídas pa—

ra os casos de fa1ha, sejam ativadas.
0 acionamento de LF é executado pe1o módulo de moni—

toração do DCAN.
'
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-4 - CONSIDERAÇOES SOBRE OS COMANDOS DE ALTO NÍVEL DO DCAN

4.1 — As SoZícitações no SDF e os Comandos do DCAN

Os comandos de aito nivel do SDF são utiiizados, por
um módulo, para gerar soiicitações de ativação de tarefas em ou-
tros mõduios do sistema. A via de comunicação utiiizada 'é o

DCAN e o formato para um comando de alto nivei é o descrito em

1v-2.2.
'

No SDF o usuãrio pode se comunicar com o sistema a-
través da iinguagem de comando do sistema operacional do mõduio
que estiver utilizando.

Uma soiicitação de usuãrio pode ocasionar:
a. a ativação de procedimentos iocais, para o atendimento da

soiicitação dentro do próprio mõduio, sem a geração de co—

mandos para o DCAN;

b. a ativação de procedimentos iocais, para o atendimento
da soiicitação parciaimente no próprio mõduio, com a gera—
ção de comandos para o DCAN, durante a execução solicita-
da;

c. a ativação de procedimentos locais para atendimento da so-
iicitação que geram diretamente comandos para o DCAN e ati
vam os procedimentos necessãrios para a comunicação de ai—

to nivel.
Observa—se, portanto, que o atendimento de uma soii—

citação do usuãrio se resume ã ativação de procedimentos iocaii—
zados no prõprio mõduio; o que pode variar é a necessidade ou
não de conexão entre mõduios.

O diagrama da figura IV—4.1 apresenta as possibili—
dades para o processamento de uma soiicitação de usuãrio.

Para a geração dos comandos de aito nivei, cada mõdu
io deverã possuir uma tabeia de informações com a relação das
tarefas (fixas e temporárias) iocaiizadas no próprio mõduio e as
iocaiizadas em outros mõduios, que possam ser solicitadas com cg
mandos do DCAN.

As tarefas fixas são aqueias prê-estabeiecidas nos
mõduios e que não podem ser desativadas por procedimento simpies.
Como exempio tem-se os casos de programas gravados em memõrias
de apenas ieitura.



solicitação do
Usuario
(Modulo A)

Ativação de
procedimentos

paraatendimento
ààã—Nã————ã————ª_ãª“ª——_s,

execqção total execução geração de
. - ' parcial no comandos para"º "ºªUIº A Modulo A o DCAN

geração de geração de solicitacão
comandos ----- comandos para o

para o DCAN para o DCAN Mõdulo x

solicitação solicitação
Apara o -'u-- para o

Modulo Y «Mõdulo Z

Figura IV44.1 — Atendimento de Uma SocíZítaçãb de Usuário

As solicitações recebidas em um dado mõdulo, atraves
de comandos do DCAN, seguem wnesquema de atendimento anãlogo ao
das solicitações de usuários, porêm com duas possibilidades ape-
nas, conforme o diagrama da figura IV-4.2.

solicitação
com comando do

DCAN

Ativaçao de
procedimentos
atendimento_noulo Destino

execução total execução parcial
no Mõdulo . . no Hõdulo

Destino . Destino

geração de geração de
comandos "' comandos

para o DCAN para o DLAN

solicitação solicitação
para o- “ * nara o

Mõdulo Y
, Mõdulo Z

Figura IV—4.2 — Atendimento de Mn Comando do DCAN
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Também nesse caso pode-se observar que uma soiicita—
ção recebida pelo DCAN requer a ativação de procedimentos dentro
do mõduio destino, podendo ou não haver necessidade de novas
conexões entre os mõduios do SDF, peio DCAN.

4.2 - Organização e Reconhecimento dos Comandos

Um comando do DCAN tem a estrutura da figura IV—2.1.
O Códigº dos comandos tem uma organização prõpria,on

de se define como um particuiar comando é identificado. Na figu-
ra IV-4.3 tem-se a estrutura bãsica do código de um comando do
DCAN.

n— número total de
bits do codigo

k— número de bits
para identificação

a f" * do comandoº Ck—i Co

: I 7?“ >*
(Cn—i....

ciasse do comando identificação do comando

Figura IV—4.3 — Estrutura Básica do Código de Um Comando

a. classe do comando: identifica um grupo de comandos.

a.]. com caracteristicas semeihantes (mesmo tipo de atendi -
mento — imediato, por fiia ... —, igual prioridade de a
tendimento no sistema, comunicação de atendimento etcmk

a.2. ou que se refiram a um mesmo mõduio do SDF.

A definição das ciasses ê estabeiecida na impiementação do
sistema e deve prever a possibiiidade de alterações, visando
expansão ou redução do número de ciasses definidas.
A escoiha apropriada das ciasses tem refiewos diretos no de-
sempenho do SDF pois, na arbitragem do DCAN, o cõdigo da cias
se do comando & utiiizado como a parte de mais aita ordem na
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do
ta
DC

formação do cõdigo de prioridade.
b. Identificação do comando: fornece a identificação de um

particuiar comando, pertencente a uma dada ciasse.
A definição desse campo deve prever iguaimente, possibiii-
dades de fãcii expansão ou redução do número de comandos,
favorecendo as alterações necessãrias para o reconnecimen-
to dos comandos na interface do mõduio.

A organização apresentada permite a geração dinãmica
cõdigo de prioridade para a arbitragem e faciiita a implemen—
ção do circuito de reconhecimento de comandos da interface do
AN, conforme esquema da figura IV—4.4

do
ci

id
ca
en

código do
comando

ciasse do identificação
comando .

do
comando

rcuito Circuito de Identifi- IC Circuito de Identificação
d

————+- cação da do comandoª ientifi º ªsse
» - (DEMUX)
çao de
dereço comandos ivi lvl comandos

não reconhecidos
reconhecidos NCircuito de Ativação de SR

,—
' __.IC — identificaçao de Recºnhecimentº e

classe Interrupçoes
SR — sina] de reconhe—

cimento

interrupções p/
processador

Figura IV—4.4 — Reconhecimento de Comandos de Uma Classe

Nesse esquema tem—se:



a. Circuito de Identificação da Classe: verifica se a ciasse do
comando soiicitado, pode ser atendida no mõduio a que perten—
ce. Esse circuito pode ser implementado por um sistema combi—

nacionai, conforme figura IV-4.5.

” º“ ] habiiitação (do
circuito de iden-

% tificaçao de ende
k reç0)

$ ou]

33 ºkm.
,

í ' IC

sãº = :

U : gOU-l :

:

fn—i

Ck, Ck+i .. Cn ] conforme fiq. IV—4.3

Figura IV—4.5 - Circuito de Identificação da Classe do Comando

b. Circuito de Identificação do Comando: determina quai comando,
dentro de uma dada ciasse, estã sendo soiicitado. Basicamente“
é um circuito demuitipiex, com as iinhas de controie receben—
do o cõdigo de identificação do comando. Se o mõduio estiver
apto a receber o comando solicitado, a iinha de saida do de—

muitipiex, correspondente ao código de identificação do coman
do, serã acionada, indicando o reconhecimento; caso contrário
o acionamento da iinha correspondente indicarã que o comando
não pode ser recebido (ocorre então o bioqueio do reconheci —

mento).
C. Circuito de Ativação de Reconhecimento e Interrupções: as 11-

nhas de saida do demuitipiex que correspondem aos comandos
vãiidos no mõduio, acionam um circuito gerador de sinais de

interrupção para o processador, que constituem dois grupos:

c.]. Interrupção para recebimento de comandos que podem aguar
dar o atendimento em uma fiia;

c.2. Interrupções especiais (uma iinha para cada comando, por
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exempio), que indicam o recebimento de um comando que e-
xige atendimento imediato, definido peia correspondente
rotina de atendimento da interrupção.

Aiguns dos códigos de indentificação dos comandos de uma dada
ciasse podem não ter sido utiiizados (deixados para expansão,
por exempioL ou embora correspondam a um comando vãiido —no

SDF não possam ser recebidos por um particuiar mõduio do sis—
tema (a tarefa ou função correspondente ao comando não estã
disponivei no mõduio). Nesse caso a linha de saida, correspon
dente ao comando, quando ativada indica que o reconhecimento
do comando deve ser impedido.
O esquema da figura IV-4.6 mostra uma opção para esse circui
to.

identificação
do

comando

IC Circuito de Identificação do

comando (DEMUX)

interrupçoes ” comandos
' '

. » não vãiidosespeCiais interrupçao
gera]

Circuito gerador
de Seieciona—

. » dor de SR
interrupçoes

habiii— puiso ___+

íx/í tação

p/ processador
l

sequência de
puisos

Figura IV—4.6 — Ativação de Reconhecimento e Interrupções
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Para o reconhecimento de comandos de diversas cias-
ses por um mesmo mõduio, pode—se empregar o esquema da figura
IV-4.7

' cõdiqo do
comando

Sistema de Reconhecimento _—“/Í'F::i Sinai

ciasse x SRX :
de SR

Í Reconhecimento"“*

_____________________ : Fina]

mmm—11 #
Sistema de Reconhecimento ,)
ciasse y SRy > Controie

., T> das
j::>

:. E Interrupçoes P/
& proc
)

Sistema de Reconhecimento 44)

ciasse z SRZ

Figura IV—4.7 — Reconhecimento de Várias Classes de Comandos



4.3. Proposta de Comandos Para 0 DCAN

O objetivo deste item é mostrar aiguns possiveis co-
mandos de alto nivei para o DCAN, que podem ou não ser impiemen-
tados no sistema. A impiementação estarã sujeita ã existência
dos recursos necessãrios, na configuração do SDF que seja adota-
da.

Não é pretensão deste trabalho, propor um conjunto
fixo de comandos de aito nivei para o DCAN; o que se objetiva é

apresentar as possibiiidades e traçar diretrizes gerais para as
futuras impiementações.

A maior parte dos comandos pode ser implementada em

configurações bãsicas do SDF, aiguns comandos, porêm, podem ne-
cessitar da existência de mõduios mais compiexos no sistema.

Para se referenciar a um comando de alto nive] do

DCAN, define—se a seguinte estrutura: -

D$xx...x <endereços, chaves, opções...>

onde
— D$ indentifica um comando do DCAN e o diferencia 'de

aiguns comandos, com representação semelhante, da

iinguagem de comando do Sistema Operacionai;
— xx...x é o mnemõnico do comando corresponente;
— <....> correspondem aos endereçamentos, chaves especiais,

opções de processamento e demais dados necessários
para o envio e o atendimento do comando.

Na tabeia IV—i são apresentados aiguns possiveis co—

mandos para o DCAN, com o cõdigo sugerido e uma breve descrição
de seu objetivo.



COMANDO

D$USENT

D$USSAI

ID$SENHA
D$DATHR

D$ALOCA

D$LIBERA

D$ATIVA

D$PARAT
D$REATIVA

D$CANCELA

D$ATIVPP
D$ESTSIS
D$CRIARQ
D$ABREARQ

D$FECHARQ

D$COPIARQ
D$APAGARQ

D$ALTNOME

D$IMPARQ

D$ESTARQ
D$TRANAD

D$CATAREA

D$TRANMM

D$FALHA
D$REATMOD

D$CRIAEM
D$ACRIAEM
D$CANCEM

D$ENVIAM

D$ESPERAM

OBJETIVO

entrada de usuãrio no sistema
saida de usuãrio do sistema
aiteração de senha de usuãrio
fornecimento de data e hora
aiocação de um mõduio por outro
iiberação de um mõduio aiocado
ativação remota de tarefa
parada temporãria de tarefa
reativação de tarefa paraiizada
canceiamento de tarefa soiicitada
ativação remota de tarefa, passo a passo
soiicitação do estado do sistema
criação de arquivo no mõduio de (Hsco (MD)
abertura de um arquivo no MD

fechamento de um arquivo no MD

cõpia de um arquivo
desaHvação de um arquivo no MD

aiteração de nome de um arquivo no MD

impressão de um arquivo do MD

soiicitação do estado de um arquivo do MD

transferência de arquivo do MD

soiicitação de catãiogo da area no MD
.

transferência do conteúdo da Memória de Contrg
ie do Mõduio de Monitoração
aviso de faiha no módulo destino
reativação de um mõduio paraiizado
criação de um escaninho de mensagens (EM)
aviso de criação de um EM

canceiamento de um EM

envio de mensagens (fonte para destino)
soiicitação de envio de mensagem (destino para
fonte)

Tabela IV—Z — Cómandos Para 0 DCAN



4.

seguir
ª .

(tabei
ção do
o empr

Comando

D$USENT

D$USSAI

D$SENHA

D$DATHR

D$ALOCA

4 — Descrição dos Comandos

A definição dos comandos do DCAN pode, basicamente,
um dos seguintes caminhos:
possibiiitando & ocorrência de encadeamentos, entre os co-
mandos, com um comando soiicitando outros, diretamente;
não permitindo esse encadeamento e, portanto, mantendo os
comandos com uma caracterização de autonomia. Quando uma

nova soiicitação ê necessãria, deve haver uma sinaiização
para que o sistema operacionai do mõduio, apõs o término
do comando, analise e efetue a soiicitação normaimente. Es
se tipo de procedimento diminui o risco de travamento do

sistema.
A descrição dos comandos sugeridos neste' trabaiho

a IV—i), satisfaz ao exposto em b. e considera a organiza—
s mõdu1os do SDF seguindo as sugestões do item III-], com
ego dos escaninhos de mensagens (EM).

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS COMANDOS DO DCAN

Informações Módulo Módulo Observações
Adicionais Fonte Destino

-— identificação Mõduio Mõduio No mõduio de disco fi-
do usuario de de cam as estruturas _

de
- senha usuario disco controie sobre usuarios

- identificação Mõduio Mõduio Aitera estado do sistg
do usuãrio de de ma indicando a iibera—

usuario disco , çao do Modulo fonte

- identificação Mõduio Mõduio No caso de'criação de
do usuario de _

de senha, o codigo antigo
— senha antiga usuario , disco pode ser um padrao
- senha atua]

- chave (soii- Mõduio Mõduio Pode-se impiementar o
citação ou de de moni_ controie de tempo em

aiteração) usuario toraçao outro moduio do SDF

- data — hora

— Mõduio a ser Mõduio Mõduio O controie do estado do
aiocado de de sistema pode ser efe

usuãrio Disco tuado no moduio de dis
co



Cbmando

D$LIBERA

D$ATIVA

D$PARAT
(*)

D$REATIVA
(*)

D$CANCELA
(*)

D$ATIVPP

D$ESTSIS

D$CRIARQ

D$ABREARQ

DSFECHARQ

D$COPIARQ
(#)

Infbrmações
Adícionais
Mõduio a
ser iiberado

identificação
da tarefa

identificação
da tarefa

identificação
da tarefa

identificação
da tarefa

identificação
da tarefa
chaves espe-
ciais
EM considera—
do
chaves especiais
identificação do
arquivo
chaves especiais
identificação
do arquivo

identificação
do arquivo

identificação
do arquivo
fonte
destino
chaves especiais

Mõdulo
ante
Mõduio
de

usuario

quaiquer
mõduio
do SDF

qgaiquer
Moduio
do SDF

— quaiquer
Mõduio
do SDF

Mõduio
de

usuario

Mõduio
de

usuario

Mõduio
de

usuario

quaiquer
Mõduio
do SDF

quaiquer
Mõduio
do SDF

quaiquer
Mõduio
do SDF

quaiquer
Mõduio
do SDF
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Módulo
Destino

Mõduio
de

disco

Mõduio on
de reside
a tarefa
Mõduio on
de foi 56
iicitada_
a tarefa
Mõduio on
de foi pa
raiizada
uma tarefa
Mõduio on
de se so?
iicitou a
tarefa
Mõduio on
de reside
a tarefa

Mõduio de
disco

Mõduio de
disco

Mõduio de
disco

Mõduio de
disco

Mõduio de
disco '

Observações

Devem existir prºteções
contra solicitaçao de
iiberaçao indevida

Utilizado somente para
ativaçao de tarefas,
remotamente

Pode se prever a impie
mentação sem o envio _
da identificação da ta
refa _

iguaimente pode ser im
piementado sem a iden—
tificaçao da tarefa

Pode se ter impiementa
çao sem a identifica—
çao da tarefa

Podem ser impiementa —

das chaves para indi-
car o número de instru
ções de cada passo

—

As chaves podem indi-
car o tipo de informa—
çao desejada

As chaves podem indi—
car caracteristicas do
arquivo

Transferência de arqui
vo do Moduio A para 8,
com:

a A:M.fonte'( B:M.disco
A:M.discob' iB:M.fonte
A:M.discoC'i B:M.disco



Comando

D$APAGARQ

D$ALTNOME

D$IMPARQ

D$ESTARQ

D$TRANAD

D$CATAREA

D$TRANMM

D$FALHA

(*)

D$REATMOD

(*)

D$CRIAEM

D$ACRIAEM

D$CANCEM

Infbrmações
Aáãcionaís

identificação
do arquivo
chaves especiais

identificação
antiga
identificação
nova

identificação
do arquivo
chaves especiais
identificação
do arquivo
EM considerado
chaves especiais
identificação
formato
dispositivo sai-
da

identificação
do usuãrio
EM considerado
chaves

dispositivo de
saida
formato

caracteristicas
identificaçao
de referencia

identifigação
de referencia
caracteristicas
endereço base

endereço base
do EM

caracteristicas

Módulo
Fonte

Mõduio
de

usuario

Módulo
de

usuario

quaiquer
Mõduio
do SDF

Mõduio
de

usuario

Mõduio
de

usuario

Mõduio
de

usuario

Módulo
de

usuario
Mõduio
de

Monitora
çaõ

quaiquer
Mõduio
do SDF

quaiquer
Mõduio
do SDF

quaiquer
Mõduio
do SDF

qualquer
Mõduio
do SDF
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Módulo
Des "tino

_Mõduio de
disco

Mõduio de
disco

Mõduio de
disco

Mõduio'de
disco

Mõduio de
disco

Mõduio de
disco

Mõduio de
Monitoração

quaiquer
Moduio do
SDF

Mõduio
de
Monitoração

quaiquer
Modulo
do SDF

Mõduio
que enviou
o D$CRIAEM

Mõduio onde
0 EM foi
criado

Observações

Impressão na impresso-
ra associada ao moduio
de disco

As chaves podem indi—
car o tipo de informa-
çao desejada

Transferência em ASCII,
HEXADECIMAL ou BINÃRIO,
conforme formato

Catãiogo referente a ã
rea do usuãrio; as-chã
ves seiecionam o tipo—
de informação desejada

Semeihante ao comando
D$TRANAD

Pode ser enviado a to—
dos os moduios ao mes—
mo tempo

Enviado para um mõduio
paraiizado por D$FALHA

Caracteristicas: tipo
e tamanho; 0 EM criado
e temporario

Canceiamento de um EM

criado por solicita-
ção do Moduio Fonte



Comando Informações Módulo Módulo ' Observações
Adícionais Fonte Destino

D$ENVIAM — EM considerado qualquer quaiquer Mõduio Fonte indica
- ponteiro da Moduio Modulo disponibiiidade de men
mensagem do SDF do SDF sagem para o Mõduio de

— tamanho ' destino
D$ESPERAM — EM considerado quaiquer qualquer Mõduio Fonte Sinaiiza

- chaves especiais Moduio Moduio que esta aguardando
do SDF do SDF mensagem

(*) os comandos assinaiados com asterisco, requerem atendimento imediato
atraves da geraçao de interrupçoes especiais na interface;

(#) podem ser impiementados comandos especiais para cada um dos casos a,
b mic.

Como observação gera] sobre os comandos tem—se que,
ao final de cada um são geradas mensagens adequadas, indicando o

sucesso ou não da operação, ou outro fato reievante. Essas mensa
gens são passadas ãs rotinas do sistema operacional iocai, que,
nos casos pertinentes, se responsabiiizam peia emissão do coman-
do de envio de mensagens aos mõduios que soiicitaram os comandos

Para uma opção mais rápida, nos casos em que não são
necessárias transferências de mensagens para outros mõduios, mas
sim apenas uma breve comunicação de sincronismo (por exempio),pg
dem-se adotar comandos no DCAN que tornem o mecanismo mais efi-
ciente.

No caso do término de uma tarefa sincrona (por exem—

pio) acionada em um mõduio Y por soiicitação do mõduio X, pode-
se emitir um comando no DCAN que informe o sucesso (ou não) do

atendimento, diretamente.
Isto pode ser impiementado com a organização propos—

ta para os comandos do DCAN, de modo bastante simples. Uma suges
tão é a previsão de um ou mais bits no cõdigo da classe de coman
dos, por exempio, e para o comando de soiicitação mantêm—se esse
bit (ou esses bits) em zero; para o correspondente comando de

resposta peio DCAN (sincronismo) mantêm-se esse bit em um (ou no

casode vãrios bits, no vaior adequado ã impiementação).

— 100 -



Se aiguma informação adiciona], de referência, for
necessária, pode-se utiiizar o campo reservado ao envio do pon—

teiro do EM (não utiiizado aqui).
Como exempio, para o caso de um comando de ativação

de tarefa (D$ATIVA) pode-se ter:

Comando Cõdigo

solicitação: D$ATIVA 0xx...x
resposta: D$ATIVA* 1xx...x

Nesse caso o asterisco foi utilizado para diferen—
ciar o comando na soiicitação e na resposta.

Na figura IV-4 8 é apresentado o esquema de utiiiza
ção do DCAN para o exempio.

soiicitação

<D$ATIVA> <end.destino> (ponteiro inf.adic.> <mõd. fonte)

resposta

<D$ATIVA*> <end.fonte) (referência sincronismo) <mõd.destino>

Figura IV—4.8 — Esquema Para Sincronismo Através do DC/l/V
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5 - ASPECTOS DA ESTRUTURAÇÃO LÓGICA DO SDF

5.1 - Estrutura Lógica para Envio e Atendimento de Comandos
de Alto Nível

Para que uma soiicitação seja efetuada peio DCAN,

atraves de aigum comando de alto nivel, deve-se ter:
a. Ativação da Estrutura Lõgica de Envio de Comandos, do mõdu

10 fonte.
Nesse caso, tem-se um conjunto bãsico de ações para todos
os comandos, que estã sintetizado no diagrama de biocos da

figura IV-5.i ;

b. Ativação do mecanismo de transmissão e recepção dos coman—
dos peio DCAN (descrito em IV—3);

c. Ativação da Estrutura Lógica de Atendimento dos Comandos,
do mõduio destino.
No caso do atendimento dos comandos distinguem—se dois es-
quemas bãsicos:
c.]. esquema para os comandos que podem aguardar em fiias

de atendimento;
c.2. esquema para os comandos que requerem atendimento img

diato.
Para os comandos que podem ser atendidos segundo c.],

distinguem—se três fases no atendimento:

1a. Fase — Busca:

a. de informações na fiia de atendimento (cõdigo do comando,
mõduio fonte e ponteiro para obtenção de informações adi-
cionais);

b. de informações no EM do módulo fonte (as informações adi—

cionais);

2a. Fase — Preparação:

a. decisão sobre a possibilidade de atendimento do comando;

b. decisão sobre as opções consideradas, de acordo com as in-
formações recebidas;

— 102 -



T

c010car informações
no EM

———————4
entrar no processo de
arbitragem (1a. fase)

DCAN

enviar 10 cic1o de informa—
ções (1a. fase)"míaquardar o sina] de

reconhecimento oude erro

tratamento enviar o 29 cíc1o de
do erro informações (3a. fase)

aquardar o sina] de
reconhecimentooucm erro

tratamento
do erro

_AA,

Figura IV—5.1 — Procedimentos Para o Envio de Comandos do DCAN
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3a. Fase — Execução

Atendimento da soiicitação, propriamente dita, com o

acionamento dos procedimentos que compõem a tarefa soiicitada.

No caso de comandos que seguem o esquema c.2, ocorre
o acionamento de interrupções, no reconhecimento do comando. Es—

se atendimento pode:

a. requerer a busca de informações adicionais no EM.

Nesse caso tem-se as três fases descritas, porêm a fase de
busca composta apenas do item b.

b. não requerer a busca de informações adicionais no EM.

Nesse caso tem—se apenas duas fases (2a. e 3a.) sendo
que a fase de preparação fica reduzida ao item a.

A figura IV—5.2 apresenta um diagrama de blocos dos
procedimentos para o atendimento de comandos do DCAN, segundo as
considerações apresentadas aqui.
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Retirar Informações da
f11a de atendimento

Entrar no processo de
arbitragem do DDE

NÃO ©1a. fase <

SIM

Estabeíecer conexão com
o Mõdu1o fonte

3

leitura e transferência
das informações do EM

2a. fase <

<cance1amenU)> Esc01ha de Opção

&

(Etionamento da tarefa adegdê)
. a

3a. fase <

Figura IV—5.2 — Procedimento para o Atendimento de Comandos

- 105 -



5.2 — Esquema Lógico Para os Módulos do SDF

Na figura IV-5.3 tem—se um esquema básico para a or
ganização iõgica de um mõduio do SDF, mostrando a interação en-
tre usuãrio, software e interiigações fisicas do sistema.

Usuãrio

Rotinas de Monitoração e

Atendimento do SOp iocai

L l 1 >

Estruturas
de dados
de apoio

Estrutura Estrutura '

Lógica de Lógica de Rotinas de Estrutura
Envio de Atendimento trabaiho iogica de

Comandos de H e HD“/Tº e

Comandos tarefas Recebimento
locais de transfe—

rências
peio DDE

Interface DCAN Interface DDE

A A

ADCAN _

A , DDE

Figura Iv=5.3 — Esquema Básico para Organização Lógica de um Módulo
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Tradicionaimente, nos sistemas distribuidos com in—

teriigação seria], utilizam—se a estrutura de niveis funcionais
apresentada em II—1.7

Nesse caso, a organização iõgica obriga a deiinigão
de protocoios de comunicação em vãrios niveis onde, a cada niveL
novas informações de controie são agregadas ã informação origiª
na] (que pode ser uma mensagem, um comando, um dado, etc..). Na

figura IV—5.4 é apresentada uma representação desse esquema
[Di82,Ry81].

nive] 0 X

nive] 1 IC] X

nivei 2 IC2 IC1 X

| |

I 1

:
Í

|

niyejºn” ICn ICn—l "-— IC2 IC1 X

X — informação origina]
ICi - informações de controie do nive] i

Figura IV—5.4 — Esquema de Composição de Informação para fl'ransmissão SeriaZ

No SDF, uma vez definida a necessidade de uma soiici
tação de aito nivei, define-se o comando adequado através de ro-
tinas do sistema operacionai iocai e, empregando—se a iõgica de

'envio de comando do DCAN, faz-se a transmissão da solicitação san
& concatenação maoutras informações, a não ser endereçamentos e
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dados necessários ao atendimento (IV—2 e 3).
0 protocoio de comunicação ê implementado peias ii-

nhas de controie do DCAN e peios mecanismos de controie da inter
face.

O envio de mensagens iongas, que não podem ser sintg
tizadas em um Unico comando, é efetuado através do DDE. Nesse Cã
so utiiizam—se rotinas do sistema operaciona] iocal e a iõgica
_de envio e recebimento de informações de baixo nivei, para a co-
nexão com o módulo adequado. A transferência segue o esquema prº
posto em IV-i.

No recebimento e atendimento das soiicitações de ai-
to nivei, utiiiza-se a estrutura de atendimento de comandos e o

mecanismo de recepção de comandos. A decodificação do comando pº
de ser feita diretamente em hardware para certos casos e por
software em outros, conforme mostra a figura IV—5.5.

> DCAN_
Mõduio fonte Mõduio Destino

decodificaçãoo f11ª de
. atendimentopor softwareI

' |
N 11; comando

:
' decodificaçao (

| : por hardware : ———m7u
' | r'“““w ; :

comando | | | | ,

'
: inter— : '

; « rupçoes ,

,

' |

I—————————'I
“

l l_- ' *"”*“'il' | |
, | ||: Interface | |
,

! Interface .:
' : 5

' l ::I I
| comando : | : : comando “ªr
L.________ _: J

,: '_________.____I
|

|

'
|

|

|
1

|
|

| |

| |

Figura IV—5.5 — Decodificaçãb de Um Comando do DCAN

No caso dos protocoios em vários niveis, a decodifi-
cação ê feita nivei por nivei, num caminho inverso ao da composi
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ção da mensagem fina], conforme mostrado na figura IV—5.6

informação recebida

ICn ICn—1 -—-—— IC2 IC1 X

IC2 IC1
'

><

ICT X

1

informação origina]

Figura 1V#5.6 — Decodificação db Informação com Protocolo de Vários Níveis
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6 - O DUTO DE DADOS E ENDEREÇOS (DDE)

6.1 - Considerações Gerais
O DDE é a via de comunicação de baixo nivel do SDF,

destinando—se ã interligação dos módulos do sistema para as
transferências de dados, endereços e sinais de controle.

As caracteristicas gerais do SDF (descritas em

III-l) direcionam a definição (ou escolha) do DDE. Assim, o DDE

deve

a .

apresentar as seguintes caracteristicas:
facilidades para a implementação de arquiteturas distribui
das;
independência do processador, possibilitando o emprego de

processadores de 8, l6 ou 32 bits, conforme as aplicações
de cada módulo do sistema;
facilidade de adaptação a novas tecnologias, evitando—se
as soluções particularizadas que dependam diretamente da

tecnologia disponivel;
possibilidade de endereçamento com grande número de bits;
facilitando a implementação do mõdulo de memória .virtual
do SDF (tipicamente espera—se ter até 32 bits para endere—
çamento);

.

facilidades para implementação de mecanismos de transferên
cia de blocos de dados, concorrendo para um melhor desempg
nho do SDF;

possibilidade de implementação de esquemas de arbitragem a
dequados a sistemas distribuidos, evitando—se soluções que
empreguem um número elevado de linhas no duto (razões fisl
cas e econômicas) ou que tornem o sistema mais vulnerãvel
a falhas;
facilidade de expansão do sistema, pois o SDF % um sistema
em desenvolvimento estando sujeito a alterações e expan—
sões. Além disso uma caracteristica forte do SDF € a modu-
laridade, com a consequente possibilidade de alterações na
composição do sistema. O DDE deve ser flexivel de modo a

acompanhar e facilitar essas alterações.
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O desempenho giobai do SDF é fortemente influenciado
peios aspectos abordados, pois as caracteristicas do DDE ficam
definidas a partir deies.

Neste trabaiho não se pretende, porêm, apresentar u-
ma proposta única para a definição do DDE. O objetivo com reia—
ção ao DDE, é o de ressaitar suas caracteristicas básicas e apon
tar, dentre os dutos disponiveis e considerados em II-2, aqueies
que podem ser utiiizados no SDF, com determinadas adaptações.

6.2 - As opções disponíveis
Dos dutos considerados em II—2, observa-se que com

aigumas adaptações podem ser adotadas as seguintes opções:
a. S—100 [Ga82,St79,Zu81]: com adaptações para expansão do en-

dereçamento, se necessãrio (dependendo da configuração do SDF

considerada);
b. ZBI [Be80]: com implementação de arbitragem distribuida (op-

ção existente na definição desse duto);
c. VERSABUS/VMEBUS [De82,Ka81]: sendo dispensada a utilizaçãado

duto de inter-inteligência (II-2), pois a comunicação de aito
nivei entre os mõduios do SDF,ê feita peio DCAN;

d. FUTUREBUS [A18i,Bo84]: sendo dispensada a utiiização do S—

bus, devido a existência do DCAN.

Os demais dutos apresentados em II-Z não estão consi
derados aqui, por apresentarem caracteristicas não recomendadas
ao SDF, como descrito a seguir:
a. MULTIBUS [Bo80,Bo82,Zu8i]: arbitragem por encadeamento em caí

cata ("daisy-chain") ou por esquema centraiizado;
b. STD (E1821 : destinado a sistemas computacionais com pro-

cessadores de 8 bits, sincrono, baixa capacidade de endereça-
mento e arbitragem por encadeamento em cascata;

c. EUROBUS in82) : esquema de arbitragem centraiizado, exigin-
do 1inhas de requisição iigadas em estreia, através do duto.

6.3 — Análise das Opções Apresentadas
Das opções apresentadas para o DDE, acredita-se que

o Versabus (ou o VMEbus) e o Futurebus sejam os dutos que meihor
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se adaptam ao SDF, devido as suas caracteristicas modernas.
Em particuiar o Futurebus, definido segundo diretri—

zes modernas de independência quanto ao processador e quanto ã

tecnoiogia, tecnicamente e a melhor opção, porém a sua implemen-
tação por ser de custo eievado e por apresentar certa compiexida'
de no interfaceamento, pode não ser a mais adequada.

Tanto no caso do VMEbus como no do Futurebus, o sub—

duto seria] de comunicação entre os módulos do sistema €, em

principio não utiiizado, devido ã existência do DCAN.

As outras opções apresentadas (5-100 e ZBI) podem,
sem dãvida,serem adequadas ã impiementação do SDF, principaimen—
te para configurações básicas, onde o número de mõduios e a uti—
1ização do sistema favoreçam o emprego desses dutos.

A escoiha entre um desses dutos (ou especificação de
um novo duto) para o SDF deve ser feita levando-se em considera-
ção a configuração a ser impiementada e sua possive] expansão,
compatibiiizando as caracteristicas do SDF com o duto adotado.
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CAPÍTULO V

SOBRE ALGUMAS CONSIDERAÇUES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SDF

1 — UMA CONFIGURAÇÃO BÁSICA PARA 0 SDF

1.1 - Os Módulos da Configuração Básica
A configuração bãsica proposta para o SDF E a apre-

sentada na figura V-1.1 e possui
Mõdu1os de Usuários (2)
Mõdu1o.de Memõria Virtual (1)
Mõdu1o de Disco (1)
Mõduio de Monitoração do Sistema (1)

<$ e os ?>
Mõduio Mõduio Mõduio Mõduio Mõduio

de de de de de
Usuário Usuário Memõria Disco Monitoração

Virtua]
(Mi) (M2) (M5)

(M3) (M4)

<>
- [<$ e V âmgb

Figura V—1.1 — Arquitetura da Configuração Considerada do SDF

Essa configuração permite a impiementação de uma
grande variedade de comandos de alto nive] peio DCAN (item V—1.2)
e satisfaz os requisitos básicos estipuiados para o SDF.
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Módulos de Usuários
Os mõdulos de usuãrios (descritos em III-3) permitem

a implementação de comandos envolvendo: .

. solicitações de usuãrios de um modo geral

. manipulação de arquivos no módulo de disco

. troca de mensagens entre mõdulos

. uso de memõria virtual

a

b

c

d. alocação de módulos
e

etc..
A existência de mõdulos de usuãrios nessa configura-

ção do SDF, permite a sua utilização para o desenvolvimento de
software , que constitui uma parcela considerável do trabalho

que o sistema deverã suportar.

Módulo de Memória Virtual
A presença do módulo de memória virtual é importante

pela expansão da capacidade individual de armazenamento de cada
mõdulo e pelo aspecto funcional, pois todo o gerenciamento e im—

plementação da memória virtual e efetuado localmente, de modo a

centralizar os circuitos e as rotinas necessãrias.
Em versões iniciais do SDF pode—se dispensar a implg

mentação desse mõdulo, porêm com isto cada módulo do sistema te—

rã apenas a sua memória local. Pode—se também implementar um mõ-
dulo de memõria sem processador, desprovido de capacidade de ge-
renciamento e implementação de memõria virtual (nesse caso o m6-
dulo não pode ser interligado ao DCAN, pois os comandos de alto
nivel requerem um processador para o seu atendimento).

Módulo de Disco
O módulo de disco e parte fundamental do sistema,

pois é nele que estarã implementado o gerenciamento de arquivos
e do sistema (controle do estado do sistema, catãlogos de ãreas
de usuãrios, cadastros de usuãrios, estatisticas de uso, etc..).

Como pode ser observado em IV—4, a solicitação desse
mõdulo é bastante intensa e, portanto, sua implementação deve a-
presentar certas caracteristicas que favoreçam a sua utilização,
evitando que se torne um ponto critico no SDF.
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Módulo de Monitoração do Sistema
Como visto em III—3, o mõduio de monitoração consti—

tui um mõduio de usuãrio com caracteristicas adicionais que per—
mitem a monitoração do SDF, em particuiar do fiuxo de informa—
ções que circuiam peio DCAN.

A presença desse mõduio na configuração bãsica do
SDF ê indispensávei, pois permitirá uma meihor depuração do sis-
tema. A tarefa de depuração é, por si, bastante ãrdua; no caso
de sistemas em desenvoivimento isto se torna mais critico e a e-
xistência de um mõduio dedicado, que sirva de apoio, e aitamente
desejãvei.

1.2 - Comandos de Alto Nivel Para a Configuração Proposta
A configuração apresentada pode suportar todos os cg

mandos de aito nivel considerados em IV-4. Nas versões iniciais
pode—se escolher um sub-conjunto básico de comandos e prever, na
impiementação, a inserção de novos comandos posteriormente.

No caso considerado tem-se, por exempio:

a. Classes de comandos
Uma anãiise dos comandos sugeridos em IV—4 mostra que 6 cias
ses são suficientes para sua organização na configuração bãsl
ca, tendo-se:

classe 0 classe 1 classe 2
(menor prioridade)

D$USENT D$ATIVA D$CRIARQ

D$USSAI D$PARAT D$ABREARQ

D$SENHA D$REATIVA D$FECHARQ

D$DATHR D$CANCELA D$COPIARQ

D$ALOCA D$ATIVPP D$APAGARQ

D$LIBERA D$ESTSIS D$ALTNOME

D$CATAREA

classe 3 classe 4 classe 5
(maior prioridade)

D$IMPARQ D$CRIAEM D$TRAMM

D$ESTARQ D$ACRIAEM D$FALHA

D$TRANAD D$CANCEM D$REAT
D$ENVIAM

D$ESPERAM
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Nesse caso,o número mãximo de comandos por.c1asse e 7.

Organização dos códigos dos comandos
Para a proposta do item a deve—se ter:
para ciasses — 3 bits no minimo;
para identificação do comando — 3 bits no minimo.

Se as considerações sobre comandos para impiementação de sin—
cronismo pelo DCAN (IV-4.4) forem adotadas, devem—se prever
mais bits no código do comando. Tambêm pensando—se em expan-
são é aconseihãvei o aumento do número de bits.
Considerando—se que com'3 bits podem—se ter até 8 ciasses com
no mãximo 8 comandos em cada, sugere+se para essa configura -
ção 2 bits.eXtras que podem servir tanto para um aumento no
número de ciasses impiementadas (consequentemente aumento no
número de comandos), como para impiementação do esquema de
sincronismo sugerido em IV-4.4.

_

Assim, tem—se 8 bits para um comando do DCAN. Na figura V—1.2
tem-se a organização sugerida.

previsão para ”expansao e impiementaçao
de sincronismo peio » JkDCAN ("A"-Nf

minimo necessãrio

&
<v_77 ;_Jk à, )

cõdiqos das identificação
ciasses comando

Figura V—1.2 - Organização de Um Comando do DCAN
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1.3 — Configuração do DCAN

Para a onganização do DCAN, consideram—se:

Código do Comando e Ponteiro para Informações Adicionais
Para o sub—duto D1 do DCAN necessitam—se de 8 1inhas, de acor
do com V-1.2 . Nesse caso, os ponteiros para informações adi-
cionais, que são uti1izadas no acesso ao EM que contêm os da—

dos adicionais necessários ao atendimento do comando, podem
assumir va1ores desde 0 até 255. Assim ê possive1 a definição
de um EM com até 256 registros de informação.

. Endereçamento dos Módulos
Na configuração da figura V—1.1 tem—se 5 mõdu1os, o que exige
um minimo de 3 1inhas para endereçamento no DCAN. Com isto pg
dem-se ter até 8 mõdu1os no sistema. Como sugestão, prevendo—
se expansão,pode—se acrescentar 1 1inha possibi1itando átê
16 mõdu1os no sistema. Assim o sub-duto DZ do DCAN deverã ter
4 1inhas.
Considerando—se a possibi1idade de endereçamento conjunto pa-
ra os mõdu1os, com 4 bits 0 sistema admite até 15 mõdu1os, fl
cando um endereço reservado ao endereçamento conjunto.
A sugestão para endereçamento ê:

Mõdu1o de Monitoração — endereço 15 (1111).2
Mõdu1o de Disco - endereço 14 (1110)2
Mõdu1o de Memõria Virtua1 — endereço 13 (1101)2
Mõdu1o de Usuãrio 1 — endereço 1 (0001)2
Mõdu1o de Usuãrio 2 — endereço 2 (0010)2

0 cõdigo reservado ao endereçamento conjunto é o endereço ze—

ro - (0000)2
O endereço do mõdu1o é também usado na arbitragem do DCAN,

como parte do cõdigo de prioridade (IV-2.4).
A1gumas aiterações nos endereços dos mõdu1os podem ser neces-
sãrias, por exemp10 no caso de introdução de novos mõdu1os no
sistema. Assim, a definição do endereço de um mõdu1o deve ser
efetuada por um esquema que permita a1terações simp1es, como
mostra o esquema da figura V-1.3
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nivel nivel
'º ], possibilidade de

« .,,mudança com faciiidade/

VK€_. ?

—_———————a
&

endereço
_do

modulo

___;“G— ,

Figura VF1.3 — Definição do Endereço de Um Mõdulo

O módulo de monitoração, nesse exempio tem o endereço mais al
to com o objetivo de que, nos casos necessãrios, tenha maior
prioridade no uso do DCAN.

Novos mõduios inseridos no sistema devem ser endereçados de 3

a 12, a menos que se procedam aiterações.
A Arbitragem
Para o sub-duto 03 do DCAN, o sub—duto de arbitragem, são ne-
cessãrias 5 iinhas para a ciasse do comando a ser utilizado e
4 iinhas para o endereço do mõduio (fixado na impiementação).
Essas iinhas permitem a impiementação do esquema de arbitra -
gem, segundo a descrição dada em IV-2.4, com a definição do
cõdigo de prioridade efetuada dinamicamente.
O sub—duto de controle
Para o sub—duto D4 do DCAN, onde estão as iinhas de controie
utiiizadas no duto, tem—se 7 linhas conforme já descrito em

2.3 e 2.4 do capituio IV.

. As Linhas de Expansão
No caso do endereçamento dos mõduios e no caso do código dos
comandos, foram consideradas aigumas iinhas sobressaientes,in
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corporadas aos sub—dutos D] e DZ. Com isto, a definição das
1inhas do sub—duto DB tambêm sofreram um acréscimo ,naturai,
dada a maneira como foram consideradas (código de priorida—
de). Assim, para o sub-duto DS do DCAN são sugeridas apenas
2-1inhas de expansão, para eventuais necessidades que não pos
sam ser resoividas com as iinhas jã reservadas.

—

Na figura V—i.4 apresenta—se o esquema gera] do DCAN, segundo
as propostas apresentadas.

8 linhas &

cõdigo comando/ponteiro inf. adic. >
4 linhas :

endereço mõduio destino/fonte >

, 9 iinhas '

arbí traqem >
7 linhas ,
controie >

2 iinhas í
expansão J>

Figura V—1.4 — Esquema Geral do DCAN

1.4 - 0 Duto de Dados e Endereços
Como apresentado em IV—6, um dos dutos .padronizados

existentes pode ser adotado para o SDF. No caso da configuração
apresentada, as duas opções apontadas como as meihores no capitª
10 anterior, podem ser adotadas. Se a implementação desses dutos
(VMEbus ou Futurebus) for considerada não adequada nas versões
iniciais do sistema, devido ao custo ou compiexidade do “sistema
de interface, pode—se então optar peio ZBI ou mesmo peio S—iOO,

ambos de complexidade menor.
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No caso do 5-100, a impiementação jã é bastante di—

fundida, não oferecendo grandes dificuidades. Porêm deve—se ob—

servar que o duto de endereços, nesse caso, tem 24 1inhas e os
processadores deverão ser de 8 ou 16 bits. As iinhas de endereça
mento poderão restringir a expansão do sistema com relação ao mê
duio de memõria virtua] e o tipo de processador pode quebrar a

versatiiidade esperada do SDF. Contudo, podem—se introduzir aigu
mas aiterações adequando a impiementação aos objetivos do SDF,
porêm fugindo-se do padrão estabeiecido para o duto.

1.5 — 0 Interfaceamento dos Módulos com o DCAN

,
O sistema de interface para a configuração bãsica

apresentada deve seguir as diretrizes apresentadas em IV—3. No

caso de versões iniciais, pode—se porêm introduzir aigumas sim-
piificações que faciiitem a impiementação do sistema. Aiguns si—

nais de controie sugeridos nos diagramas apresentados em 3.2,
3.3 e 3.4 do capituio IV, para impiementação em hardware , po—

dem ser implementados por software ; outros podem ser omitidos
sem o prejuizo giobai do sistema (E o caso do sina] de paridade)

Na saio 2 deste capitulo são abordados aiguns tõpi—
cos reiacionados com as diretrizes bãsicas para impiementação das

interfaces do DCAN, apresentando uma versão simpiificada.
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2 - DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA INTERFACE DO DCAN

2.1 — Considerações Iniciais
Como mencionado anteriormente, existem diversas pos—

sibilidades para a impiementação do sistema de interfaceamento
entre um mõduio do SDF e o DCAN. Os esquemas apresentados em

IV-3 têm um carãter gera] e, em principio, prevêm uma impiemen—
tação em hardware , ocupando o processador do mõduio apenas no

que for indispensãvei sua participação.
No caso de sistemas distribuidos com mõduios funcio-

nais, como o caso do SDF, o processador de cada mõduio tem um

conjunto de tarefas pré—definidas para atender, o que permite um

baianceamento de modo a se poder, eventuaimente, utiiizã—io para
o processamento de aigumas rotinas dedicadas ao sistema de inter
face do DCAN. É evidente que numa impiementação por hardware
os tempos envolvidos são minimizados, mas em certas circunstân—
cias o atraso introduzido pelo” software não e prejudicial ao
desempenho do sistema e pode simpiificar sua impiementação.

Aiguns dos sinais de controie definidos para o DCAN

podem ser omitidos em versões simpiificadas do SDF. Por exempio,
como observado em IV—2 e IV-3, o sina] de paridade pode ser ex—

cluido; consequentemente o sina] de erro de paridade também. Nes
se caso pode—se deixar prevista no duto a iinha correspondente ,

para futura implementação.
A exciusão desse sina] não prejudica o desempenho

do SDF, por se tratar de um sistema com interiigações de pequena
distãncia. Porém, a sua implementação aumenta a confiabiiidadedo
sistema.

Uma versão simpiificada para o sistema de interface
do DCAN, onde aiguns sinais de controie são gerados e monitormms
por software, é apresentada a seguir.

2.2 — Exemplo de Implementação
Com a finaiidade de verificar o pleno funcionamento

do protocoio proposto para uma transação no DCAN, & possibiiida-
de de uma impiementação simples para o sistema de interface do

DCAN e avaiian preiiminarmente, o desempenho do sistema com rela
ção ao uso do DCAN, implementou—se uma versão experimenta] da in
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terface, conectando—se dois mõduios baseados no microprocessador
8085 (KMD-85). Foram desenvoividas as rotinas necessãrias para a

geração e monitoração dos sinais de controie do DCAN e as roti—
nas para o envio e recepção dos comandos de alto nivei.

Na figura V—2.4, no final desta seção,ê apresentado
o circuito implementado para a interface do DCAN.

Descrição do Esquema Implementado
Para o esquema impiementado foram adotadas as seguin

tes linhas no DCAN:

— sub—duto DJ: 3 linhas (1 linha para a ciasse do comando e 2

para sua identificação);
sub—duto D2: 2 linhas para o endereçamento dos mõduios;
sub—duto D3: 2 linhas para a arbitragem (utiiizanàJapenas o

endereço do mõduio como cõdigo de prioridade);
sub—duto 04: 4 iinhas (não foram impiementadas as iinhas de

paridade — LP, de erro de paridade — LEP e de

faiha - LF).

Para os mõduios conectados foram consideradas as se-
guintes definições:

Módulo 1

endereço (01)2
ciasse de comandos vãiida ((Z)2

comandos vãiidos (]])2 e (09)2

Assim, para uma coneXão com este mõduio deve—se ter
a seguinte configuração nas linhas do DCAN:

0 Q

01 Q D] 1

G 1

OU
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Módulo 2

endereço (HJ)2
ciasse de comando vãiida (1)2
comandos vãiidos (H)2 e ($0)2

Nesse caso, para uma conexão com este mõduio deve-se
ter a seguinte configuração nas iinhas do.DCAN:

] 1

D] 0 D] 1

0
,

i

0 U

Basicamente, no esquema implementado empregou-se uma

interface paraieia 8255, com suas portas programadas na seguinte
configuração:

porta A - saida de dados

porta E — entrada de dados

- entrada de dados (bits Q,],Z e 3)
porta 0

- saida de dados (bits 4,5,6 e'7)

Para o acionamento da linha de arbitragem, utilizou—
se um circuito bi—estãvei tipo D, controiado pelo processador.

0 detalhamento do esquema considerado e o seu funcig
namento e apresentado a seguir:
&. Sistema de Arbitragem: o circuito adotado para a arbitragem E

o sugerido por Taub em [Ta84a], com utiiização das iinhas de

arbitragem (sub-duto 03 do DCAN) em coietor aberto (indicado
por *), como mostrado na figura V—2.i

Funcionamento do Esquema

Para a ativação da arbitragem, quando um mõduio precisa utiil
zar o DCAN, monitora-se a iinha de arbitragem LA (do sub—duto
de controle do DCAN) atraves de ieitura do bit 3 da porta C
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da interface paraiela (8255), verificando se a arbitragem es—
tã autorizada (nivei iõgico ] na iinha). Quando a arbitragem
estiver autorizada aciona—se a iinha de requisição do' duto
(interna ã interface), através do bit 6 da porta A e o módulo
entra no processo de arbitragem.
Através do bit 7 da porta B o mõduio monitora o Sinai de sai—
da do circuito de arbitragem, verificando se foi o vencedor.
Se aigum outro mõduio venceu o processo de arbitragem, & ii-
nha LA estará em nivei iõgico & e o processo ê encerrado; ca-
so contrãrio quando o mõduio observa que venceu o processo de
arbitragem, aciona a iinha LA mantendo—a em nivei iõgico &

Um novo processo de arbitragem e autorizado quando se inicia
o uso do DCAN, conforme esquema de superposição no tempo pro—
posto em IV—2.
A rotina utiiizada para o controle do processo de arbitragem,
estã apresentada no apêndice.

* iinhas em,do prºcessadºr coietor aberto(bit 6 — porta A)

( , b =*: ?

cõdigo
.

de
priori
dade *

> DCAN
v—k

L , » = *

.

para o processador
(bit 3 - porta C)

+_____
*

.

do processador
(bi-estãvei tipo D)

para o processador
(bit 7 - porta B)

Figura V—2.] — Esquema para Arbitragem
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b. Sistema de Envio de Comandos: após um mõduio ter obtido suceí
so na arbitragem, ê acionada a rotina de coordenação do envio
de comandos pelo DCAN. Nesse caso hã uma monitoração, através
do bit 2 da porta C, da iinha de disponibiiidade do duto (LD—

em coietor aberto), até ocorrer a liberação do DCAN (LD em ni
ve] iõgico 1). O mõduio coioca essa iinha em nivei iõgico $,
através do bit 7 da porta C, e pode então acessar o DCAN.
O envio de comandos segue o protocoio estabelecido em IV—2 e
IV-3 e a "escrita" no DCAN é feita através da porta A da 8255
O esquema bãsico utilizado é o da figura V—2.2 e deve ser ob-
servado que:
— não ê empregado o sina] de paridade;
- os sinais de controie são gerados e monitorados na programa
ção;

— o controle do tempo de conexão entre os mõduios ê implemen-
tado também na programação.

Di
* coletor aberto

&

“

da
porta Acopiador

A tri-estado

para
> DCAN

&

porta
C

da
porta Acopiador

C coletor
aberto —J

Figura V—2.2 — Esquema Para Envio de Comandos no DCAN
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Funcionamento do Esquema

Apõs o mõduio ter acessado o DCAN (LD = Q), hã a iiberação do
novo processo de arbitragem, colocando—se LA em nivei iõgico
T através do bi—estãvei tipo D utilizado e inicia—se o envio
do ]? cicio de informações peio DCAN. O processador escreve
a informação adequada na porta A da 8255 e acionando o bit 4

da porta C, acopla os sinais nas iinhas do DCAN. Em seguida ê

feita a vaiidação da informação (bit 6 da porta C) e e inicia
da a monitoração do sina] de reconhecimento (bit 9 da porta
C) e a contagem de tempo de conexão. Se o sina] de reconheci—
'mento ê recebido com sucesso, inicia—se o 29 cicio que, basi-
camente, ê idêntico ao 19; caso contrãrio o envio e canceiado
e o processador sinaliza o erro.
No fina] de cada ciclo os sinais de controle acionados são rg
tornados aos vaiores iniciais. No fina] da transação o duto
e liberado.
As rotinas utiiizadas para o controie do envio de comandos pg
10 DCAN, estão apresentadas no apêndice.

Sistema de Reconhecimento e Recepção de Comandos: 0 reconheci
mento do endereçamento do mõduio e do comando recebido ê efe—
tuado peio circuito combinacionai mostrado na figura V—2 3 e

segue basicamente o esquema proposto em IV-4.

Funcionamento do Esquema

Nesse caso tem-se um circuito que monitora as iinhas do DCAN

constantemente, desde que a iinha de autorização do processa-
dor esteja acionada (bit 6 da porta A em nivel iõgico ]) e os
sinais no DCAN sejam vãiidos (iinha LV do DCAN em nivel iõgi-
co G).

"

Se o endereço ê reconhecido e o comando solicitado e vãiido,
hã o acionamento da interrupção 6.5 do microprocessador 8085
(ativa em nivei iõgico 1, mas no KMD—85 deve—se ter um nivei
iõgico 0 na iinha correspondente, pois hã um circuito inver—
sor conectado internamente), que aciona a rotina de atendimen
to adequado. No caso desta impiementação, tem—se apenas uma

rotina de atendimento que simuia as funções necessãrias para
a recepção e armazenamento dos dados recebidos, na memõria do

mõduio.
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A rotina de atendimento utilizada estã apresenta no Apêndice.

autorização do
proc.(bit 7 — porta A)(Sinai de vaiidade)

(bit 6 — porta C)

identif. comando

biti*r - bit 2

9 ou ] _______ porta A porta A

bit 3-
porta A |

(end) % ou 1
L—

ó'
Ei

bit 4 —

1

porta A

[::>__—ª __
vaiidos

bit 0 N :i'd
porta A nao va 1 os

para acionar
int. 6.5

Figuna V—2.3 — Esquema para Reconhecimento de Endereço e Comando
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2.3 -.Consideraç5es de Desempenho para a Implementação Efe—
tuada
Anaiisando—se o sistema de interface impiementado e

a execução de aigumas transferências de informação peio DCAN, ob
serva-se que o protocoio sugerido ê exequivei e o tipo de cone-
xão obtida eficiente.

a .

'Uma anãiise preliminar mostra que:
A superposição do processo de arbitragem com o 19 cicio de
envio de informações peio DCAN ê totaimente viãve] e efi—
ciente;
O tempo para a conexão de um mõduio'com outro envolve:
- rotina de envio: w150Lm

- reconhecimento de endereço e código de comando:
atraso de 4 portas TTL (no caso desta impiementação), to
taiizando de 30 a 40 ns. (podendo ser diminuido com o em

prego de circuitos com coietor aberto).
- recepção das informações: » 140 ps

Certamente, se a opção adotada fosse a de um esquema se-
rial, o tempo de conexão seria maior pois envoiveria:
recepção dos bits do endereço (conversão seriai/paraie—
10)

— decodificação do endereço para reconhecimento
— recepção dos bits do comando (conversão seriai/paraieio)
- decodificação do comando para reconhecimento
- recepção bit a bit das demais informações do 29 ciclo de
informações do DCAN

Como pode ser observado, o tempo de conversão serial/para—
1eio e a recepção bit a bit das informações introduz atra—
sos inevitãveis, nesse tipo de transação.
O auto endereçamento na impiementação efetuada ê possivei,
porêm não permite uma transação completa pelo DCAN, pois
a rotina de atendimento da interrupção, e a de envio do cg
mando são processadas no mesmo processador. Nesse caso po-
de-se introduzir aiguns comandos especiais, voitados para
esse tipo de endereçamento, com a finaiidade de auto—teste
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d. Para o endereçamento conjunto, pode—se ter um esquema anã—

logo ao empregado no reconhecimento do endereçamento do mª
duio, conforme figura V-2.5.

reconhecimento

de endereçamento

conjunto

reconhecimento

de endereçamento

norma]

Figura V42.5 - Esquema Para Reconhecimento de Endereçamento Conjunto

Nesse caso, a Única aiteração introduzida é um atraso de 1

porta TTL no tempo gasto para o reconhecimento do endereço
e comando. Ainda assim, pode—se modificar o esquema de mo—

do a eiiminar a porta "ou" (por exempio introduzindo o uso
de circuitos com coietor aberto).

2.4 - Opções Para Futuras Implementações
Para futuras implementações do SDF, baseando-se na

impiementação efetuada, observa—se que aigumas partes do sistema
de interface podem ser impiementadas por software sem compromg
ter o desempenho giobai do sistema.

Uma impiementação por hardware da interface é pos—
sive] e, certamente, dã ao sistema uma maior veiocidade nas tran
sações peio DCAN.

Em quaiquer dessas opções deve-se seguir o esquema a
presentado em IV—3.

Como observado anteriormente, a impiementação de ai-
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gumas partes do sistema de interface por software representa ª
ma carga de processamento adiciona] para o processador do mõduio.
Uma aiternativa existente e a utiiização de um processador dedi—
cado ã interface, faciiitando a impiementação e não sobrecar—
regando o processador do mõduio. Isto representa uma opção para
futuras impiementações do SDF, porêm cabe saiientar que envoive
& impiementação de um esquema de exciusão mútua entre os proces—
sadores, no acesso É memõria comum (por exemplo) onde For impig
mentada a fila de atendimento. '
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CAPÍTULO VI

CONCLUSÚES

] - CONCLUSÓES FINAIS

1.1 - Sobre o Estudo Bibliográfico
0 estudo bibiiogrãfico desenvoivido mostra que a con

ceituação dos sistemas de processamento de dados distribuidos ê

diversificada, com os sistemas computacionais sendo caracteriza-
dos como distribuidos ou não, segundo pontos de vista distintos.
Uma conceituação generaiizada [En78] apresenta critérios difi-
ceis de serem atendidos e inadequados a muitos sistemas moder-
nos.

Uma visão moderna da conceituação de sistemas distri
buidos, apresentada em [Fa83], considera os sistemas distribui -
dos baseados em microprocessadores como uma ciasse particuiar e

os recomendam para apiicações onde são necessários mõduios dedi-
cados, existindo razoãvei independência entre as diversas tare—

vfas desenvoividas no sistema. O SDF, segundo as definições e ca-
racteristicas apresentadas neste trabaiho, satisfaz essa concei-
tuação.

Os trabaihos considerados no estudo sobre dutos de
sistemas computacionais, abrangem a conceituação gera] e a des-
crição de diversos dutos padronizados, disponiveis atuaimente.

O quadro resumo apresentado na Tabeia II—i permite ª
ma visão comparativa das caracteristicas básicas dos diversos du
tos considerados. Destaca—se dessa comparação que o VME e o

Futurebus apresentam um sub-duto seria], destinado ã impiementa—
ção de comunicação entre os diversos módulos de um sistema com

arquitetura distribuida. Também, com reiação ao sincroniSmo dos
dutos considerados, observa-se que a maioria % assincrono, con—

firmando a preferência por esse esquema por permitir uma melhor
acomodação de mõduios diversificados em um mesmo sistema, favore
cendo fortemente a independência quanto ao processador e a assi—
milação de avanços tecnoiõgicos.
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l.2 — Sobre a Proposta Apresentada para o SDF

A proposta apresentada neste trabalho para o Sistema
Distribuido Funcional (SDF) satisfaz as caracteristicas bãsicas
estipuladas para o sistema (apresentadas em III-l) e fixa dire-
trizes que permitam futuras implementações do sistema, iniciando
por versões simplificadas e podendo evoluir para versões mais
complexas, agregando—se novos mõdulos funcionais.

A caracteristica de distribuição funcional imposta
ao sistema, evidencia que a distribuição desejada do processamen
to ocorre a nivel de execução de tarefas (ou funções) completas
e não a nivel de instruções ou operações elementares, como € 0

caso de diversas outras arquiteturas distribuidas.

.

A comunicação entre mõdulos proposta para o SDF, uti
lizando dutos paralelos distintos para o fluxo de comandos de al
to nivel (que acionam o processamento distribuido funcional) e

para o fluxo de dados e endereços (destinado ã transferência de
informações de baixo nivel, entre mõdulos), dã ao sistema pos—
sibilidade de obtenção de alta velocidade na conexão entre mõdu—

los, tanto para solicitações de alto nivel como na transferência
de dados.

O DCAN, como proposto neste trabalho, constitui um

duto de comunicação rãpido,de implementação simples e que pode
suportar processadores de diversos tipos. O sistema de interface
necessãrio ê simples e-pode ser implementado segundo filosofias'
distintas. A versão experimental implementada mostra a possibili
dade de se iniciar a implementação do SDF por uma versão simpli—
ficada, com determinadas partes da interface implementadas e con
troladas por hardware e outras por software.

Uma comparação entre os esquemas de comunicação se—

rial, empregados em diversos sistemas distribuidos (como no caso
das redes de computadores), e o esquema proposto para o SDF mos—

tra que:
a. a existência de dois dutos, um para os comandos de alto

nivel e outro para a transferência de dados e endereçoa fa
vorece diretamente o desempenho do SDF, pois ocorre uma

- 133 —



]

desvincuiação entre os tipos de comunicação, permitindo u—

ma superposição no tempo. E sempre possivel a ocorrência
de uma conexão entre dois mõduios peio DCAN, simuitaneamen
te com uma transferência peio DDE entre outros dois mõdu-
105;

o fato dos dutos serem paraieios favorece, também, o desem
penho do SDF, pois evitam—se os sistemas de conversão para
1e10/seria1 e seriai/paraieio, reduzindo o tempo necessã—
rio para o reconhecimento de endereçamentos e comandos;

em sistemas com dutos paraieios a depuração ê faciiitada,
principaimente no caso de sistemas moduiares onde um dos
mõduios seja dedicado a essa tarefa, como no caso do SDF;

a organização iõgica do SDF faciiita tanto o envio de 5011
citações peio DCAN como o reconhecimento e atendimento;
0 SDF não permite interconexão entre mõduios de ionga dis
tãncia,por utiiizar dutos paraieios. No caso dOS esquemas
com duto serial as interconexões podem ser de longas dis—
tãncias.

.3 - Sobre a Implementação do SDF

A impiementação do sistema como um todo deverã ser
obtida em etapas posteriores do projeto, pois estã vincuiada ao
desenvoivimento de outros trabalhos relacionados com os mõduios
do SDF.

Os pontos abordados neste trabaiho devem servir como
um primeiro passo no pianejamento do sistema e as diretrizes a—

presentadas devem direcionar a sua implementação.

] .4 - Sobre Pontos Relevantes do Trabalho
Como pontos reievantes do trabaiho destacam—se:

a proposta do SDF como um todo, por reunir um conjunto de

idéias e possibiiidades para o desenvoivimento e impiemen—

tação de um sistema distribuido não convencionai;
o DCAN, que permite a comunicação de aito nivei entre os
módulos do SDF, a partir de conceitos bãsicos presentes na
maioria dos dutos paraieios empregados atuaimente;
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C . o esquema de superposição no tempo e a definição dinâmica
do código de prioridade, empregados na arbitragem;
a impiementação simpies do sistema de interface, permitin—
do a utilização de versões simpiificadas como a apresenta-
da no exempio do capituio V;

o conjunto de comandos de aito nive] sugerido para o SDF,
bastante abrangente,podendo faciiitar grandemente o desen—
voivimento do sistema_operaciona1 de cada mõduio.
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2 - A CONTINUIDADE DO TRABALHO

Os grupos de Instrumentação Eietrõnica (IFQSC—USP) e
de Hardware e Software Bãsico (ICMSC—USP) pretendem dar continui
dade ao projeto do SDF através do desenvoivimento de trabalhos
que concorram para a sua impiementação fina].

Atualmente encontram—se em fase de desenvoivimento
trabaihos envoivendo:

& . estudo sobre uma arquitetura para o Módulo de Memória Vir—

tua], com inclusão de um sistema de cache, monitoração e

proteção dedicados a cada mõduio do SDF;

desenvoivimento e impiementação de uma arquitetura para o

Mõduio de Disco, inciuindo um sistema de gerenciamento de
base de dados;
estudo de um sistema operaciona] para um mõduio do SDF,com
pativei com o CP/M;

estudos reiacionados com o desenvoivimento do Mõduio de Mo

nitoração do Sistema.

Com «Naçãaa este trabaiho, sugere—se que num estã-
gio posterior deva-se efetuar a impiementação do DCAN conectan—
do—se alguns.mõduios com as caracteristicas estipuiadas para o

SDF e que se defina, de acordo com o tipo de versão do sistema,o
duto a ser empregado para o DDE.
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APÉNDICE

A - ABREVIATURAS EMPREGADAS

ADM

DCAN

DDE

EM

IEEE

LSI

SDF

SMD

SOp

SPDD

UCP

(DMA) Acesso Direto ã Memõria

Duto de Comunicação de Aito Nivel

Duto de Dados e Endereços
Escaninho de Mensagem

Institute of EIetricaI and Electronics Engineers
Large ScaIe Integration
Sistema Distribuido FuncionaI
Sistemas com Microprocessadores Distribuidos
Sistema Operaciona]
Sistemas de Processamento de Dados Distribuidos
Unidade Central de Processamento
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B - GLOSSÁRIO

ARBITRAGEM - (contention) processo de escoIha do próximo
mestre para o duto, no quai apenas um dos mõduTos requi—
sitantes do duto ê atendido, conforme prioridades prê-
estabeTecidas.

BARRAMENTO - (Backaane) Tinhas de interconexão entre mõdu—

Tos de um sistema computacionai.
CACHE - memórias de pequeno porte e aTta veTocidade, utiTi-

zadas em computadores, para armazenar, temporariamente,
porções da memória que estão (ou esperam—se que estejam)
frequentemente em uso.

CIRCUITO ACOPLADOR - (Buffer) circuito utiTizado para o aco—
pTamento entre Iinhas de sinais, fornecendo na saida si—

nais com caracteristicas adequadas ã apiicação.
CIRCUITO RETENTOR - (LATCH) circuito utiTizado para armaze—

nar temporariamente um dado a ser utiTizado.
COLETOR ABERTO — tipo de circuito Tõgico que permite que

dois ou mais dispositivos tenham suas saidas interTiga-
das, impiementando uma Tõgica de fiação do tipo "E".

COMANDO DE ALTO NIVEL - referente aos comandos que circulam
no DCAN e que se caracterizam com0xde aTto nTveT, peTo a
cionamento das tarefas (ou funções) prê—estabeiecidas no
SDF.

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - tipo de distribuição do processamen
to, onde se estabeTecem conjuntos de tarefas ou funções.
a serem atendidas, em cada mõdqu do sistema.

ENCADEAMENTO EM CASCATA — (Daisy Chain) tipo de impTementa—
ção do processo de arbitragem, com caracteristicas hibri
das (centraTizado e distribuido), onde a prioridade ê fl
xada peTa posição reTativa do eTemento na cadeia de in-
terconexão.

ESCANINHO DE MENSAGEM — (Mainox) estrutura de dados utiTiza
da para o armazenamento de Tinhas de informação.

ESCRAVO - eTemento de um sistema computacional capaz de par-
ticipar de uma transação através do duto, por soiicita-
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ção de um mestre.
EUROCARD — (e EUROCARD dupTo) tipo de cartão de circuito im-

presso padronizado na Europa.
HANDSHAKE - tipo de sina] de sincronismo utiTizado na impie—

mentação de sistemas assincronos.
INTERRUPÇÃO - sina] enviado a um processador soTicitando sua

atenção para um atendimento de periférico, falha, recep-
ção de dados, etc..

MESTRE - eTemento de um sistema computacionaT capaz de ini-
ciar e controTar uma transação através do duto, solici-
tando a participação de um ou mais escravos.

MODULARIDADE - medida do grau de erxibiIidade na composição
de sistemas, atraves da compactação e isoTação dos seus
eTementos.

PROCEDIMENTO — (ROTINA) conjunto de instruções elementares
que impiementam uma função bãsica no sistema, podendo
ser utiIizado em vãrias situações.

SISTEMA DE INTERFACE — dispositivos que promovem a comunica-
ção entre cada mõduTo de um sistema e a correspondente
via de interiigação.

SISTEMA OPERACIONAL - conjunto de procedimentos (ou rotinas)
bãsicos que coordenam o funcionamento de um sistema com-
putacionaT.

TAREFA — conjunto de procedimentos ou rotinas adequadamente
reTacionadas, com o objetivo de desempenhar uma dada fun
ção.

TRI—ESTADO (tri-state) tipo de circuito Iõgico capaz de for;
necer não apenas niveis Iõgicos & e I, mas também perma—
necer em um estado de aIto impedância, permitindo que
dois ou mais circuitos possam ter suas saidas interTiga—
das.
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C - ROTINAS DESENVOLVIDAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DESCRITA EM V—2

;”(***)?!“****ã************** INICIALIZACOES *****Hi**Hêã*************K*K****

0708 APDIS EOU O7OBH

0558 RBYTE EOU OSSBH

ORB 4400H
4490' 00 ' FILALDE_ATENOIUENTO= DB 00
4401' 60 DE 00

ORG 4300“
4300' OO SINALIZA-ERRO-A1ENDIHENTOE OB OO

ORB 4BOAH

4BDAr END-ATEN-65=
4BDA' CB 4206' JHP AÍENDINT ; desvia para rotina de atendimento

; da interrupcao 6.5

; Rotina Para Inicializacao do Sistema
:!

ORB 4000H

4000' BE 83 INI: UUI 9,83H ; CONTROLE 8255
4002' US 17 OUT i7H ; programacao da interface

4004' SE EO HUI A,0EOH ; valores iniciais das linhas de controle!
4006r DS 16 OUT íóH

4008' SE BO HUI 9,80H ; valor inicial do sinal de recebimento
4009” 03 14 OUT 14”

4OOCª BE OD HUI A,ODH ; Mascara de lnterrupcao
4OOE” 30 SIM

406F' FB EI ; ativacao da inierrupcao 6.5

4010' BE Oi NUI 9,01 ; valor inicial da linha de arbitragem
4012' OB 18 OUT iBH

40í4' O? REI ; fim da inicializacao
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40507
4053'
4056'

4059'
405A”
4050'
AOÓO'

4061'

4062'

40657

4066'
4067”

4068'

4068'

#OóE'

DB ló
Eó 08
CA 4030'

SE C0

D3 (4

DS 15
E6 80
CB AOAC'

DE 16

E6 OB

CZ 4038r
CB 4030'

SE 00
DS 18

SE 80
D3 14

CD 4059'

C?

CD 0708
CD 0558
21 4500

77
CD 0708
CD 0558
2C

77

CD 0708

AE

2D

46

CD 41001

C2 40óF'

C9

; Rotina Para Arbitragem do DCAN

l'

ORB AOSOH

ARB:

RES:

BLOG:

IN

ANI

JZ

HVI

OUT

IN

ANI

JNZ

IN

ANI

JNZ

JHP

MUI

OUT

HUI

OUT

CALL

RET

íóH
OB

ARB

AyºCOH

iAH

(SH

BOH

BLOG

lóH
08
RES

ARB

A,00
(BH

Ay80H

iAH

COHUN

!
I

Y

«.

«u

«.

«.

«.

...

n-

; Rotina Para Comunicacao
?

Verificacao da liberacao do processo
de arbitragem

Sinalizacao de Reguisicao do DCAN

Verificacao do Resultado da arbitragem :

Se ganhou desvia para BLOG

Se NAO obteve o duto, mas o processo
nm tmem

retorna a RES para verificacao
Se perdeu lenta novameAL;

Bloqueia Nova Arbitragem

Libera Requisicao

lnicia Uso do DEAN

Pelo DCAN

ORB AOSOH

COHUN: CALL

CALL

LXI

HOU

CALL

CALL

INR
HOU

CALL

HOU

DCR

HOU

,CALL

JNZ

RET

APDIS

RBYTE

H,4500H

H,A
APDIS
RBYTE

L

H,A

APDIS

ENVIO

ERROí

'.

«.

..

-u

..

."

«u

—-

«.

limpa display
le um bgte do teclado
(HL) (-- 4500

(4590) i—- bgte lido
limpa display
le um novo bgte
(L) (-- (L) + l
(4501) (—— novo byte

limpa diSpIag

(C) (-- (4501)
(L) (—— (L) - 1

(B) (-- (4500)

Rotina de Envio de informacao pelo DCAN

Desvia para Sinalizar o ERRO

(A) = O —-) SUCESSO
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406F'
4970'
4073'
4974'

4075'
4076'

me”
me'
mw

4107'
4509'

4108'
4100'

4íOF'
41107

4113'

4116'
4117r

411A'

4110'
4iíE'

AiiF'
4121'

4123'
4125'

4127'
4128'

4129'

BD

C2 4975'
BC

89

BC

C?

DB 16

E6 04
CA 4100'

SE 60
03 16

3E 01

03 18

78
CD 4150'

C? 411E'

79
CD 4150,

CA 411E'

BC

57

SE 70
03 ió

BE FO

DB 16

?A

87

C?

ERROíl DCR

JNZ

INR

RET

EHOB IW
RET

A

ERR02
A

I
1

—u

(A) = i —-) ERRO no segundo ciclo

(A) = 2 --) ERRO no primeiro ciclo

; Rotina de envio de informacoes pelo DCAN

ORB AÃDOH

ENVIO: IN

ANI

JZ

UUI

OUT

UUI

OUT

NOV

CALL

JNZ

UOU

CALL

JZ

INR
SAIDA: HOU

UUI

OUT

HUI

OUT

NOV

ORA

RET

lóH
04
ENVIO

AyóOH ?

ióH

A,01
íBH

A,8
ESCREVE ;

SAIDA ;

A,C ..

ESCREUE

SAIDA :

«:

—-

A,70H ;

:> º 'nc= <-

«-

espera disponibiiidade do DEAN

bloqueio do DEAN

liberacao da arbitragem
primeira fase no DCAN

segunda Fase no DCAN

rotina que escreve no DCAN

erro na segunda fase

terceira fase no DEAN

sucesso no envio

erro na terceira Fase
salva (A)

desacoplando porta A, do DCAN

liberacao do DEAN

recupera (A)
criando flag

fim do envio de informacoes pelo DEAN
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4150'
4150' Fé 80
4152' OS 14

4154' SE 70
4156' OS 16

4158' SE 30
415A' OS 16

4158' 16 FF

415E'
415E' DB 16

4160' Ed 01

4162' CA 417í'
4165, 15
4166' C2 415E'

4169' SE 70
4168' 03 16

4160' SE 01

âióF' 87

4170' C?

4171'
4171' SE 70
4173' 03 16
4175' AF

4176' C9

4200'
4200' F3

420i' F5
4202' CS

4203' 05
4204' ES

; Rotina que escreve no DCAN

ORG 4150H

ESCREVE:

ORI

OUT

HUI

OUT

HUI

OUT

HVI

ESPERA:

IN

ANI

JZ
DCR

JNZ

HVI

OUT

HUI
ORA

RET

FlHESC=

HU]
OUT

XRA

RET

BOH ;
í4H ;

A,70H ;
lóH

A,30H
lóH

0,0FFH ,

lóH
01
FIHESC ;
D

ESPERA

A.70H
lóH

wu

A,01
A ..

".

nn

Ay7OH

ióH
«n-

..

acertando bit A7

escreve informacao na interface

acopla porta A ao DEAN

sinal de validacao

loop de espera pelo sinal de reconhecimento

se (A) = 0 recebido

tira validade

sinalizando o erro
criando flag

fim da escrita com erro

tira validade

zera acumulador com flag

fim da escrita com sucesso

Rotina Para Atendimento da Interrupcao 6.5

Recebimento de Comando pelo DEAN

—-

..

a.

..

-u

ORG 4200H

ATENDINT:

DI

PUSH
PUSH

PUSH

PUSH

PSU ;
B

inibe interrupcoes
salva estado do sistema



4242”
. 4244”

4245'

424A'
4240'
424e'
424F'

DB 16

Ed 02
C2 4256'

08 tõ
Eó tF
57

BE C0

03 16

SE 02

30
C2 4217'

SE EO

03 to

3E 00
03 14

06 FF

DB 16
Ed 02
CA 4233'
05
C2 4225'

CB 425E'

08 15
E6 iF
SF

SE BO

03 16

SE 02

SE E0

03 16

SE 80
03 14

21 4400
72
2C

73

IN

ANI

JNZ

IN

ANI

HOU

HUT

OUT

HUI

RlECONH:

DCR

JNZ

HUI

OUT

”UI
OUT

HUI

ESPUALi

IN

ANI

JZ

JNZ

JHP

CONT: IN

ANI
MOV

HUI
OUT

HVI

RQECONH:

DCR

JNZ

HUT

OUT

HUI

OUT

LX!

000
INR

NOV

DCR

ióH ;
02
TRATERRt :

íSH ;
íFH

0,4 ;

0,000H ;
tóH

0,2 ;

A :
RtECONH

9,0EOH ;
tóH

4,00 ;
14H

0,0FFH ;

ióH :
02
CONT

0

ESPUAL

TRATERRQ ;

tSH ;
01FH

E,A ;

4,000H ;
tóH

9,02 ;
3

A

R2ECONH

9,0EOH ;
ióH

4,80H ;
i4H

H.4400H ;

0,0 ;
L ,

|H,E

verifica validade

tratamento do Erro ocorrido

leitura do DCAN

armazena o dado lido

sinal de reconhecimento

espera antes de retirar o sinal

de reconhecimento

retira o sinal de reconhecimento

bloqueia a interface para novo recebimento

espera por um novo sinal

de validade dos dados no DCâN

tratamento do erro ocorrido

leitura do DEAN

armazena o dado lido

sinal de reconhecimento

espera antes de retirar o sinal
de reconhecimento

retira o sinal de reconhecimneto

libera a interface para novo reconhecimento

armazena dados recebidos na fila
de atendimento

' (4400) (-— dados da segunda fase
' (440t) (—- dados da terceira fase



4250'
425í'
4252'
4253'
4254'
4255'

4256'
4256'
4259'
4258'

425E'
425Ey
4261'
4263'

Ei
Di
Ci
Fi
FB

C9

21 4300
36 01

CB 4250'

21 4300
36 92
CB 4259'

FIM: POP

POP
POP

POP

.EI
PET

TRATERRi:

LXI

HUI

JMF

TRATERRZ:

LXI

HUI

JHP

: ; recupera estado inicial do sistema

'UEDO

; libera interrupcoes
; fim do atendimento da interrupcao

H,4300H ; (4300) (-— Pipo do erro ocorrida
H,01
FIM

H,4300H
H,92
FIH
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