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No ”início —deste trabalho foi realizado um estudo

bibliográfico," sobre .-sístemas -de- processamento de dados

.distribuído,. sistemas -de.—gerenciamento de arquivos, hemónia
Cache, e as principais ekigênçies-que um sistema de processamento

:de. dadas -multiusuàrio yrequer .qúando eda. sua [implementação.

aNeste>'-tnabelho- & “descrita ó deseqvolvimento e e

impLementação -de um sistema operacional para numa— erquitetura
mutàiusuània, onde o tratamento dos aplicativos é executado em

estahões de trabatho—autônomas, e o gerenciamento e—a armázenàgem "

-de arquivos são sealizados pelo processador dedicedó.
Esse sistema operacional fbi elaborado compatível com o

sistema: operacional CPIM, a fim de aproveitár a vasta variedade
de. software que existe disponivel pera esse sistema. Nesse

.sgntido, descreve-se várias caracteristicas do sistema CPI" que

'não-são documentadas, e a.implementação da versão muliiusuàrie'do
sistema operacional construído..

Rpreseeta—se' também-ud atgoritmo para o gerenciamento
de=«memória' cathe para dispositivos periféricos (disco). Esse

.algoritmo. representa uma aglqtinação dos tradicionaisumétodas de
_

substíéeifão de registros do cache — LFU (Lessª Frequently Used)

-fe LRU (Leasf Recently UsedJ- que mosírou-se bastaôie eficiente na

-aplicação em que foi Utilizado.'e
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In the present work we describe a bibliographic study
of »distributed parallel computers, file management systems and.

“cache memories, including the principal aspects and

implementations related to multiuser systems.

Based 'on the previous study, 'a description —of the.
development -and »implementation of an operating -systemilfor a

multiuser environment,< where the execution of the- application
.programs “is done on individual and independent workstations and

=the file management by a dedicated processor, is given;

.The -operating system was built based on the CPIH

specifications,' making. it suitable to process all the existing
application Softwares favailable for this operating system. To

keep the deyeloped system compatible with CPIM a lot- of non—

documented features are also described.

The final Version includes additional routines to

support a multiuser environment.

The file management system and more specifically the

cache memory management used for the disk driver are based on a

combination of: Least Frequently Used and Least Recently Used

.algorithms- which proved to be very efficient for_ this
application.
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1.1 — Considerações—Geraisr

º.'
Os "problemas que se têm solucionado cpm o; auxilio _de

-computadores, tem continuamente apresentado crescentes exigencias"
Íderdesempenho,-capacidade de memória, disponibilidade da máquina,
etc. Sempre que; maior capacidade é exigida, das máquinas

disponiveis, existem apenas duas soluções que.podem atender. à

'.;essa crescente necessidade:
-- ªumentar ºa capacidade das maquinas disponiveis, »ou

seja, desenvolver computadores de maior.porte;
— Colocar vários compúladores juntos, somando esforços

para resolver os problemas.

9 escolha da solução a ser adotada depende da avaliação“
das necessidades de cada caso em particular. No entanto, existem
talguns' casos -clàssicos onde uma determinada solução costuma

apresentar vantagens. E' o caso, por eiemplo, de um sistema que

deVe ser capaz de processar rapidamente um grande— volúme de

operações, mas. com reduzida fluxo de entrada e saida, em que,
i



normalmente adota-se a solução de se utilizar computadores de

grande porte. Por outro lado, se as operações necessárias
precisam de dados colhidos ou armazenados em diferentes locais,
porem com alta disponibilidade, então sistemas de processamento
de dados distribuidos se mostram mais atraentes.

9 utilização de Sistemas de Processamento de Dados

envolvendo diversas UCPs, tem se tornado cada vez mais atraente,
devido à redução do custo de computadoresv baseados em

microprocessadores. Hlém disso, um sistema distribuido pode ser
mais facilmente expandido tºcam a incorporação de novos

“processadores, ou substituição de alguns deles, permitindo uma

evolução-gradual do sistema.-
meas «as soluções apresentam dificuldades para a sua

realização, e durante muito tempo as dificuldades de um sistema
distribuido influíram para que a tendência de evolução de

sistemas fosse na diràcio do aumento do porte ode asistemas
centralizados.- No entanto, atualmente tem sido. realizado um

grande volume de pesquisas sobre sistemas-distribuidos, viabili—
zando o surgimento de muitas arquitetdhas distribuidas.

ªÚm' dos motivos vpelo qual Um vsistema _distribuido 'é

desejável, é que não importando 'o parte dos processadores

envolvidos, alguns problemas existem permanentemente em sistemas
centralizados, que só podem ser eliminados com a utilização de

varios processadores. Entre eles destacam—se os seguintes:

— O atendimento a periféricos onera a capacidade de

processamento de dados da UCP;



- Especialmente se houver terminaiS'“conectados“*aoª'
sistema, a necessidade de atendimento aos caracteres
digitados representa uma sobrecarga (representada

—pelas constantes interrupçaes geradas pelO' terminal)
queu nãod & .bem- absorvida pela grande- maioria de

vproceSsadores “ de =grande vºportel '-destinados ' ao

'processamento de grande volume de calculo;-

— Em sistemas centralizados, se houver muita demanda de

memória.entrefos processos que estão em execucao, há

'um» volume» ,muito »»grande de transferência de
' informações entre “memoria e. disco, - devido aos

,meeanismos de paginação. "Em sistemas distribuidos a

»memória associada a cada processador pode ser melhon

ajustada à necessidade dos processos.

Esta dissertação apresentara construcao de um sistema
operacional jpara» um Íambient-e »multiusuàrio. Tal sistema foi
desenvolvido; no- Laboratório de Instrumentação ;Eletrônica do "
Instituto de Fisica e Química de São Carlos — ÚSP. Hp se pensar
em construir tal sistema operacional, optou—se por construi—lo de

tal forma que se pudesse aproveitar software.jà pronto.
.

Um “sistema operacional bastante divulgado para

'microcomputadores & o sistema operacional CPI", e dessa forma já
- possui um grande número de software pronto disponivel. Mas como o

sistema operacional CPIH & monousuàrio e o que se desejava era Um

sistema multiusuàrio que apresentasse as mesmas caracteristicas
do sistema operacional CPÍH, decidiu—se implementar um sistema



operacional totalmente compatível com o CP/M monousuàrío e depois
expandlÁLo'para um ambiente multiusuàrio; com as caracteristicas
-de“ ser'um sistema operacional muitiusuàrio;-'como'fo “pretendida”
desde o inicio. a construção do sistema operacionat «monousuario
compatieel com o CP!" foi muito importante do ponto de visia de

se conseguir um bom conhecimento do funcionamento. interno do

sistema CP/M, pois a documentação de tal sistema a nivel de

referencia não fornece todos os dados necessários: ao "pleno
conhecimento interno do sistema-nem tampouco permite a avaliação
correta do grau de complexidade do sistema.

1.2 - Rpresentacão

No-capitulo 2, sào'apresentados conceitos de' sistemas
de processamento de dados distribuídos segudgo vários autores e.e

feita uma comparação entre—aqueles varios conceitos. atém disso,
.

é-anfesentada-a-arquitetura do sistema utilizada para o desenvol—
vimento deste trabalho;

,
No capítulo 3, é analisadê'o problema de identificação

e acesso a um arquivo em ambiente moltiusuàrio. Us'conceiios. e

problemas associados são analisados, e são -apresentados' os

esquemas de alocação e-proteção de arquivos adotados por vários
sistemas comerciais existentes. Dois desses'sisiemas apresentados

apesar de monousuàrios, também foram avaliados por serem sistemas
com características muito próximas às do siStema desenvolvido
neste trabalho.

No capitulo 4, é apresentado o conceito de memória



.cache utilizado para acelerar o acesso a informaeàes. Ésse

conceito é discutido no contexto do uso de memória cache para
acelerar a «acesso a instruções pelo processador central, e a

seguir “é expandido —para »envolver o acesso à informações
“armazenadas 'e os dispositivos perífêricos.- Mostra-se também a

solução que foi dada para o gerenciamento de memória cache na

arquitetura utilizada.
—No capítulo 5, detatha-se a implementação do. Sistema

operacional. reatizada.a Esse sistema foi desenvolvido pªra ser
acompattvet com o sistema—operacional CPIM e, portanto, algumas“

caraoteristicas 'não «documentadas deste sistema tiveram qUe ser
obtidas experimentalmente.. Mostra-se_ assim o 'nesuttado. dessa
experimentação e também os detalhes da nova implementação do CPI"

realizada. QV expansão que foi feita a esse sistema operacional
oaha (urna-to muttiusuarío também_é apresentada.

-Fínatmente, no capítulo 6 são apresentadas“; as
conclusões. gerais deste trabalho e sugerem—se novas Linhas de

pesouisa e desenvotvimento que lhe podem dar continuidade.
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"UNwãlsmêMRJBE—PR0CESSQHEHTD DE DRDDS DISTRIBUIDO

2.1 — Introdução

Sistemas Acomputaciomais envolvendo mais-Je uma unidade

central de processamento .ÇUÇPi-podem- constitdir uma solução
jogando-hà necessidade de um desempenho mais elevado, suporte para
aplicações —mais .complexas nou quando se pretende um oso_ mais
eficiente de dispositivos de alto custo.

'No entanto, aPeSar da importâncja e da grande jqoanti—
'fdade de trabalhos reafieados.sobre sistemàk envolvendo múltiplos
processadores, não existe uma términglogia universalmente aootada
.oara os vários sistemas existentes e nem uma definição consagrada

para os termos geralmente empregados; Devido a isso, neste
trabalho, “serão usados os termosxcom os respectivos significados
a "seguir, sempre que não houver referência a um termo. com um

trabalho em particular.

-SiltcnlwdevMultipfogrlmacio,--sistema computacional que

pode. ter em execução mais de um programa ao mesmo

tempo. O -termo; não faz alusão ao número de.
processadores no sistema.



— Sistema »do»Nultlproocssamonto — sistema computacional
que -utiliza vários processadores para executar um

ou =mais processos, usualmente ao mesmo tempo

[KR485].

«Sistemav« «de unnProcassamonto—. jParatelo ' - sistema
computacional .constituldo de varios processadores
“geralmente independentes que trabalham juntos. Em"

-geral,-s$o usados para executar apenas um programa
de cada vez, mas o programa é-decomposto em vários

, processos, sendo que a'cadà processo É atribuído
»um único processador que p executa.

“

»Sisáoma»wNultáusuàrio —.é om sistema computacional qoe

permite o acesso simultâneo de vários usuários. Se

o atendimento forªa nivel de sistema operacionat,-
diz—se que o sistema eifambém de multiprogramacão;
se o atendimento aos vários usuàríos & 'feito a“

nivel de aplicação então o sistema" é somente
“multiusuàrio.

«Sistema Descontrattzado - é um sistema computacional
que é constituído por uma coleção da' computadores
autônomos, que se comunicam entre si para executar
tarefas comuns a ambos [GY;88].



2.2 — Conceituação 'de Sistemas de Processamento de (Dados

Distribuido

Como foi viSto na seção anterior, apesar de atualmente
se =estar estudando bastante sistemas de processamento de 43605

-muttiusuàrio, dentre os quais sistemas distribuidos, ainªa há

.bastante dieersificacão no enfoque »dado— por .cada autor a

conceituação de tais sistemas. ªssim, -nas próximas ,sub—seçÉes,
-senàrÍapnesentada e.maneira como vários autores tratam o assunto

para; então, discuti-las.“

2.2.1 — Çonceituação de Sistema de Processamento 'de' Dados'

Distribuido segundo Enslow

Engfçf,f 'em [£Q_78], apresenta. uma definição para
sistemas de processamenãf de dados distribuido constituida por
cinco componentes:

4

, 'a) Multipiªfidade —de componentes de propósito geral,
. inctuinoo recursos fisicos e lógicos, os quais poàêm
. ser associados a tarefas específicas de uma maneira

dinâmica; .Q homogeneidade de recursos físicos não é

essencial.

b) Distribuição fisica desses componentes lógicos e

físicas, as quais interagirão através ,de

comunicação por rede (”network”).



c) Um sistema ºperacional de alto nivel que unifiqueae
integre o controle dos componentes distribuidlns
Cada processador tem o seu próprio sisteun
operacional local, e eles podem ser diferentes.

d)aTransparência do sistema, isto e, os recursos mim

solicitados apenas pelo seu nome.

e) ªutonomia cooperativa, caracterizando a integração):
operação dos recursos físicos e lógicos.

Deve—se »ressaltar que, conforme Enslow, somente a

.combinação -do todos os itens acima define um sistema de

processamento de dados distribuido.

Enfocando mais a implementação do sistema, três
"dimensões" ,podem ser usadas “para caracterizar o grau de

descentralização do mesmo, a saber [EN_7BJ:

“é a) Descentralização do harduare; 1 ?

b) Descentralização do controle;
'c) Descentralização da base de dados.

stim, pode—se classificar os sistemas segundo o grau—

de distribuição associado a cada dimensão, estabelecendo uma

[escala de descentralização do sistema que vai desde os totalmente
centralizados até os totalmente distribuidos.

Sistema operacional de alto nIVel & um componente muito
importante em sistemas de processamento distribuido já que a



integrªção entre os módutos do sistema é gerenciada por ele e

também a proteção às chamadas regiões criticas, onde os _dados
preeisam ser protegidos contra acesso simultâneo de mais de um

processador (Ver seção 3.5).
“tem disso, a' estrotura do sistema de processamento'

distribuido deve ser tal que o usuário não perceba que o

-processamento não é centralizado, a não ser tatvez pela sua

eficiência.

com“ - o desenvolvimento “(da tecnologia de

microprocessadores e a diminuição de seu custo, encorajou-se, o

uso de- vários microprocessadores em lugar de um computador .de

grande porta,'onde o custo é bem mais elevado; stim, os sistemas
' de. Aprocessamentoç. "de . dados - distribuidosv ., utilizendoà

microprocessadores, ,adquiriram uma importância ainda maior. E' o
;?

qúe veremos na seção a seguir.

9
2.2.2' - Conceituaéão de Sistema-de Processamento de Dados

Distribuido segundo Fathi e.Krieger'

Em_ [FR_BBJ, Fathi e Krieger apresentam o estudo de

.

Sistemas de processamento de dados distribuido, voltados
especificamente para sistemas utilizando microoomputadores.

Em um sistema de processamento distribuido, a carga de

trabalho e particionada em tarefas relativamente? independentes,
—as “quais podem então ser associadas a vários elementos do



sistema. Tal sistema possui as seguintes características
principais [FR_BBJ:

a)

b)

c)

rd)

e)

f)

nutonomia dos elementos. Cada elemento individual
geralmente consiste de uma UCP, programa local,

«memória de dados e pode usar ou, controlar
periféricos adicionais.

Processadores dedicados a uma tarefa. idealmente,
vcada elemento é dedicado a uma tarefa específica que

determina sua relativa complexidade.

Processadores com , complexidade variada. R

«configuração do sistema não 'é necessariamente
homogênea, desde que seus elementos variam em

'compleàidade.

"Otimiíação de hardware e software. Cada elemento do

hardware ou do software é projetado para executar
'uma tarefa especifica,

»Comunicação ao niVelxde dados.

Processadores de comunicação e aplicação separados.
Em geral, cada elemento manuseía a comunicação doi
sistema e controla a entrada/saida (EIS). No caso de

uma grande atiVidade de comunicação,v uma" dessas
funções pode ser delegada axoutro processador.

_ 12 -



g) Partilha de carga estática, porque em processadores
.

dedicados um sistema minimal não suporta partitha de

carga dinâmica; assim um balanço de carga apropriada
deveria ser_ feito durante a fase de projeto do,

sistema. Entretanto, algum compartilhamento pode ser
introduzido, incluindo unidades adicionais.

Depois [de várias considerações em [FR_BS], Fathi e

Krieger chegam _à conclusão de que deve-se usar um sistema de

.muttiprocessador quando há:

b)

Epticacões.etaboradas de controle de processos, com

diversificada demanda oompptacional e restrições de

-«tempo—reaL. Para muitas dessas aplicações, 'grandes
necessidades de processamento excedem as capaoidades
de um sistema baseado em-um.únic0'microprocessador;

Rpliçacões com grande processamento de EIS. .

Q

necessidade de relacionar—se com uma grande
variedade de prooessos de EIS geralmente impõe uma

".sobrecarga de controle inaceitável sobre um_ único
.umicroprocessador ;e .causa severa degradacao ná

c)

resposta do sistema.

,Rplicações que demandam alta confiabilidade, mas gue

devido a restrições financeiras e/ou de espaço não

suportam muita redundância.

*Por outro tado, também conclui-se qoe deve—se evitar o



uso de sistemas de multiprocessador quando existe uma das

seguintes condições:

a) Há 'necessidade de maior potência de processamento.
»Nesse ” caso, —Qé. mais conveniente colocar um

processador mais poderoso.

b)=n «tarefa a ser executada não pode ser particionada
em tarefas relativamente independentes.

232.3Á — Conceituação 'de Sistema .de Processamento de Dados

Distribuido—segundo Tanenbaum e Dan Renesse

_Segundo Tanenbaum e Van Renesse tTR_BÉJ, .um sistema de

procéSsamento de dados distribuido, é"um sistema que é visto por

seus osuàrios como um sistema de processamento de dados
centralizado, mas que 'executa seus programas em múttiptas »e

independentes unidades centrais de processamento (UCPs).

—uni o conceito chave é o de transparência. Em outras
palavras, o uso de múltiplos processadores deveria ser
invisivel (transparente) para os usuarios.(.Uma outra maneira de

dizer a mesma coisa, é que os usuários deveriam ver o sistema
como se fosse um 'processador virtual“, .e não uma coleção de

processadores.
Mas não é o fato de que o sistema seja constituido por

varios processadores independentes que o torna um sistema



distribuído,. pois poderia ser um sistema do processamento de

dados om-rodowtinotvork').
.

Em um sistema de processamento de dados em »rede' a

“transparência no sistéma não é levada em conta, pois o próprio
usuário precisa especificar“ onde está o recursos por' ele'
»solícitaoo. Por exemplo; se'o usuário quiser acessar um arquivo
que não-està em seu processador da rede precisa antes copia-Lo em

seu processador para deoois então acessa-lo. No caso de sistemas
distribuidos essa tarefa é realizada pelo sistema oneracional e &

transparente ao osuàrio.
_Logo, Tenenbaum e. Van Renesse argumentam que o que

' determina se um sistema desoentralizado é distribuído ao não, é

o software e não o hardware.
.

Pode—se" contrastar .mais fortemente fum sistema de

'prooessamento de dados distriboido com um sistema de processamen—

to ide dados em rede. Uma configuraeão tipiea de um sistema em

rede'pode ser:-umaicolecão de computadores pessoais Ligados a uma

_impressora e um servidor de arquivos, todos unidos através de uma

rede local.- Tal sistema teria ainda outras caracteristicas qúe o

distinguiriam de um sistemaídistribuido:

a) Cada computador temfseu próprio-sistemaoperacional.."
« _priVativo, em vez de exedutar parte do siStema

operacional global (que é o caso de sistemas
distribuidos).

b) D. sistema operacional não aloca dinamieamente
,.

processos às UCPs; Cada usuário normalmente trabalha
em sua própria-màquina* e, quando necessita de algum



recurso que não possua, precisa fazer uma

solicitação direta de tal recurso.

:) Os usuários precisam ficar atentos a seus arquivos,
guardando e transferindo arquivos entre máquinas com

comandos explícitos de “transferência de arquivos',
:em vez de ter o gerenciamento de atocação de

arquivos feita diretamente peto sistema operacional.

dJ-U sistema em rede tem menor, ou não —tem

procedimentos de tolerância a falhas, isto é, se 10%

(dos computadores sofrem pane, 10% dos usuários estão
fora do sistema, em vez: de todos simplesmente

poderem continuar seu trabalho normal, embora com

'30% de chances de perder a execução.

2.2.4 - Comparação entre as Conceituações “presentadas

Ro comparar-se a conceituação de sistemas de

processamento de dados distribuido de Enslow e ai de Fathí e

—Krieger, observou-se que sistemas considerados como distribuidos
em [FR_83] não satisfazem os critérios apresentados por Enstow em

[EN_7B], pois a conceituação de Enslow é bem mais rigida do que a

-de =Fathi e Krieger. Mas a conceituação apresentada por Fathi 'e

Krieger & bem mais clara e talvez. mais “realista do que a

apresentada por Ensl0w. O próprio Enstow declara a diYiculdade de

construção de sistemas distribuídos segundo a sua definição.



Já em [TQ_85], pode—se perceber que a conceituação de

sistemas distribuidos e muito mais simples do que as
conceituações apresentadas por Enslow e Fathi e Krieger.“

“ªssim;—'pode-se perceber que atraves-de anos de estudo
(Enslou—7B,<-Fathi e Krieger—83 ," Tanenbaum e Van Renesse-BS), a

«conceituacão e a distinção entre sistemas distribuidos e os
rdemais sistemas -ioram» cada“ vez “mais delimitadas. 'Deve-se

messalter que, para Enslow'não havia ainda uma diferença nítida
entre sistemas“ distribuidos e sistemas de rede, o que para
Tenenbaum e Úan'Renesseee-fundamental.

,

*.nlem disso, 'apeser: de umà rigideai progreSSiuamente
'menor» na definição: dos conceito54e houve uma“ adequação

. progressivamente »maior dos conceitos .aos :

sistemas
.

reais
dexistentes e uma ,maior facilidade para a— distinção .entre «os

vários-tipos de sistemas. “

2.3, _ 9 ªrquitetura Distriouida Utilizada.r
. ..'a, "

No Instituto “de Fisica e Quimica de. São Carlos, da.

.Universidade de São.Paulo, o Grupo de Instrumentação Eletrônica
desenQolveu um sistema de.Multi—Processadores baseado no micro—

processador 260 da Zilog, utilizado como processador central, ao

qual estão ligadas as unidades de disco e impressora,4 e _um

conjunto de até quatro-proCstadores, ,denominados Estações de

«Trabalho,? que «estão cada 'um ligado a um terminal 'de 'video,
podendo além disso ser cada um ligado a unidades de disquetes e

impressoras locais) 9 figura 2.1 ilustra essa arquitetura..
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Centralizando as unidades de disco e impressoras,
consegue-se om maior aproveitamento desses perifericos'que; em um

sistema de micro-processadores, são as unidades mais [caras do

sistema. Por outro -lado, o desenvolvimento de um sistema 'com

caracteristicas totalmente» novas implica na necessidade7 de se

desenvolver todo o software necessário especificamente para esse
sistema. Para —ser »possivel aproveitar software. já existente,
optou-se por. desenvolver um sistema que pudesse subortar a

execução do sistema EPIM. Esse sistema, além de dispôr de uma

quantidade muito grande de software já pronto, foi concebido para
poder iser adaptado para execução em muitas .arquitetUras ,que
usassem os microprocessadores 8060, 8085 ou 280.

' P ROCESSADOR
% , *__'d_, , ;

| | . .
-

.
CENTRAL

_

luv-elodo Enoch d. Enoch do Guinle do

Trauma T |robo ho Trabalho Tiabelhº
! 2 3 4

7
7

T, I I N

/' , ' N“ll , I N
&

xº 1 [ " xx
L r—o & —o —!

Figura 2.1 - arquitetura do sistema distribuido utilizado.



nssim, ; -arouitetura distribuida foi implementada de

forma que cade estação de trabalho pudesse apresentar um ambiente

propitio para a execução do sistema operacionll CPIN, sendo que o

contrate de acesso ao sistema de arquivos em disqdete, e a

impressão dos mesmos na impressora central foi desenvolVido pora

que pudesse, ser controlado pelo processador 'centrat. Como 'se
trata de uma versão muttiusuàrio, as característicàs do sistemà

«CP/MA tiveram que sofrer atgumas atterações 'e," para «isso, o

.sisteme foi'reescrtto) tot como é descrito no capítulo 5. Porem,

todos os progromas deãaplicacão que podem ser executados sob o

sistema operacional CÉÍM;V tal Como os —comp1ladores, vedítores,
gerenciadores de bases-de dados, fetc, *conttnuamii podendo ser
<executados diretamente em cada uma das estocaes de trapalho dessa
”àrQUÍtetura. Portanto, as caracteristicas de interfaee-do-sistema
Zoperacional com os programas de ªplicacªo não foram alteredas.

U fcootrote ode asesso a qúalqúer orquivo do sistemo e
oefetuodo pelo processador central o qual, ,alêm disso, dispõe de

memória auxiliar pare—exeêutar uma armazenagem dos setores dos

disquetes mais usados,. gerenciando em cache pira os periféricos
que controla, tal como e descrito na seção 4.8.

.

Q implementàcão»físiee dessa arquitetura é descrita oom_ "

vdetalhes em [TR_BGJ. 'Nas três sobseções seguintes e feito um

«resumo dessa arquitetura em termos de como e feito a estrutura de

memória dos processadores e como e realizada,! comunicação entre
cada Estação de Trabalho e 0 Processador Central. Na subseção

2.3.4. .fai—se umà análise da forma como essa_çomuntcacão opera ev
* ..uma avaliação de seu desempenho. '

"?Í



"2.3.1. - Memória das Estações de Trabalho.

Existe um banco de -Memória de Escrita -e Leitura
denominado RGN—0, composto por duas páginas de 32 KBytee cada

uma, denominadas RPM—00 e RQM—O1,A mais uma página de 32 KBytes

-denominada RDM, composta por um bloco de 4 KBytes de Memória de

Escrital e Leitura (denominada RGN—e), um bloco de 4 KBytes de

memória de Rpenas Leitura (denominada RUM-p) e um bloco de 24

Kthes de Memória de ªpenas-Leitura (denominada RUN—O). Esse
esquemav de chaveamento de memória é mostrado conceitualmente na

Awfigura 2.2.
*

.

-Para permitir qoe -mais do que B4-KBytes de mamóría

possam eer_ acessados pelo processador 280 foi, implementado um

esquema de 'chaveamento de bancos de memória [TR_86], 0 Qual é

mostrado na figura 243; Nessa figura o sinal 'seleciona', qUando

ativído, goarda .em .registradores *esoeciaif se o bit
ª

de

endereçamento de dados emfmemória ''1315“ deve ser complementado ou

não lcomandado pela linha ªno"), se o banco RDM deve ser ativado
our não (comandado pela linha “aº“), ,ou qual o banco de RPM que
deve ser ativado (comandado pelas linhas de dados “BO" a 'DZ').

—2o -'
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Figura 2J3 — Circuito Logico do chaveamento dos bancos de

memória,



9 página RUM somente pode ser acessada na faixa de

endereço -de O a 32K, de maneira que quando essa página está
ativada, -ela ocupa a primeira metade do espaço de endereçamento
do processador 280, sendo a segunda metade ocupada ou pela página
RQMfO ou pela página RPM—1. Quando a pàgina RUM não esta ativada,
as paginas RPM—0 e REM—1 ocupam cada uma delas uma metade do

espaço de endereçamento do processador 280, podendo a qualquer
momento qualquer uma delas ocupar a primeira ou a segunda metade

desse espaço.'
.

9. página ROM tem o espaço de endereçamento de 0 ya 3

-KBytes ocupados pelo bloco RUM-p,» o espaço de 4 a 27 KBytesàpelo

bloco RUM-=O, e despesa da as a 31 KBytes pelo bloco- Ron-e. o '

Bloco ROM—p contém todas as rotinas que permitem'a *comunicação

com o processador central, as rotinas de acesso ao'terminal' de

video, e se'a estacio.estiver conectada a unidades de disquete ou.

impressora locais, .
também das“ rotinas de “acesso a ,esses

perifericos. O bloco RUN-0 tem armazenado todai a' parte 'de

gerenciamento de arquivos do sistema operacional .CRIM, sendo

incluído ai todo o CCP e 81105 (vide seção 5.2.). O bloco. RPMs—te é

usado“ como a memória de trabalho das rotinas gravadas nos blocos
ROM-p e RBM—0.
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2.3.2 — Memória do Processador Central.

”9 memória dd Prdtéssadnr Central segue- Um «esquema

(“semelhànte “ao.»de uma .Estação “de Trabalho cbm a —diferença '

principal que podem existir até 8 bancos de Memória de Escrita. e

Leitura de 64 KBytes cada um. Cada um desses bancos é constituído
daÍ dúas páginªs de 32 KBytes dada uma, sendo possível 'que se
acasse qualquer um 'dos 8 Bancos. 8 quatquer instante, 'porén.

somente um deles—de.cadarvez.1'Óuàndo um determinado banco .estàv
_ativo, qualqudr, Uma de suas duas páginas pode estar-ocupandO' a

fpvineira »ou _a segunda fmeíade dn eSpdco de» éndereçamento do

drocessador 260,1 porém não é pqxsivel ativar pàginas- de;-dbísw
bancos “diferenieê áimultangamente. Dá mesma forma qué" en umá

.Éstação de »Trab;tho ; pàgina RUM pode substituir : pàginá qúe

,esbà 'ocupandd a pfimeira metade do espaço de »enderecamento do

processador. Esse -esqugma «conceifuag pºde ser visto na. figura
2.4. .

Dessa forma, as ratings gravadasdna pàgina RDH “podem

'acessar quàLquer página de quaqu r bandd,—-nãís quàndo : pàgina
"ROM “eâtâ aÉíva basta sélecidnar o bznco—que coníép_ & —pàgina

[desejada & nosicionªr essa página para ocupar a—sdgnndg mgtade dd

espaço de endereçamento. ªssim,; nodeªSe pgnsar que existen na

realidade 16 páêinas_de Mdnória de Estrita e Leitura de 32 KBytes

cada uma, que podem ser acessadas individualmente petas rotinas
[gravadas na-pàgina ROM.

&

?
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Figura 2;4 - Esquema conceitual de chaveamento de memória do

estão gravadas as rotinas de comunicação com as unidades de

disquete e impressora e as rot'inas de acesso a um porto serial.
auxiliar de comunicação do sistema. No .hloco ROM—0 estão gravadas
as rotinas de comunicação com as-Estacões de Trabalho, as quais
operam“ efetuando uma. varredura nas_Estações de Trabalho para
—verificar possiveis pedidos de acesso oriundos de cada Estação de

Trabalho, e também as rotinas de gerenciamento do cache descritas
na seção 4.6.

.
ROM

Nnoo RMI

Processador Central .-

ou....—

das rotinas gravadas nos blocos RUM-p e ROM—0.

_ 24—_

riem
RAM—70

. riem
RAN— Tl

baco RAM 7

No .bloco RUM—p da página ROM do Processador Central,

O bloco RPM—e. é usado como a memória de trabatho



2.3.3. — R AComunicaçSo entre as Estações de Trabalho e 0

Processador Central

Cada Estação de Trabalho comunica-se comic PracesSador

Central através'de um porto-paralelo de & bits consiifuldo por
-uma pastilha 8255 nperahdo em modo de» acesso bidirecionai. O

protocolo -de comunicàcão'implementa quatro instrúções de alto
nivel, sendo 'que,.todas as instruções sempre são originadasv na
Estação de .TrabaLhd,v sendo.entãq ,atendidas pelo Processador
Ceniral.

. '

*Todss as idstrúçàes seguem usa séqúensia de três fases:
1 7 Inicialiiacão_da comunicação; 9 Estágio de Trabalho envia

ao Processador.central um pedidq de scesso, constituído“
de um Byte que indica quet a chérsção solicitada;

.2 .- Tránsfsrênsia' dos parâmetros do pédido.' Uma vez que. 0

Processador Central aceite o pedido de comunicaç%o, a

Estação de Trabalho envia os parâmefros (os dados) dp

acesso soLicitado;nz
3 - Resposta do ProcessádorZCentrjl. -Cansíste na transmissão_
“

pelo Processador CentraL dos dados resultantes da soli?
_citaçãu.pedida,- e.em um byte de estàdo finat da comuni—

cação.

as instruções implementadas através desse protocolo são
às segQintes:

Láitura de um registro de 128 Bytes do disco;
»Escrira de um-regisíro de 126 Bytes em disco;
Escrita-ds um caracter na impressora;
Informa disponibilidade de impressora.
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2.3.4 — Mecanismo de Transferência de Dados entre as

'_Estac8es de Trabalho e 0 Processador Central

Para que-se possa manter uma taxa de transferência de

dados- elevada entre cada Estação de Trabalho.e 0 Processador

.Central, é usada. a técnica de interrupção baseada na linha de

interrupção não mascaravel.1('—NMI') do processador 280 e na

_
geração de sinais de pedido de acesso a dados (“Data Request') e

pedidos “de finalizacào-de—transferencia ('Interrupt Request'i.
desenvolaida em [HD;BSJÁ Para que essa técnica possa ser_usada,
um «dos processadores qUe está se comunicando gera um 'sinal' de

'Data Request“ 'para cada Byte que ele transmite 'ou recebe, e

executa uma instrução 'HRLTF. no final de uma comunicação, cada

procestador gera'umwsinal de finterropt Request',' o. qual fica ª
—ativã“ Iate que 30 outro processador- solicite um— estado da

- comunicação. .
Rpós -oerar o sinal —de. 'Interrupt Request“ o

processador fica livrei' finalizando a comunicação: Os sinais de

"Data Request" e,de 'Interrupt Request“ de um processador geram
- um sinal de '—NMI' (interrupção— não mascaràvel) no outro

processador sempre que aqoele execotar uma instrução "HRLT',

dessa forma tirando aquele processador do estado parado em que a

instrução 'HRLT' o havia colocado ao mesmo tempo em que
sincroniza a operação_dos dois processadores. 9 figura 2.5 mostra

como o sinal de '-NMI' de cada processador é gerado. Os sinais
'IBF' e 'DBF' gerados pela pastilha 8255 indicam respectivamente

se o 'Buffer de Entrada“ ou o 'Buffer de Saída' dessa pastilha
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contém um byte de dados. 9 direção de entrada ou saída é vista
com relação à.entrada ou saída de dados do processador central, o

qual indica” a direção em que as» transferências devem 'ocorrer'
através da Linha 'seteciona Direção“. Quando ativada, essa tinha'
usa o .vator da linha “DO" para indicar a seleção. »O valor .da
'LínhanªD1' indica se é'o inicío ('D1'=OJ-ou o tim ('D1'=1) de uma

transferência. :” porta DU.que gera o sinal de '—NMI“ garante que

esse sinal somente ocorrerá se o processador estiver em 'HRLT'.

oºº '

, D º IRC
&

% c
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Dlrocõo
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«“= a
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8 L l' ,?
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Figura 2.5 - Geração de sinal '—NMI' em cada processªdor.!

Dessa forma, ao iniciar uma comunicação uma Estação de

frabalho envia ao.Processador Central um byte que indica qual é a

instrução de comunicação que ela quer solicitar e entra em estado

de 'HFILÍil até que 0 Processador Central leia esse byte, liberando
a Estação deÍ Trabalho. 9 seguir, “dependendo de qual é essa
instrução, 'agora, conhecida“ pelos dois processadores, ambos

executam uma transferência de dados sincronizada pela geração de

dados e sinais de 'Data Request' até que a instrução termine, com

a geração de sinais de 'Interrupt Request',_ Esse último sinal é
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usado com o propósito único de impedir que um processador fique
bloqueado pelo outro por ter havido atgum erro na transmissão de

ratgum byte durante o laço de comunicação.
.

Para avaliar a«taxa de transferência de dados desse

esquema de comunicação pode—se analisar, por exemplo, a instrução
de leitura de um registro de 126 bytes de disco, solicitada por
uma Estação de Trabalho. Essa instrução é executada com a Estação
-de Trabalho enviando para o-ProCessador Central o Byte 01H e a

-seguir aguardando 'que a rotina de _varredura do Processador
central verifique que essa Estação de Trabatho esta solicitando a

instrução número um. Com isso, ambos os processadores passam a

executar uma rotina em conjunto, em que a Estação de “Trabalho
envia para 0 Processador Central 1 Byte contendo o número da

rlunidade de disquete requisitada,f 2 Bytes contendo o número da

trilha e 2 Bytes Contendo o número do setor que deve ser lido. O

número do setor e um número-logico indicando setores” de 128

bytes, tal como é implementado pelo CP/M.; Caso o disco indicado

possua setores com um número diferedte de bytes, a transformação
desse» número lógico para o setor fisico real é efetuado oelo

gerenciador de memoria cache, 'no Processador Centrai. Por fim, 0

Processador Central envia para a Estação de Trabatho um byte
indicando o resultado da Leiturg (0 sempre indica que não houve

erro), e os 128 Bytes do setor lógico solicitado. O trecho de

programa que executa essa última transferência e o seguinte:

No Processador Centralà'

ORG SSH ; No endereço de atendimento da
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RETN

LD HL, ENDBUF

LD B, 126

LD C, PDRTD

DUTI

HRLT

JP] N2,q

LD n, o

DUT (INTR),R

;interrupcão ª—NMI',

; coloca-se a instrução para
;retornar ao programa interrompido'

.; Move pará o registrador HL o

;eodereco do setor já há memória.

; Move para o registrador.É o

;número de Bytes a serem
;Éransféridos.

.

; Move paro o régistrado C o

.;eodéreco do porto de oomuoicáção

;com a estação em apreço;
; Trâpsfére o byte apontado por-HLx,
;oara o porto indicado em C;

;incremeota HL, decreúenta B.e
' ;coloca os bits da palavra de está—

;do de acordo com o conteúdo de B,

; Pára o proceàsador aYé ocorrgr
;uoa interrupção '-NMI'.
; Sglo registrador B não chegou 5

&;zero, voLtar ao endereço 'R'.
; Carrega o registrador H com O.

; Gera um-sinaL de 'Interrupt
;Request' para a Estação de

;Trabalho em apreço.
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Na Estação dé Trabalho:

DRG SSH . ; No endereço de atendimento da

;interrupção '—NMIí,

RETN ; coloca—se a instrução para
;retornar aO'programa interrompido

-LD' HL, ENDBUF ; Move para o registrador HL o

;endereço de onde o registro deve

;ser lido
.

LD B, 128_ .; MoVe para o registrador Bwo

'7;número de Bytee a serem

.
;recebidos.

LD E, CONN ; Move para o registrador C o

;endereco do porto de comunicação

;com o Processãdor Central.
INI ; Recebe o byte lido pelo porto

.

;indicado em C, e armaeena o byte
;oo endereço indicado_oor HL

;incrementa HL, decrementa B e

;cotoca os bits da palavra de esta—

;do de acordo com o conteúdo de B.

HQLT ; Pára o processador até otorrer
;uma interrupção ';NHI'.

JP NZ,R
, .

; Se o registrador B não chegou a

_- ao -



;zero, voltar ao endereço 'R'.
XLD n, O ; Carrega o registrador 9 com 0.

' DUT (INTR),Q . ..; Gera um sinal de “Interrubt
&

;Requgst"para o Protessador'
;Central.

.Desoontando o tempo de inicialização dos registradores—
B, C,. & HL, verifica—se que o tempo principal gosto na—execução
desça nrotína consiste na transmissão dos 128 bytes através das

'instruções: INI, HHLT, RETN e JP NZ)R;que.são eàehutadaà uma Vez,

'para *cada' byte_transmitido. .Considerando que a "sincronização,
'«grosseira .vé feito utogo pélaª primeira instrução _HHLT, & a'
'respectiva- eSpera 'de geração do* sinal liData Request" pela_
instrução DUTI (ou INI) do outro procgssador,, em cada ciclo .do

«taça irá ocorrer um atraso de no máximo um ciclo de 'ctockª pará
o'.ªtendimento da Mjnterrupção. Então. o temoo máximo ,para a'-
transmisàão de um byte é o seguinte:

. '

16 ciclos—t para ; Instrução INI (ou OUTÍ).

4 ciclos—t para a Instrução HRLTt.
»

_ 14 ciclos-t para a Instrução RETN
'

#10>ciclos—t pará—É'Instrução JP NZ,R

1 cicLo—t pára a sincronização fina entre os processadores

num total de 45 ciclos—t_do processador 2804 Como a Qarquítetura
'implementáda usa uma frequência de 'Ctock' de 4 "Hz, cada oicLo-t

,.tem uma duração de 250 nS, .o que resulta em 11.250 nS para cada

Byte transmitido, Isso garante uma taxa de transférênçia de 68,8"



KBytes por segundo entre dois processadores, o que é uma taxa
mais alta do que a mais alta transferencia de dados com unidades
de disquete, a qual corresponde a 67 KBytes por segundo, quando

se trata de disquetes de 8 polegadas operando em Densidade Dupla.

Logicamente o atraso imposto_pela rotina de varredura
do Processador Central, .a existência de conflito de tempo de

acesso quando um processador deve esperar 0 Processador Central
-atender a outras Estações de Trabalho,. a necessidade de leitura
do disco pelo Processador Central antes que o setor possa ser
transferido à Estação de Trabalho e a execução das inicializações
e transferência de parâmetros diminuem a taka de transferência
efetiva; “.Porémi. a maior. velocidade 'de transferência entre
processadores do que a de transferencia entre um, processador e

disco, aliada ao fato de que existe uma memória cache bastante
ampla" no Processador Centrat fazem com que o tempo de resposta,

'aquando o setor pedido já se encontra no cache, seja em gerat
melhor do que-o de acesso direto a Unidades de disquetes locais;

-2.4. — Conctusões

Com a crescente redução de custo dos sistemas de

processamento baseados em, mitroprocessadores e o aumento da

confiabilidade em sistemas descentralizados, , o número de

aplicações que têm se aproveitado desses avanços também tem

Vcrescido muito. Essas aplicações vão desde o acesso distribuido a

recursos mais caros de um sistema de camputaçao, até os recentes
avanços em sistemas de quinta .geração que se aproveitam
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fortemente da associação entre muitos emicroprocessadores- para_

atingir o desempenho necessário [MU_861.

ÍQ aequitetura utilizada desorita na seção.2t3, tem como '

umi dos objetivos oermitir que várias aplicações compartilhem
unidades de disco e impressora.

De, acordo com-o estudo relatado neste capítulo, esse
sistema“ pode ser caracterizado como um sistema descentrªlizado,
.que pode_ser-multíusuàrio (se o sistema operacional o for) e que

admite multiprocessamentor. Quanto a ser ou 'não um- sistema
»distribuido, isto. deve ser analisado segundo tada 'uma-—das

,conceituações apresentadasl Essa classificação envolve também o

'softuare (sistema", operacional)» que» essai arquitetura está;”
preparada a executar.

.

'

.Segundo— Enslou, 'as caraçferisticasíde hardware' dessa
mâouina permitem classifiçàêla como um sistemà distribuido e, tal9
como esta a implementação do sistema operacional atualmente, essa
;classificação permanece valida parava sistema como um tºin' No

ventanto, se. o sistema operadional executar parte na estaçãor de

trabalho e parte no proEessador eentral, como: é“ sugerido na-
espitulo B. lseção 8.3.3);

7

então como um todo essa—arquitetura
segundo —Enslow “jºgº seria elessificada como um

A

sistema
distribuido, pois Enslow exigeªque cada processador possa operar
de maneira autônoma.

Segundo Fathi e Krieger, a arquitetura utilizada pode

«ser classifioada como um sistema distribuido.
.Já segundo Tanenbaum e Van Renesse, a arquitetura como

um todo seria classificada como um-sístema em rede, uma vez que“ ”—

um usuário numa estação de trabalho só poderia acessar arquivos
locais a outra estação de trabalho através de solicitação



explicita, violando o conceito de transparência exigido. Porém,

se 'forem considerados apenas uma estação de trabalho e o

processador central, então essa dupla seria considerada um'

sistema distribuido.
Dado 'o fato de que a maior parte das características

que qualquer autor apresenta para que se classifique um sistema
como distribuido são.satisfeitas pelo sistema de processamento de

dados em apreço, 'no restante deste trabalho-esse sistema será
considerado como um sistema distribuido.»
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tC R.? 1 T U L D 3

RLOCHÇKD'E-PRDTECKDVDE—RROÚIUDS

3.1. - Introdução

Uma -,das maiS' importanfes funções” Que o
' sistemá

-operacional muttíusuàrio deve executar é e'alocação & pfqteção de

arquivos. “É“ alocecão consiste em tomar às decisões e fezer “ás
operações neeessàrias pera manter em um eispositivo fisíce.và&ios
arquivos e prover os meios para permitir à leitura, gravação e

modificação de —cada erqeâóe. Baixadas a cargo —dó sistema
“operecional, ses operações" físicas necessáries e'a escolhai A;-

estrutura ados idades real mantida 'no, eiSpositivo' ficam
tremsªarentes ae usuáriú;

.

,

9 função de pfoteçãónde'arquivos consiste em permitib
que no— arquivo vsejam ,realiíadas apenas operaçõese que não

danifiquem o próprio arquivo e nem ps demais arquivos mantidos no

mesmo periférico. nlém disso) deve prevemir a acesso de usuários
nâo autorizados, em sistemas que tenham essa necessidade. Deverse_

notar que ambªs as-funções são necessárias a qualquer_ tipo 'de

sistema, seja ele monousuàrio'ou multiusuàrio.
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3.2 — 0 Problema da Identificação de Usuário

Uma pessoa que desejar usar o sistema deve ,ser

identificada como usuário quafifioado ou não. Sevo usuário. é

qualificado, deve ser identificado como tal e ter seu acesso ao

,sístema garantido. sé não o for, tal pessoa não poderá ter acesso
ao sistema.

,

Uma técnica amplamente adotada para identificar o

usuário é solicitar—lhe logo de inicio a sua “identificação -de

usuário' (“userv identification'). Para uma maior proteção do

siskema, »garantindo a veracidade da identificação fornecida pelo

usuário, e usada a iécnica de sonha.(!password'3, jontementeicom'

a sua 'identificacão de usuário'. Rssim, um procedimento coáúm

pode ser exemplificado pelo sistema RSX-11" da Digital, onde o

seguinte diálogo pode ocorrer:

User Name? “gºgº
Password? "iªnª!

onde:-nomo - é a "identificação do usuário'
—sonha — e o código que confirma ser o usuário,

aquele identificada pela “identificação
do usuário'.

O código usado na “senha“ não é ecoado no terminal para
evitar que outras pessoas possam ve—Lo, tornando-se conhecedoras
de um código que deve ser conhecido apenas do usuário de direito.
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3.3 - Formas de ncesso : ªrquivos

' «Um ponto ihporíante é identificar o que o usuário
deseja fàzér com um arquivo, que tipicamente pode ser uma das
seguintes toisas:

'ºExecutor um programa;
'Ler um arquivo;
Escrever ou Rtuoliznr um arquivo;
'Erilr um novo arquivo;
Donglr um arquivo;
»Dlterar o privilégio de acesso e determinado arqúivo.

Cada um desses tipos de acesso, pode ser potenciolmentei
-perígo$o, dependendo do tipo do sistema; Por exemplo, 'em um

sistema financeiro, não poderia ser permitido a qualquer usuário
executor um programa que imprima.cneques de pagamento ou cartas
de crédito. "Similarnente, hà inúmeros situações em "que é

índesejàvet que usuários possam _indiscriminadamente ler ou

escrever_ registros ou arquivos. 'Rpagar arouivos é. ainda mais

crítico e deveria ser permitido a um número ainda menor de

usuários; e finalmente; a capacidade de atterar o privilégio de º

acesso associado a um arquivo deveria ser outorgada apenas eo

gerente -do sistema. Dssim deveria(m) ser restringido(s) o(s)
modo(s) de acesso permitido(s) à cada «usuário, dependendo do

grupo de frabalho ª que pertence (o que pode ser obtido pelo seu
número de usuário), ve de su: tarefa específica (que pode ser—Lhe
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atribuído através de privilégio de acesso a arquivos).
0 próximo passo seria o de associar esses tipos de

acesso aos usuários do sistema; mais genericamente, pode—se

associar os modos a:

um terminal,
um programa de aplicação,-
um usuário individual,
um grupo de usuarios,
alguma combinação dos acima.

Yourdan, em [YD_72] apresenta um método simples de

implementar esta forma de proteção de arquivos, denominada ªcesso
-por .Chauos. Esse método utiliza-se de- bits, nos quais é

arúazenado 1fsim) ou O(não) como resposta a determinada
combinação do tipo de-uáuàrío e tipo de acesso (ver figura à.1).
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Figura 3.1“ - Método de acesso por chaves para proteção de

.arquivo

. Desde Que ós usuáriosdsão forçados "a identificar—se
quando desejam qsar ó cemputadof, o sietema operacional sabe quem

ele é, que terminal está usando e a due grupo de usuáriºs ele
pertence. Quando .o usuário emite algum comando a partir de seu

terminal,' um ;programa de'aplicacão pfocessa o coúando e tenta
acessar arquivos. Rntes de ser permitido o acesso a um.arquiyo, o

'sistema opeeacienel deve ser,informado de como o usuário tencione

,usar o arquieo. ªgora o sietema operaçional deveª verificar? o

' acesso, por chaves e 'comprqvar que o 'acesso està permitido.
Conforme [YD_72], esse acesso & usúalmente verificado quando o



arquivo é aberto pela primeira vez. pois, a partir de então, o

sistema operacional possui informaçao suficiente para saber se as

futuras solicitações de Leitura, escrita, criação, ou destruição
de um arquivo são lícitas.

Hà ainda o problema de proteção a chamadas de

determinadas instruções de maquina, pois dessa forma, um usuário
não qualificado poderia acessar blocos fisicos de dados, alterando
seu grau de privilégio ou a própria proteção do arquivo. Essa

proteção deve em parte ser implementada em hardware.

3.4 — Organização de Prquivos

R gravação e recuperação de dados em dispositivos de

armazenagem de dados, tipo disco ou fita magnética,?pelo sistema
,operacional, dese ser feita de forma a atender a todos os
lrequisitos do *usuário,t de uma maneira eficiente 'e “o mais

transparente possivel ao usuario.
Í“ Para atender a todas as necessidades, além das dados ”do

usuário, possivelmente espalhados em vários arquivos, 0 sistema«

operacional mantém também dados que permitem o mapeamento dos

arquivos lógicos nos arquivos fisicos,
_

caracterizando a

organização da estrutura de arquivos, que normalmente é chamada
de estrutura de diretório de um dispositivo.

R seguir algumas técnicas mais usuais apresentadas em,

[YD_72], serão discutidas, procurando ressaltar sua situação
frente aos seguintes critérios:
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a)

b)

Minimizar os acessos ao dispositivo— - O sistema
operacional deve atingir o dado requisitado :com o

minimo de acessos à estrutura.

Minimizar o espaço requerido pelo arqúivo — além dos

dados do usuário o espaco requerido para um arquivo
deve conter..poucas infºrmações do sistema e; ao

'uxmesmo tempo,'alocar apenas o espaço necessario.

Ac)

d)

Vulnerabilidade do sistema a falhas — capacidade" de

evitar perdas “totais no caso “da estrutura de

diretórios ficar danificada ou parte do meio fisico
armazenador ficar inacessível.

Facilitar alterações em arquivos já existentes - a

extensão de um arquivo já criado deve ser possivel"
semf gastos excessivos de tempo e espaço, bem como

;deve ser possível a recuperação do —espaço deixado

'wpor um arquiuo apagado ou encurtado,

3.4.1 — Estrutura de Diretório

O sistema operacional mantém uma estrutura que armazena

informações sobre" Cada arquivo contido ' no“ dispositivo, '

informações essas que podem Ser:,

nome do arquivo,
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data de geração,
data da última alteração,
esquema de proteção,'
tamanho do ªrquivo,
indicação das posições fisicas onde se encontram ,os

dados do arquivo.

9 estrutura de direfório altera—se principalmeote na

maneiro em que as informações são estruturadas para acesso e na

forma como um arquivo pode ser identificado pelo usuário.
Uma maneira de se implementar' uoa estrutura de

diretório é através de árvore, onde cada nó da árvore é um

diretório (arquivo) e cada ramo é uma ontrada de diretório que

aponta para outro diretório ou para um arquivo de dados. É raíz
dá árvore é chamada de diretório prinçipal [SH_74].

3;4.2 - armazenagem de ªrquivos Rtravés de Listas

Entre. as «informações de um arquivo armazenadas “no

diretório, encontra-se os ponteiros para os btocos de dados. do

arquivo. Esses ponteiros são armazenados em camoos específicos do

diretório sendo, portanto, 'de húmero Limitado. Para minimizar a

alocação de esoaco que não será usado : àrea abrangida por cada,
ponteiro “não deve ser grande, o que leva à existência de um.

grande número de ponteiros.
R técnica de armazonagem através de listas consiste em

manter—se no diretório um pequeno número de ponteiros para blocos
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de .dados, e um ponteiro para uma célula que —contenha “mais

ponteiros para Blocos de dados mantendo uma estrutura semelhante
'à da célula original no diretório (ver figura 3.2). _Dessa forma,
o arquivo pode ser estendido indefinidamente lYG_BS]. Em, geral
todos. os blocos de dados são estruturalmente» semelhantes e

repetem as informações do erquivo contidas no diretório.
Esea técnica “não 'ímpde restrtçdes às operações de

leitura tou escrita nem a extensão ou tamanho máximo do. arquivo.
ªlém disso, por manterem todos os blocos de ' dados, a

identificoçãoadogarquívo permite uma fácil fecuperação do arquivo
em caso de panewdo sistema ou petda do diretório.

,

9 grande desvantagem deSSe método reside no fato de que

o número de aceesos a_disco para recuperar um dado no início ou

no final" do arquivo não e o mesmo, pois o número de acessos a

diáco aumenta conforme mais células vão sendo eneadeadas à lista.
Esse problema, no entanto, pode ser míntmizado se o 'sistema

,opeçacional dieouser'de'eepaço de memória ('buffer oool'),' que

possa armazenar um número razoavel dessas celulae. «

Dutra desvantagem é o espaço em disco oemdido, já que
- hà grande quantidade de informação reoetídal Também ouando e

necessário fazer—se alguma alteração no diretório há uma demanda

maior de tempo, pois todas as-células da lista precieam ser
alteradas.
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CÉLULA DO mazTóRm

CELULA'IGUAL . CÉLULA GUAL
A DO DIRETORIO “' A DO DIRET RIO “"""—'— " -—

DADOS DADOS

Figura 3.2 — Estrutura de armazenagem de arquivos através de

listas.

3.4.3 — ªrmazenagem por Pré-Rlocacão de nrqúivos

as operações básicas que o sistema operacional oferece
são» criar ou apagar um arquivo; e ler ou escrever 'qualquer de

seus registros. Considerando apenas essas operações, ao_criar—se

um arquivo,, devem ser fornecidas.todas as informações sobre ele,
tais como: seu tamanho, métodos de acesso,h etc. E alocação

efetiva do espaço necessário a um arquivo pode ser feita na

Operação de abertura ou conforme o arquivo seja preenchido com

operações de ,escrita; neste último caso, não é necessário o

conhecimento prévio do seu tamanho na operação de abertura.
Na tecnica de pré—alocação de arquivos, o espaço físico

necessario a-um arquivo é alocado na operação de abertura e esse
espaço deve ser continuo. n previsão do tamanho do arquivo deve
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ser Mªximizada de modo a comportar àlterações feitas sobre o

mesmo.

Essa !técníca apresenta várias vantagens, a principal
das quais é a eficiência_de acesoo.' ÉrestàÁse heh : armazenagém

_de arquivos sequenciais; Para aquivos-oe acesso aleatório com

Éegistros .de tamanho fixo)“ eita éªa"ªhelhor técnica a ser
utitizada, .pois anão hàf necessidadeºdên Leitura de registros
intermediários,—pora —reçuperação de panteiros que indiquem a

oasicão do registro;—"porque'essa posição onde ser obtida dirota—
meníe àtravés da positãOádo.inlçio=douãrquivo e do tamanho. do

' registro.n.'
,

'

»

ÁNo entonto, a técnica .de oro—alocação “de arquivos
apresenfa aLguno problemas sérios caso o Iamanho do afooiVo hão

Seja goguramente_ conhecido a priori. * Em “primeiro flogar' oi

.desoonheçímonto do támanho exato teva : um despérdicio—He espaço

ao tentar-se moxímizar—o—espaço solicitado inicialmente. Também é

comum hão. oe pudor automatiiar essªªgoperação.v Outro 'problémaw'

sufgegna tentativa de estonoer-se um arquivo já existente, qoando
hoode safª nécessária Va>felocaçãw do própfio arquivo ou de um

conjunto_ dé ootros àrquívos. 'O mesmo problema oooroe quando da

,criacão_ de um 'nova arquivo para o quot ainda. há espaço,,-màà
nenhum espaço contínuo que o contéhha.
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3.4.4 - o Mapa de Bits (Bit Map)

0 disco magnético é dividido em setores de tamanho

fixo, nos. quais arquivos são armazenados. R técnica de-mapa de

bits assinala quais os setores que estão sendo usados. "R maneira

usual de implementa—lo & alocar um número de bits, igual ao

número de setores no disco e ligar o bit associado ao setor
quando ele é alocado; e desligar o bit, quando o Setor é

liberado.
"Esta técnica apresenta diversos resultados importantes:

a) 0 espaço em disco é eficientemente usadol Há

sistemasv que exigem que o tamanho do arquiuo seja
*-especificado de _antemão, isto é, .o 'tamanho do

arquivo é definido ouando ele é aberto pela primeira
vez;' maximizando—o para Aque não ocorra falta de

espaço, e- o aêquivo necessite ser reéocado com o

novoi tamanho; mas Kal procedimenlo faz com que
geralmente sobrem pequenos esoaços, que dificilmente
seriam usados por'outros»arquivos. 0 mapa de bits
permite recuperar esse espaço perdido.

bJ'U menor espaço utilizado por um arquivo '(mesmo
vazio) é o de um setor.

c) Quando o sistema operacional faz uma solicitação de

escrita são alocados os primeiros setores vazios
encontrados; ou é utilizado algum' algoritmo de

alocação mais adequado que não permita fragmentação
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demasiada do disco.

d) Uma requisição de escrita sempre será atendida -até
que o disco esteja completamente cheio.

3.5 — QteSSQrSimuLtâneo aªum Hrquivo

dados comum periencenfe a um arquivo, 'gerando um-gráve problema,
o da-intompatibitidade de informação.- Deise forma, é necessária
proteger _o dado contra acessos simultâneos: Q essas _àreas “de

dados, denominamos de Seção Critico woe=Reglio.Critica. :

“ % broteção da seção criticí.”“
A

1

&

.

3u5.1 — Semáforp

Um semáforo consiste em uma variável "Sª,-que indica se

o acesso a uma seção crítica está permitido ou bloqueado em um

dado insfante, e—um conjunto de duas operações sobre ela [5H_74]:7'

Uma bperacão denotada_por 'pCS)',ª que permite a um'

-pracesso o acesso a seção critica cpntrolada por 'S' e

e “bloqueia para outros processos; e 'uma operação
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.=;



denotada por 'v(S)', que libera o acesso à seção

-critica.

'Quando um processo solicita acesso pela operação p(50,
'esta soticitação será atendida se não houver outro processo na

seção çritica. Neste caso, o semáforo o indicará e o processo
ficará em espera até que a seção.crltíca esteja livre.

«9 -variàvel '5' também é um dado que pode ser acessado
por vários processos; logo também eºôma região crítica. Dessa

forma, as operações pCS) e v(S) devem ser feitas de tal forma,
que sejam indivisíveis, -e-jninterruptiveis. —Éssim, nunca haverá

inconsistência devido a variavel 'S'.

3.5.2 - Monitor

9 téênica de semáforo é útil quando as operações p(5) e

v(5) podem ser ininterruptiveis e não passíveis de erro. Em

. sistemas que não possam atender a alguma dessas características)
outra técnica deve ser" usada. Esse e o caso de sistemas

- distribuidos onde a comunicação entre processos é passível_ de

erros, e sistemas_ de mottiprocessamento com memória

compartilhada, onde uma simples operação de troca de conteúdo de

um “registrador com uma posição de memória, apesar de ser uma

única instrução de máquina de um processador (ininterruptivel), é

vista pela memória como—um aeesso de leitura e um de escrita
independentes e, portanto, interruptiveis.

Nesses. casos, a solução é permitir que apenas um

i
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processo possa »acessar as variáveis que se pretende proteger
[GU_BO]. Quando maiS' de uma tarefa necessitar de; 'dados
compartilhados, criasse uma. outra tarefa que desempenha sobre
esses dados « qualquer operação que” as tarefas originais
necessitem. Dessa forma, dúzndo uma da5"tarefas originais
necessita operar-na seção critica,-“ela o faz solicitando à nova
tarefa que o faça por ela.v Cria-se; assim; uma proteção em torno
da seção critica, permitindo—se que apenas uma tarefa“ tenha

acesso a eta. Essa tarefa evo conjunto-de dados que ela protege é

denominadª Monitor.
Ã 1- .; . ..

. .

2 g

have-se notar 'que o monitor consiste em -essência do

conjunto de todas as funções sobre um conjunto de dados, além dos
próprios dados..

3.6 — Exemplos em ªlguns Sistemas ExistenteS'

_ 3.6.1 — CP/M

0 sistema operacional CP/H (Control Program foericros)
foi desenvolvido para gerenciar as operações de entrada/saida de

vários tipos de máquinas. Dessa forma, é constituido de duas

partes principais, a saber:

8005 (Basic Disk “Operating System): que mantém. a

estrutura de. diretoria e supervisiona aw alocação de

espaço em disco;

- 49 -



BIOS (Basic Input/Output System): que efetua as

transferências de entrada/saida ao nivel de máquina.

U 8005 é sempre o mesmo para qualquer màouina onde o

CPIM seja implantado. da o BIOS é desenvotyido especificamente
para cada máquina pelo seu fabricante.

No 8105 estão definidos parâmetros que especificam o

acesso a disco para cada máquina especificamente, tais como:

área de disco utilizada para sistema;
capacidade máxima de cada arquivo;
tamanho minimo do bloco alocado de cada vez;
número máximo de arquivos por diretório, etc.

. D 8005 mantém a estrutura básica de arquivos, 'seguindo
o seguinte padrão:

.

uso do mapa de bits para atocacão de espaço livre
em disco;
cada arquivo mantém no diretório uma estrutura
contendo a identificação do arquivo e um conjunto
de até 16 ponteiros para blocos de dados usados
pelo arquivot

D CP/M, a partir de sua versão 2.0, permite a identifi—

cação do usuário dono de um arquivo, admitindo a extensão para
sistemas muttiusuàrio (HP/N — Mutticontrot Program for Micros).

'

R estrutura de diretório do CPIM não permite
subdiretórios; “no entanto, fornece condições para especificar se
o arquivo é do sistema ou não e permite proteger um arquivo
contra modificação e apagamento.
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'ANo capitulo .5 é apresentada uma descrição mais

detalhada sobre as estruturas internas do CPIN.

3.6.2. 7 (DOS da Cromemco

0 Sistema Operacional CDÚS (Cromemco Disk .Uperating
vastem) [CR_B1] «tem seu sistema de diretório compativel .ao do

'sistema operacional CPIM versão 1.3.º Em cada entrada para o

diretório já é especificado se o-arquivo esta. protegioo contra
escrita,f Leitura ou eliminação; e“os outros blocos oe dados que

compõem o arquivo.
' x

Utiliza—se também ,da técnica de_úaoa 'de bits para
"especificar quais setores do disco.estão sendo usados.

0 CDÓS não provê recursos para proteção. de arquivos
de vários usuários.

. .

.

D CDOS consiste basicamente de uma extensão do sistema
operacional EPIM versão 2.2, onde foram adicionadas, entre as

mais importantes; as seguintes caracteristicas:
a) naior facilidade para gerenciaúento de arquivos

' extensos em disco rigido;
'b)-maior capacidade de proteção a arquivos;

.

c) configuração dos parâmetros de disco pelo usuário
'(tananho de bloco, número de entradas em um diretó—

rio).
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3.6.3. — UNIX

0 sistema operacional UNIX tem o seu sistema de dire—

tório implementado através da estrutura de arvore IRI_78bJ. O

acesso é feito a partir de um diretório central, chamado de

'raiz' (root), através do qual são encontrados todos os demais

nós e arquivos. Um diretório é visto também como um arquivo e,
portanto, pode pertencer a outro diretório.

Cada —usuário possui, um diretório de seus arquivos,
podendom também criar subdiretórios que contenham arquivos que,
a critério do usuáriom seja conveoiente mantª—los juntos.

'Quando um arquivo é criado, ele e' marcado com a

“identificação do usuário' que o criou. Também é associado' ao

arquivo um conjunto de dez bits que autorizam, independentementei

ao dono do arquivo, a membros de seu grupo ou "aos demais
usuários: a ler. escrever ou executar o arquivo,

Se o décimo hit de um arquivo contendo um programa que

deve ser executado está ligada, o sistema considera para executá—

lo a 'identificação do usuário' que criou o arquivo. Essa mudança

da “identificação do usuário“ e efetiva somente durante a

execução do programa. Com esse recurso, é possivel que programas

privilegiados possam acessar arquivos de outra forma inacessíveis
aos usuários que os executam [RI_7Ba].

Para o- UNIX, os arquivos são tratados apenas como uma."
sequência unidimensional de bytes e não como um conjunto de

registros. Nenhuma outra estrutura oe arquivos é reconhecida pelo
sistema. Os arquivos são ligadas em qualquer lugar (até de forma

múltipla) na hierarquia 'de diretórios. Diretórios são

simplesmente arquivos nos quais o usuario somente pode escrever
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através de programas que mantêm a estrutura do próprio diretório
[TH_7B].

O espaço livre de um disco é mantido por uma lista ligada
indicando os blocos lines e não por mapa de bits. Cada bloco na

lista aponta para até 50 blocos livreS'e para o próprio bloco.
'Mantendo em cada bloco ponteiros para até 50 'outrbs blocos
livres, minimiza-se o acesso a disco em relação ao'usb de listas
simplesmente ligadas.».

3.6.4. - RSX-MM da Digital EquipmentACorporàtionv

O sistema RSX—11M' usa para disco uma estrutura de

arquiuo denominada 'Files—11' que organiza o disco mantendo nele*
, fundamentalmente os seguintes arquivos [RX_7Sb]:
(

. .
. <

1. arquivo de 'checkpoint';
2. quuivo de índices;
3. quuivo de alocação de armazenaménto;

4srnrquivo de blocos defeituosos;
5; ªrquivo de-diretório principal.

n estrutura do arquivo é definida pelo arquivo de

índices e pelo arquivo de diretório principal que passaremos a

4 descrever.
O número de arquivos de diretório em um disco “depende

do número de usuários desse disco. 0 'Files-11' distingue discos
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para um único usuário e para vários usuários. Para discos de um

único usuário existe apenas o arquivo de diretório principal
(Master File Directory - MFB), que aponta para cada arquivo0 do

usuário. Fafa discos de vàÉios usuários existe um .MFD & um

arquivo de diretório do Usuário (User File Directory — UFU) para
cada usuário. 0 HFD aponta para todos os UFD e cada UFD para os

arquivos de um usuário (Ver Figura'BÁS).

, M _F O

ARQUIVO ARQUIVO
' ' ARIQUWO

A B C

Figura 3.33 — Estrutura de diretório para discos de um único
usuãrio

M F o

UFD
* :

UFD
100.100 200.200

ARQUWO ARQUIVO ARQUIVO ARQUIVO ARQUIVO
A B .

,
A a c

Figura 3.3b — Estrutura de diretório pará discos de vários
'usuàrios
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Um. arquivo. de diretório é constituído de entradas do

diretório consistindo dá identificação do arquivo, número 'do-

arquivo e.número de seqóêncía.
(

0 .arquiv0- dg indices contém informação sobre o disco
como um todo e informação sobre cada-arquivo de usuário. Como

informação lgeraL—rjdo disco= está; srmazenado o “bloco de

inicialização do Ísistema (que pode ser usado para cairegac o

sistema), o bloco de informaçõés doªdisco (nome do disco, dono do

disco, número máximo de arquivos aceitos, etc), os blocos do mápa

de bits do disco, e os cabeçalhos de todos os arquivos contidos
no disco.

05 cabeçalhos contém todas as informações necessárias a

Cada arquivorª estas informações que no trabalho que'està .sendo

apresentado, constituem o que é chamªdo normalmente de diretório.

Cada cabeçalho cootém tres àreas:"
»trol do cibocalho - que repele 5_ informação do

arquivo de diretório.'
=6roa do ldenlificocio,? que contém todos os, dados

*

'rslativos oo arquivo,' lois
““como: nome, data de criação,

versão. proteção, dono' do

arquivo, etc.
A

, tro. de hop-ononto - contém as ioformacões 'para
acesso aos blocos de dados do

arquivo.
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R proteção do arquivo e feita para quatro classes de

usuários:
,gerente do sistema (system)
usuário dono do arquivo (ouner)

usuarios do grupo do dono do arquivo (group)
demais usuarios (world)

-Para cada claSse de usuário; o arquivo é pootegidn
contra escrita, leitura) extensão e apagamento [RX_7Sa]._

Um usuário é identificado atranS'de um número de

identificação do usuario (user identification code — UIC). que é

constituído de um número de grupo e um número de usuário dentro
do grupo. O acesso de um usuário ao sistema é feito através de

"seu UIC e de uma senha de confirmação.

3.7 - Conclusões

Nesse capitulo foram vistas algumas formas de

identificação e proteção.de arquivos bem como a-importância de

tais mecanismos.
Das técnicas mais usuais de alocação de arquivos, a

mais usada é a alocação por Mapa de Bits. Isso deve—se ao fato de

quei tal tecnica permite um aproveitamento melhor do espaço em

disco, utilizando ao máximo a fragmentação deste espaço. Essa
técnica é utilizada nos sistemas CPIH, CDDS, RSX—11M.

Já o sistema UNIX usa a técnica de listas—ligadas para
bindicar o espaço livre em disco. ªpesar de que nessa técnica o

l
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tempo de acesso a um arquivo depende grandemente do tamanho do

arquivo e da posição em que se encontra na lista.
9 técnica de.armazenagem por pré-alocação de arquivos,

e bastante recomendada qúando se trata de recuperar arquivos
seqUenciais país .o acesso é imediato. Mas também possui uma

grande desvantagem, que é o desperdício e fragmentação de espaço
em disco.

E' claro que cada tecnica oferece vantagens“ e

desvantagens devendo-se em cada caso avalia—las antes da.
imptementação do sistema de alocação de arquivos.

Os mecanismos de proteção a arquiJos dos sistemas CPIM,

CDDS e UNIX são bastante parecidos, sendo que o CP!" e o CDDS

possuem proteção apenas contra escrita. Já no UNIX, qpando um

“arquivo é criado, é associado ao arquivo um conjunto de dez bits
'para proteção do arquivo.

JÁ O sistema RSX—11M, por ser um sistema multiusuàrio,
possui dm sistema de proteção. mais sofisticado, separando a

proteção do arquivo da proteção de acesso ao sistema de
“ computàçgd. -Dessa forma;. pode-se perceber claramente o puto que

se da em sistemas de proteção-quando se passa de um sistema

operacional monousuàrio (EP/M, CDDS), para um sistema operacional
muttiusuàrio (UNIX e RSX—11M).



c a P : T u L o 4

ESTRUTURQ DE CREME7

4.1 — Conceito Geral

O desempenho dos computadores L'està grandemente

relacionado ao tempo de acesso à memória; ªssim, uma maneira de

melhorar tal desempenho é diminuir ao máximo o tempo de acesso à

memória. Mas; memórias mais rápidas são também mais caras e o

cústo da redução do tempo de atesso à memória nem' sempre é

compensador.
Dessa, maneira, torna-se atraente a construção de uma

, memória bastante rápida, pequena, mas de alto custo, usada como

intermediária'entre a Unidade Central de Processamento (UCP) e. a

memória principal [GR_85J. Nessa memória seriamA armazenadas

temporariamente as informações' da. memória principal mais

utilizadas (oo que. pelo menos acredita-se que sejam) pelo
computador. Esta memória é denomihada-Cacho.-

»

O cache, sendo pequeno, tem custo pouco elevado. Rssim,
comparado ao tamanho 'da memória principal, a relação
custo/decempenho é minimizada, pois se a memória cache for bem

utilizada; o tempo de acesso à memória e bastante reduzido.
.

Para oma comparação entre esses tempos, cita-se o

exemplo dado em [SH_82], no qoal encontram—se os valores de 300 a

600 nanosegundos para acesso à memória principal em computadores
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de alta velocidade, tais como deahl 470 0/7 e o IBM 3033, e de

50 a 100 nanosegundos se e usada a memória cache.
Uma caracteristica importante da memória cache e que

ela é constituida por blocos de tamanho fixo que espelham blocos
de igual tamanho da memória principal. Todo o acesso a alguma

posição de memória que está também armazenada no cache, e feito à

posição de memória no cache, sendo por isso feito na velocidade
da memória cache [RE_B4]. Caso um acesso seja feito a uma posição
que não está na memória cache, a memória principal é acessada;
diz-se então 'que ocorre uma-falha de acesso' ao cache. Para
maximizar o uso do cache deve-se procurar manter no cache a maior

quantidade possivel das informações que seraov a curto prazo
necessárias, 'e para isso deve-se buscar ao mesmo tempo um valor
ótimo tanto do tamanho-do bloco de transferência do cache, quanto
do número de blocos; e também encontrar um algoritmo de troca
dinâmica das informações do cache, para mantê—lo a Cada instante
com as informações realmente necessarias:imediatamente.

Quando é necessario armazenar dados na. memória

principal, pode—se adotar duas técnicas [YE_83], [ZU_7EJ,
,,»f—REJMJ :

'

a) Escrita—simultânea (ariteªthrough);
b) escrita—posterior (write—back).

Na técnica de escrita—simultânea todas as escritas são

feitas diretamente na memória principal; caso o dado encOntre—se

também no. cache, será também atualizado ali, Nessa condição
garante—se que a memória principal nunca contem dados obsoletos.

Na técnica de escrita—posterior cada operação de
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escrita solicitada pelo programa é feita apenas no cache. Quando

é feita a substituição'de um bloco no cache, caso o btoco : ser
substituído tenha sido modificado,-este também deve ser reescrito
na memória principal.

4.2 - Tamanho da Memória Cache

O tamanho da memória cache e geralmente ditado por dois
fatores: o custo do cache e o desempenho esperado da máquina. O

cache não deveria ser tão grande que representasse um custo fora
de' proporção para o aumento do desempenho nem deVeria chegar' ao

outro extremo de ser tão-pequeno que não resultasse em um vganho
significativo. .

Dessa forma, pode—se geralmente assumirJ que levando—se

em conta apenas a taxa de faina (miss ratio) « que à o quociente
entre o número de falhas de acesso ao cache pelo número total de

acessos ao cache — quanto naior for o tamanho da menoria' cache

menor será a taxa de falha e melhor o desempenho da maquina. Isto

leva àªhecessidade'de se especificar uma'relacão entre o tamanho

do cache e a taxa de acerto (hit ratioJ— que é o ouociente entre
o número de acessos bem sucedidos ao cache pelo número total de

acessos ao cache. Mas este e um problema bastante delicado, desde

que a taxa de acerto varia com a carga e o tipo de trabalho, e a

arquitetura da máquina. Segundo Smith, em [SH_82], um cache que

poderia produzir uma taxa de acerto de 88.8, porcento sob um

programa em um PDP—11, chegaria a produzir uma taxa de acerto de,
noventa porcento ou menos em um IBN sob o sistema operacional
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MUS.

Este problema não pode ser usualmente estudado usando

simulação dirigida por rastreio porque a taxa de falhas varia
tremendamente de programa para programa.e somente um pequeno
número de rastreios pode ser analisados.

O tamanho de um cache varia muito como podemos ver
pelos exemplos a seguir: PDP-11l70 (1 Kbyte); vox 11/750 e IBM

4331 (4 Kbytes); deahl 470U/6, IBM 4341 e DEC vnx 11/760 (6

Kbytes); IBM 3033 e Rmdahl 47078 (64 Kbytes), NEE DEUS 8000 (128

Kbytes).

4.2.1 — Tamanho de Bloco de uma Memória Cache

9 unidade de transferência de informacªo entre o cache
e a memória principal, a qual possui tamanho fixo; é denominada

bloco ou linha [SM_82], [RE_64]. 0 bloco corresponde ao conceito
de página, a qual e a unidade de transferência entre a. memória

principal e a memória secundária em um sistema de memória

virtual.
Edmo os blocos podem ser pequenos 'ou grandes,v

discutiremos suas vantagens e desvantagens a seguir:

Vantagens de blocos de tamanho pequeno:
a) O tempo de transmissão de um bloco pequeno entre a

memória principal e o cache e menor;

b) Se a-màquina precisa esperar um'tempo de transmissão
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completo, blocos menores são mais adequados;

c)_Um 'bloco “pequeno contém um menor. «número de
- informações não necessárias.

d) Em cada transferência. a chance de transferir pára o

cache informacões«desnecessárias é menor.

Vantagens de'blocos de tamanho grande:
a) Se um— número maior de inforMacões será realmente “

utilizada, a busca em uma única vez e mais

eficiente;

b) O, número de bloco; no cache e menor, sendo mais

fácil gerenciar o conjunto de informacões sobre cada-

bloco (rótulos, estado de reposição, etc.);
&

:) Blocos grandes permitem poucos 'elementos por
conjunto no *cache, o —que minimiza a .pesquisa
associativa;

dJ-Minimizam a frequência de blocos cruzados, isto é, a

1 ocorrência de informação espalhada em mais _de, um

bloco, mas que logicameote deveriam estar em um só.

Note que' as Vantagens citadas- acima para blocos
pequenos tornam-ee desvantagens para blocos grandes e vice—versa.

Para se escolher o tamanho do bloco & muifo importante

.- 163 —



avaliar o seu efeito sobre a taxa de falhas. Mas o tamanho do

bloco é apenas um dos fatores que atuam sobre a taxa de falhas.
Outros fatores são a maneira como a informação é utilizada e qual

a máquina considerada.
Q variação no tamanho dos blocos e bastante grande.

Eitamos por exemplo, que o PDF 11/70 usa 4 bytes; 0 VHX 11/780

usa 8 bytes; o IBM usa 64 bytes e o IBM 3081 usa 128 bytes.

4.3 - nlgorltmos de Busca.

'O algoritmo de busca é usado para decidir quando trazer
uma informação para o cache.

Em [SM_82] são apresentadas duas alternativas:
a), Busca sob demanda: traz a informação quando ela é

'solícitada;

b) pré—busca: trai" a informação antes que“ ela seja
necessária. Os algoritmos de pré—busca tentam prever
qual informação será necessária em breve,
adiantando-se assim à solicitação da informação.

Resultados de simulaÇÉes com os algoritmos de busca sob

demanda e pré-busca indicam que a pré-busca leva a uma diminuição
na taxa de falhas (miss ratio).

Para o algoritmo de pré—busca há três problemas a serem

levados em conta:
a) quando iniciar a pré-busca;



b) quais blocos serão trazidos;
c) qual o estado dos blocos trazidos por _busce, com

relação a quando serão substituídos.

Rtém .disso, há o risco de póluiÇSO'dO"68Che,, isto é,
quando uma insfruçãa de pré—busca traz grandeS' quantidades de

infdrmação que não são usadas tão cedo quanto se esperava ou não

são vusadas nunca. Nesse caso, há necessidadesde 'técnitas de'
avafiacão mais sofisticadaSg

Consideremos os tres iipos“bàsicos de pré—busca:

a)

b)

:)

pré-busca sempre: onde em toda referência à memória,
um àcesso ao bloEO 1 (para todo i) imptica uma pré-
busca ao bloco i+1.

'pré—busca sob falha; imptica que a referência aium

bloco i causa uma pré-busca ao blocq i+1, _se a

referência ao bloeo i foi uma falha.

pré—busca .rotulidà: a cada bloco i'é assócíado .um

bítk.chamado de rótulo, que é inicialmente zero.
Quando o bloco e aêessada por algum programa, esse
bit recebe o valor um. Se o bloco é _removido do

ceche, recebe o valor zero. Sempre que o rótulo de

um bloco i passa de zero para um, haverá uma pre-
busca dp blocp i+1;

Smith, em [SM_82], compara os três tipos de pré—busca

citados acima e conclui que & pré-busca sempre e à pré—busca
i
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rotulada foram ambas bem sucedidas quanto à redução da taxa de

falhas. R pré-busca rotulada tem ainda a vantagem adicional de

requerer ,somente um pequeno aumento do" número de' acessos à

memória para transferênoia de blocos sobre a pre-busca sob

demanda. n taxa de transferência é equivalente para pré-busca
rotulada é_pré—busca sempre: ªlém disso, a pré—busca sempre e a

rotulada reduzem a taxa de falhas em 50 a 80 porcento, em relação
a não se utilizar a pré—busca.

No caso da pré-busca sob falhas o efeito e bem menor,

sendo que a redução da taxa de falha é menos da metede que a dos

'casos de pré—busca sempre ou rotuiada; VESSe efeito era* de se

esperar, uma vai que a pre—busco sob“falha nada mais—é do que uma

busca sob demanda, com o tamanho do btoco dobrado.

4.4 - Rigoritmos de Localização

Para a tocalização de um dado' na memória cache, e

necessária a compareção do endereço solicitado com os endereços
dos dados que estão no cache, necessitando-se então, de uma busca

associativa. para Localizar o bloco due contém o dado solicitado,
se houver um enoontro. Como memórias associativas grandes são
usualmenie muito caras e tendem a ficar lentas, o cache e

geralmente. organizada como um agrupamento de pequenas memórias

associativas, cada agrupamento controlando um conjunto de blocos.
Rssim, somente uma das memórias associativas deve ser pesquisada
para se determinar se a informação está presente no cache. Cada

uma dessas memórias é denominada conjunto e o número de blocos
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por ela controlados é o tamanho do conjunto.
O algoritmo de localizacao é Usado para se determinar

em que conjunto está a informação procurada.
» .

D cache por si só não é uma memória endereçàvel pelo

usuário mae funciona como um “buffer? para a memória principal.
assim, para localizar um elemento noaoachem é .necessària uma

função que mapeia na memória principal os endereços do cache ou

que pesquise o cache associalíyamente ou ainda uma combinação das

'
duas. 0 algoritmo-de localização determina a função de mapeamento

dos endereços da-memória principal para a localização no cache.
O algoritmo Ade, localização mais 'usao0' é chamado

mapeamento do conjunto associativo. rEnvolve a vorganizaoão- do

' cache em conjuntos 5 de'E elemenlos por —conjunto (ver figura
4.1).

E ,..
blocos

_
_

Pºr
'

.
' º

conjunto
'

. ": :

x ,*N/
S conjuntos

Figura 4.1 — Organização do cache para o algoritmo de

mapeamento do conjunto associativo.

. Dado um endereço de memoria rlí), uma função fp mapeia

-r(i) no conjunto-s(i) da seguinte forma:

i
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s(i)=f(r(i))

O algoritmo que utiliza a função de mapeamento mais

simples e mais popular é conhecido Como seleção de bit. 0 número
de conjúntos S é escolhido como uma potência de 2 (isto &,

S=2**k). Se há 2**j' bytesl por bloco os j bits menos

significativos selecionam o byte dentro do bloco e os bits j+1

até j+k selecionam o conjunto (ver figura 4.2).

b
, .

. j+-k .

'
. j+l J |

x /X J*ªX/ ””X/
número do byte dentro

conjuMo do Unha

Figura 4.2 — Estrutura da palavra de endereço de memória

para a função de mapeamento por seleção de

bit.

Baseado em simulações realizadas, Smith sugere um

número minimo de elementos por conjunto, de quatro a oito, para
uma taxa de falhas aceitável. Esse modelo faz com que a

distribuição de blocos entre os vários conjuntos não seja
balanceada, podendo diminuir a taxa de utilização do cache. No

entanto, como blocos de memória consecutivos na memória principal
quase nunca estão num mesmo conjunto no cache, esse modelo
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apresenta a vantagem de permitir operacªo em paralelo 3 de

reposição e consultas em blocos distintos para acesso de -códígo
(que é normalmente seqUencial), o que aumenta a eficiência de

técnicas de reposicionamento usando a pré—busca.
O algoritmo da seleção de bit é utilizado pela maior

parte dos computadores atuáíSl' ressaltando-se todos os da nmdahl

e da IBM.

4.5 - ªlgoritmos de Reposição

Quando uma informação é solicitada pela UCP à memória
prinCipal; e o caChe esta cheio, alguma informacao no cache deve

ser substituida.
.

Os. algoritmos de reposição podem ser.classificados em

'dois grupos:
(1) ªlgoritmos baseados no oso contra algoritmos não

baseados,no'uso;

(II) algoritmos de espaco-fixo contra algoritmos de

espaco variável.

ªlgoritmos baseados no uso consideram as referências
feitas às informações. Exemplo desse tipo de algoritmo, são o LRU

,
(Least Recently Used &substitui o bloco menos recentemente
usado) e o LFU (Least Frequently Used - substitui o bloco menos

freqUentementei usado). Já os algoritmos não baseados no uso não

“consideram as referências feitas às informacões.' Exemplos desse
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tipo de algoritmo sao o FIFD (First in, First out — primeirm &

entrar-& o orimeiro a sair) e o aleatório.
Us Fllgoritmos de espaço—fixo utilizam sempre mola.

quantidade fixa de memória para um determinado processo. Se o

algoritmo varia a quantidade de memória alocada a um determinamh

processo é dito algoritmo de espaço variavel.
.

El tamanho da memória cache e fixo e geralmente muit'to

pequeno para guardar o conjunto de informações de mais de um

processo. Por essa razão, acredita-se [SH_82] que algoritmos de

espaço variavel não sejam convenientes para a memória cache.
Dessa forma, usam—se normalmente algoritmos de espargo-

fixo, cujos representantes principais são o LRU, o FIFD e n

aleatório.
Smith, em [SM_82], comparaos “algoritmo LRU e FHTFEIt

concluindo que a taxa de falhas e aproximadamente 12% 'maàior
quando o algoritmo EJFD é utilizado. -Mas é bom lembrar—se quee o

algoritmo FIFD ou o-aleatório são muito mais faceis de saum.
implementados que o LRU.

—

ªs máquinas da IBM usam o algoritmo LRU para reposiçção
de blocos no cacne £GR_85]. ªssim.asseguram uma maior eficiênccia
de uso do cache.
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4.8,— — Tipos de Implementação do. Cache em Sistema
.

de

Multiprocessador

4.6.1 — cªiba Privativo

' Em um sistema de muttiprocessamento com cache

privativo cada processador possui'um cache individual que somente

ele pode acessar.

coche
pnvahvo

MEMÓRIÁ

PRINCIPAL

Figura 4.3 — Sistema de Multicache.

Infelizmente, o Asistema de mutticache moàtrado na

figuna 4.3 causa um problema de coerência de dados porque podem
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existir múltiplas cópias de um mesmo bloco da memória principal
em varios caches ao mesmo tempo [FR_BZJ. Qualquer modificação em

qualquer “destas CÓDÍBS' causaria um valor obsoleto do dado

compartilhado pela memória principal e cada um dos ouiros caches

que contenham o mesmo bloco. Em geral, pode ocorrer um problema
de coerência sempre que um dado pode ser acessado por dois ou

mais processadores.
.

Dutra desvantagem do cache privativo "é que certos
recursos do sistema, tais como rotinas do sistema operacional,
precisam ser copiados diversas vezes nas memórias cacheé quando
forem solicitados por mais do que um processador [YE_BSJ. Rssim,
o tamanho efetivo total do cache diminui e sua taxa de falha será

maior.

4.6.2 — Cache Compartilhado

Para contornar o problema de coerência de dados, pode—

se 'restringir o modo de acesso múltiplo a um dado a apenas um

modo [YN_85]. Todos os processadores possuem agora um cache, que-
será então compartilhado por todos (figura 4.4).
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Pl P2 P3 ...' PN

CACHE

, _ ,,
_

COMPART'I LHADO

MEMÓMA

PRINCIPAL

Figura 4.4 — Sistema de cache compartilhado.

se:

O Cistema de cache compartilhado prove melhor

utilização do Ícache do “que. oqocacoe privativo devido ao

compartilhamento dinâmico de eàpaço a_à presença de' apeoas uma

Cooia4 de bloco de memória no cache. Dessa forma, o »temanhob

efetivo total do cacheácompartiihedo é maior do que a- do coche

,.privativo e, portanto; sua taxa *de faLhas será menor. 9

comunicação.entre os processadores e também fecilitada pelo cache

compartithado. Rs desvantagens desse Cache são e dificutdade de

implementação 'e ; atta taxa de acessos e ãe= transferência de

dados entre o.oache e oe.vàrioe processadores.
Exemplos de máquinas que usam o cache compartilhado são

as máquinas.da.IBH [GR—BSJs

i
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4.7 - Cache para Dispositivos Periféricos

9 mesma filosofia de cache usada para memória principal
pode ser vaplicada para a memória secundaria, isto e, para as

informacões armazenadas, .por exempl,o em disco, ou para outros

dispositivos, como e apresentado em [FU_85] para impressoras de

alta resolução.
.

Em [BR_63], '
g— destacada a .necessidade de

aperfeiçoamento nos recursos de.entrada/saida; Por exemplo: Um

microcomputador acessando uma grande base de dados gasta até 50

porcento de seu tempo esperando que transferências em disco' se

completem, o que torna o sistema muito.lento.

Uma_ boa »tecnica para methorar o desempenho de um

sistema é reduzir o tempo de espera para transferencias em disco.
Tal sistema deveria incorporar técnicas como cache para setor em

disco e área especial de diretório (isto é, manter o diretório
permanentemente na memória em'area reservada'eitclusivamente para
esse fim), para diminuir as atividades em disco tanto quanto

possivel. O resultado final do uso de 'tais técnicas é que
programas podem ser executados de 3 a 6 vezes mais rapidamente. O

sistema operacional CP/M Plus é um exemplo tipico do uso destas
técnicas [BR_83].

Todos os tópicos estudados para cache de memória,
continuam válidos em cache para dispositivos periféricos no

entanto, cada caso deve ter um estudo particular.
9 principio, pode—se dizer que o tamanho do bloco para
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o :cache de dispºsitivos periféricós está fqrtemente relaciohado
ao tamanho do registro físiço db periférico. Por exemplo, no caso
de disco ou fita magnética,i o tamanho do bloco Sérà um múltipço
do tamanho do registro físico da fitá, ou do setor físico do

disco.
Um  autro ponto importante & quetum cache ªde memória

principal *deve hecessariamente ser implementado ºvtótatmente

através de hardware dedicado, ea que” pode, 'portánto, usar
algoritmos qué explorem panmletismolcatuatizacão dé dados em um

conjuúto, enquanto se ugaídadosaem outros conjuntos)“ bre—busca,

etc).

MEMº'R'A (__-___—
PRINCIPAL

,

'

G.MEM.
1 h

4 r

' º' &PER>IFE

U_CP . - , E -

R

'Figura 4.5 — Esquema de um sistema cqm cache para memória e«

cache para periféricos.
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Já um cache para dispositivos periféricos poderia ser
implementado apenas através de softúare e esse é o caso mais

frequente. Isso se dá principalmente porque os tempos de acesso

envolvidos são muito maiores do que aqueles para o cache para
memória; porém, essa implementação obriga à execução seqUenciaL
do algoritmo implementado.

A

.

.

Deve-se ressaltar que mesmo em um sistema contendo
cache para a memória principal e cache para periférico, todos são

independentes entre si. Cada cache para periferioo está conectado
diretamente à memória principal, normalmente não podendo ser
acessado diretamente pela UCP (ver figura 4.5).
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4.8 — 9 Implementação de Cache Realizada

4.8.1 — Considerações Gerais

Nas seções anteriores= foi feita uma descricªo “dos

estudos teóricos sobre sistemas que incorporam o uso de tacne a

fim— de se obter o conhecimento necessário à implemeniacão do

cache adequado ao sistema em desenvolvimenia pelo Laboratório de

Instrumentacªo Eletrônicaªdo Instifuto-de Fisica e Quimica de Sªarª“
Carlos' (LIE — IFDSC), bem comoÁparã poder eSColher quais. as

caracteristicas qoe devem ser implementadas; Ésse sistema deveràix

ser usado para.gerenciar acessosía disco tantot para operações
normais de um sistema operacional, quanto para um sistema de

,gerenciamento de base de dados, tal como descrito em [TR_BBJ.-
Será apresentada. a seguir a implementação que foi

realizada. Trata—se da impLemeniação de um cache campartilhado,
pois o acesso a dualqúer'disoosifivo de disco e gerenciado por
apenas um processador, iutilízando um único conjunto de blocos

para todos eles. além do que, go modeio de cache compartilhado é

mais viável por não apresentar o chamado 'brobLema de _coerência
de dados' que ocorre no modelo de cache privativo- (ver S&çõES'

4.6.1 e 4.6.2).
Deve-se ressattar que nessa implementação o tamanho do

'blocol do icache 'corresponde ao famanho do registro físico [do

disco, pois em um acesso ao disco o- processador consegue“

recuperar apenas um registro fisico, tanto para leitura como para
escrita. 'stim[ podeese referir-se indistintamente a um bloco no.
cache ou a um registro fisico.
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4.8.2 — Estrutura de Dados Utilizada'

as caracteristicas do sistema alvo indicam. que o

sistema de gerenciamento de cache deve ser implementado" através
de software. ªliado ao fato de que o cache e usado para atender a

solicitações. provenientes de varias estações de trabalho, isso
indica que os seguintes requisitos devem' ser atendidos pelo

' gerenciador de memória cache:
.

- rapido reconhecimento de que um bloco solicitado está no

cache;v
»

.

- rapida localiZacão de um bloco qUe está no cache;4
— a quantidade de memória gasta para manter as estruturas

a disponivel; do cache não deve representar uma parcela muito grande da memó

— as operações de manutenção do cache nãp devem causar
“sobrecarga significativa _sobre o desempenho do

sistema.

Levando—se esses requisitos em conta, chegou-se a uma

estrutura que usa _o princípio de partição ('hash') para a

verificacão e localização de um bloco na memória e uma lista de

listas duplamente encadeadas para e.manutencão dos dados sobre o

cacne. inssim, as estruturas de dados que gerenciam o cache podem

ser divididas em duas partes:
a) Estrutura que armazena o estado de acesso da memória

cache;
“b) Estruturas que indicam a posição onde se encontram

os blocos no cache."
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R estrutura de estadOvde acesso do cache ('EstCocho').
é constitutde basicamente por uma estrutura lógica, constituída'

[por três vetores, cada um com 'nb' posições, onde 'nb' é o número

de blocos de memoria sache (ver figura 4.sni='
— O primeiro vetor dessa estrutura, denominado

WV- j'nDriuer", armazena _o número do driver e que se

refere o bloco,
. .

.

— O segundo vetor, 'denominado 'NdoReg', armazena o

número do registro físico” que está armazenado

nesse bloco.
.

— O terceiro Vetor, denominado.'Éstadoª, armazena o

estado desse oloco na memória cache, isto é, se o

“bloco foi alterado ou não.

EST CACHE

n DNvor N do Reg Estudo

hb

Figura 4.89 - Estrutura de Estado de Rcesso - 'EstCache'.

ns estruturas que indicam a posição ºnde o bloco é

armazenado no cache podem ser divididas em duas partes:
- Estruturas de recuperação de ponteiros pára os bloços

do cache, que é constituida por dois vetores de
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ponteiros (ver figura 4.68):
v

a) vetor de ponteiros denominadO' 'RpontBlocMem'

para indicar se um conjunto de até 16 blocos

está no cache.

b) Úetor de ponteiros denominado 'BlocNemor', que

.armazena'rd' endereço no "cache" dos blocos,

dentre ' os *dezesseis blocos da estrutura

anterior, que estão no cache.

Apo", e!“ “."
Bloc “amor.

º | 2 ....... |:,
o |

| 2

ª 3

%

dz .

. ,

q 'a.
(,

nb
|I

Figura '4.GB - Estruturas de Recuperação de Ponteiros

para os Blocos do Cache.

- Estrutura de atualização de acesso 3 blocos no cache,

que é constituida por uma lista bidirecional de

listas duplamente lencadeadas (ver figura 4.80).

Dividimos logicamente essa estrutura em duas listas
para melhor compreensão (ver figura 4.6C):

a) Lista denominada 'ListTotais', que armazena as

informações referentes ao número total de

acessos a determinado bloco, inclúindo nessas

informações 'a lista de todos os bloços com o

mesmo total.
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b) Lista» denominada 'LlstBlocoi', que armªzena

quais' são 05 blocos que pqáàuem o mesúo totàt"'
num mesmo instantef

"'ilsr roms :
.

usr BLOCOS

| |
2 2

.) ?

ã- _; º —| %: 8< 5'- o 0 < '- '" ,

15 = º º a E Eª % 3 '

.: l- o "' 3 º- .
“'

< 2- P º m ------ ( aº 02 !

.. ( 0 < > .| <= :," 1

º 4 g 1 o ------ < & — u i

|— < " " E " 88 ”:E É ª, b 3 3 23.. E E : nª '-

nb lb

FiguTa 4;6C '— Estrutura de qualização de ªcesso a
"

Blades no Cache (Visao Lógicaíi

TOTAL ! N. | &, |

.LLI

. J'V2-“ 1/-

Figúra« 4.60” - Estrutura de ntualiiação de acesso à

blocos no cache '(vista em forma déw

lista bidirecional de listas duplamente'
éncadeaáas).
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ªntes de prosseguir a explicação de como deve-se usar
essas estruluras para acessar o cache, e preciso especificar o

que cada um de seus campos contém.

Definição dos campos das estruturas:
'RpontBlocHem' —

.ºªlocnomor' — e

e um conjunto de 'dn” .vetores, onde

“dn' é o número de drivers que o

sistema possui. tada vetor tem 'dni'
posições, onde 'dni“ é o_ número de

blocos do driver 'di'. Dessa forma

cada uma das posições podem armazenar
um número variado de indices para o

vetor 'BlocMemor', dependendo da'
configuração de driver correspondente
a cada _posicão do vetor (ver figura
4.65).

um vetor de ponteiros com. 'nb'
posições, onde I'nb" é o número de blocos
que o cache pode conter e cada posição
contém 16 ponteiros (ver figura 4.65).

'ListTotais' — é uma lista bidirecional duplamente

encadeada, onde cada registro é

constituido pon 5 campos:
- D-primeiro campo armazena o valor total
de acessos ao bloco correspondente a esse
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registro;
*- 0 segundo campo armazena o indice do

'Í—btoco com o valor “total .ímediatamenté.

inferior ao desse registro.
- D fercéiro campo armazena o indice do

“bloco 'com o valor total imadiatamcnte
superior ao.desse registro"
— D qoarto campo armazena o ponteiro.

para o primeiro bloco com esse total dé

"Í”aceàSos.

'Listatacosfi—

— O quinto campo armazena o ponteiro
para o -úLtimo bloco com_esse total de

acessos.

-é uma lista bidirecional duplamente
encadeada, onde cada ; registro é

constituído por 3 campos:
— 0 "primeiro campo armazena o ponfeiro

'“para o registro da LiSta de totais
(“LiatTotaisªlJ ,que indica o número de

aceSSOS : esse bloco.

- O ségúndo campo armazena o ponteiro:
para o bloco anterior que tenha esse
mesmo tofai.
- O terceiro campo armazena o ponteiro
para o "próximo bloco 'que tenha esse

'mesmo totat.
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4.8.3 — ªlgoritmo de Gerenciamento do Cache

ªgora deve ser verificado como essas estrutura
utilizadas para gerenciar o cache. Inicialmente será fe

descrição do algoritmo de localização implementado, uma vez

busca é efetuada'apenas sob demanda.

Sempre que um acesso de leitura ou escri
solicitado, verifica—se se o registro correspondente es
cache. Para isso usa-se inicialmente a estrutura de recup
de ponteiros para os blocos do cache 'RpontBlocMem'. Divid
número do registro solicitado por 16, sendo a parte inteira
como indice do vetor 'npontBlocMem' correspondente ao

solicitado.» Se o valor contido nessa posição de 'RpontBl
for igual a zero, temos que o bloco (registro) não se encon

cache. Se o valor for diferente de zero, o bloco poderá es
cache e ,esse valor indica um registro (

ponteiros) do vetor 'BlocMemor'.
D indice de qual é o ponteiro a ser usado é o

obtido como resto daquela divisão do número do registro po

Verifica—se então o valor desse .ponteiro. Se o valo

diferente de zero, esse número é o indice da posição do

solicitado no cache e
,

, se o valor for igual a zero, sig
que o bloco não esta no cache.

Deve-ser ressaltar que a lista de totais ('ListTo
possui um ponteiro de recuperação, denominado 'npontLTotais
aponta para o registro que contém o menor valor
demarcando-se dessa forma o inicio da lista de totais.

Depois de se verificar que o bloco está no

5 são

ita- a

que e

ta e

tá no

eracão
b—se a

usada

driver
ocMem"

tra no

tar no

de 16

valor

r for
bloco

nifica

tais")
', que

total,

[cache,
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sempre que um acesso é solicitado a esse bloco, 0 oomero total de

ªcessos a esse bloco deve ser atualizado. Mas há quatro maneiras
de fazer-se essa alualizacão:

11- O valor total oe acessos & oSse bloco jà afualizadol
.ízé 'ígual ao valor total.iMedíàtameoté supérior na

'lista de totais (ªListTotais'); Logo, esse bloco "

deve, ser retirªdo da liotaªâe blocos com o 'valor'
totalw correntél e incorporádo à lista com o total
imediafãmente superior.

2 - O bloco acessado êªo úoíco bloco oa ligia de totàis
.

com esse valor;, Logo, ao ter seu total acrescido e

passar_à-nova lista de blocos, o registro dà lista
de totais (“ListTotais'J é eliminado, pois não há

'mais nenhum bloco na lista de«blocos'l'LiãtBlocoS")ª

que possuo.esse mesmo valor jotãl de acéssos.

3 - Ú -valor total desse bloco jà àtualizado ainda ”é

.- inferior ao valor total imediatamente superior na

.lista ,de thais'l'EístTotªís') & esso é o_ único
' bloco com eése totil de àcéssos.' Logo, àoenas o

»primeiro campo (lolol atual de acessos) do régistro
correspondente : esoe bloco na listà de toláis será
aloalizodo e- o registro da lista deA ºblococª

&
' ('ListBlocos') * correspondente ' a esse bloco

continuará-onde'està;

4 — Existe mais de um bloco com o meàmo valor de total
de, acesso, porém não existe-nenhum bloco com- a

fase



valor corrente mais um. Logo, o bloco deve ser

retirado da lista de blocos com esse total e deve

ser criado um novo registro na lista de totais com

o valor do total corrente mais um, ao qual o bloco

passa a ser associado.

Se» o acesso ao bloco alterou algum dado contido nesse
bloco (foi realizada uma operação de escrita). e estrutura que

armazena o estado de acesso da memória »cache _C'EstCache') _o

.indicarà. Isto e, no registro correspondente ao bloco; 0 terceiro
campo ('Estado') receberá o valor um, indicando que o bloco foi
alterado. assim, quando esse bloco for substituído no cache

deverà ser recopiado na memória principal.

Quando .º, bloco solicitado por um acesso—náo está no

càche, um algoritmo de reposição deve ser executedo' o quat
consiste de duas operªções: “retirar um bloco que está no ceche'
para permitir que o bloco solicitado seja colocado e'colocor esse
bloco; O. algoritmo implementado e baseado no uso e opera sob o

princípio de espaço fixo.
,

Para ,a escolha de qual bloco será retirado do cache,
usa—se o bloco menos frequentemente usado que está há mais tempo

sem Ser usado. Pode-se perceber que a atualização dos blocos no

cache obedece ; uma aglutinacão de dois algoritmos: o LFU (pois é

sempre retirado o bloco menos freqUentemente acessado) e o LRU (é
retirado o bloco menos recentemente acessado). ªtravés dessa
associação utilizam—se as vantegens dos dois algoritmos,
otimizando ainda mais o uso do cache neste sistema.

Essa. escolha' é feita no algoritmo implementado da
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seguinte maneira: uSa—se a variável »ªnpontLTotais' »para ”SE

delerninar o registro da lista— de--totai5v qUe çouarda as
informªcões dos blocos“ com o menor “total' de acesso. Desse“
registro, -obtém—se o bloco final da-lista de blocos desse total. '

Esse sê 'o bloco com o menor total de acessos e que está há mais

tempo sem ser acessado;
c,Q colocação de um registro na lista de blocos

('ListBlocosÉ) é feita no inicio “da lista e a retirada-é -feita
no vfinal da lista, obedecendo—se assim ao algoritmo LFU. Se um

bloco sai de uma lista, -elé'é eliminado do cache (foi retirado-
para substituição) ou— ele 'passa Ípara & *lista de." totais—«
imediatamente superior (foi feito um acesso-ao- bloco); 'Note-se “'“
que a colocação de um.novo bloco no Cache não necassariamente faz
com que esse bloco.séja colocado na lisla da totais com o valori
um, mas sim na lista que tem o menor tátal. Isso é feito para não

ser necessário subtrair um dé todos os totais existantes na lista
de totais quandowdeixa oe oxistir um bloco com total da' acesso
igual a um. ªssim o que imóorta não é anualor absoluto de- um

total, e sim o seu valor relativo ao menor total existonte' nai

. lista.
[.

.

Para evitar um algoritmo diferenciado para os primeiros w

acessos feitos ao cache na inicialização do sistema,. quando o

cache ,não estará ainda totalmente preenchido, .na' inicialização
Preencheçsex o cache arbitrariamente com os 'nb* primeiros blocos
de um disco.
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4.8 - Conclusbes

.
O estudo teórico realizado teve o objetivo de'

identificar quais
'

os pontos princioais que deveriam ser
levantados para a implementação de um” cache. Do ““estado
estruturado_ que se fez, buscandov as caracteristicas '

ª.
alternativas em jogo em uma implementação de cache, conseguiu-se
os subsidios para a especificação daquele que foi implementado.

'Dssim, 'foi implementado um cacbe para dispositivos “de

disco, usando como controlador um processador 260 com acesSo a

até 256 Kbytes para memória dos blocos (memórie cache), dividida
em oito bancos de 32 Kbytes. :Ds poogramas de controle ficam
armazenados em uma memórie ROM, de 28 Kbytes, dispondo de uma

memória de 4 Kbytes para as variáveis de controle: O tamanho de

cada bloco é de'1 Kbyte.
,

_Ú algoóitoq de controie implementado constitui—se em um

algoritmo de busca sob demenda com reposição baseada' no uso,
alocando sempre um espªço fixo de memória. Para súbstituição de

“blocos na memória cache; o atgoritmo emprega uma combinação do

algoritmo LFU com o LRU.
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E R.P 1 T U L O 5'

Q IMPLEMENTRÇKD REQLIZRDR DO SISTENR CPIHA'

5.1. — Introdução.

Neste capítulo são apresentados os brincipais conceitos
sobre ,o Sistemal Dperãcíónal CPÍM, .segundo às especificaçães
padrão da-Úer55332y4, cómêo objetiVO'de explicar seu funcionamen—

to, para perúitír uma compàeensão Qe uma expansão de suàs funçõés
feita postàriormente. Esâewsistemalapefaciohaª foi_ deseóvatvido

.pepa DigítàL Research paráhàer usado gm_Hian—computàdoresnde &

bits qug.utiliiem os Nicro—piocessadores-BOBO, 8085 ou 280»

D :objetíQo' dá Aconstruéão dbffâistema Amonousuàrio é

çertificgr que à implementação do sistema operacional efefuada é

“compativel com a versão original supridá pela DigitaL VRésaarch.

Então,“ a :partír desàa.versão;f.fbí'impLementada umef nova, que
Vintorpora. recuràos de proteção a arquivos Entre vàriOSJúsuàriosj
controle dg. ªcesso ,simultâneo-a arquivos a- paftirl de váríós
“aplicativos e utilizaéâo de memória cache.

Fafa : implementaéão de ambas as versões ndo sistema,:
foi -esc6lhida a linguagem ;C', com a.qua[ foi realiz;da quase a

totalidadé do sistema. Rs poucas rotinas que não puderam se;
“escritaS' ngssa [inguagem foram éscritas gm Linguagem deªmontagam
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do processador 8060. Q escolha da linguagem 'C' foi devida a

diversos motivos:
.

— sendo uma linguagem de alto nivel, permite que a

implementação fique independente de detalhes
de maquina;

permite ao programador indicar endereços de

memoria onde determinadas variáveis devem ser
'armazenadas;

- é uma linguagem gue dispõe de compiladores em

grande parte das maquinas existentes, o que

facilitaria o transporte para outros
ambientes;

Este capitulo “foi escrito levando—se em consideração

que_ as informações fornecidas pela Digital Research [DI_7Ba]

[DI_79b] jà sejam conhecidas. No entanto, na seção 5.2 e feita
'uma apresentação resumida das prinCipais estruturas internas
necessárias à compreensão dos Conceitos desenvolvidos nas seções.
seguintes. _“ terminologia adotada e a mesma usada nos manuais da

Digital Research, tendo—se eVitado a tradução dos termos e das

siglas para . facilitar a identificação com os termos jà
tradicionais entre as pessoas que utilizam o Sistema FDperacional

CPIM.

Na ªseçãovs.3, a'organizacão de um disquete formatado

para o [PIN no formato padrão (6 polegadas, face e densidade
simples) é apresentada.

Na seção 5.4 estendem-se os conceitos da seção 5.3 para
disquetes formatados em outros padrões, discutindo—se todas as

possibilidades do CPIH. São apresentados também os resultados
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obtidos, e a maneira como foram utilizados alguns elementos,
ditos reservados do sistema CPIM, por uma nova implementação que

está sendo realizada.
Na. seção 5.5 é mostrado como o módulo CCP (Console

Command Processor) foi implementado, “'e discutem—se algumas

alterações feitas na versão implementada com relação à versão
, original, com o objetivo de melhorar a interface com o usuario.

Na seção 5.6 discute—se como o sistema operacional
implementado, o qual sera denominado daqui por diante como CP/M #

LIE, pôde ser testado, mostrando-se o esquema de testes qoe foram

necessários para poder avaliar a correção da implementação
realizada.

Por fim, 'na seção 5,7 desoreve—se a expansão .efetuada
no CP/M para prover os recursos necessários _a' uma Versão

“Multiusuàrio.

, 512. - ªpresentação das Estruturas Internas do CP/M.

0 sistema operacional CPI" e logicamente dividido em

cinco partes, tal como mostrado na figural 5.1:

- BIOS (Basic IIU System): e o módulo dependente do

hardware que define exatamente os parâmetros de

entrada e saida para os dispositivos periféricos. E'

feito especialmente para cada máquina pelo fabricante
do equipamento.
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- 8005 (Basic Disk Operating System): é o módulo que

constitui o núcleo do CPIM. Contém 37 funções para
tratamento de arquivos,, acesso à memória e

entrada/saida.

» CCP (Console Command Processor): trata—se do módulo

que monitora os comandos do usuário para o (PIN.
Executa os comandos residentes do CPI".

ªrca de «Parametros: é constituida dos 255 bytes do

inicio da memória e é usada pelo sistema para
armazenar os dados temporários necessários à sua

operação, tal como o número do usuário ativo, disco
corrente e buffer de comandos do usuário.

TPD '(Transiont Program Rroa): é uma área da memória

que não é usada por nenhum dos módulos anteriores, na

qual x os programas do usuário e comandos não

residentes do sistema operacional são executados.
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Parâmetros
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Ccpa

anos

BIDS

Figura 5.1 — Disposição do CPIM na memória.

Como foi— dito ”anteriormente, o BDDS dispõe de 37

funções, das quais 13 (as de oúmero O a 12) tralam de manipulação
das operações de entrada/saída via console ou dispositivos
perifericºs seriais e as restanles manipulam o subsistema de

.disco.

No BIOS vexistem tabelas que descreVem
.

“as

caracteristicas particulares do subsistema de disco, necessárias
ao CPÍM; as tabelas fornecem ao "8005 as caracteristicas
especificas do subsistema de disco de cada particular_
equipamento. Q seguir serão descritos os elementos dessas
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tabelas.

R cada disco é associada uma área de 16 bytes, chamada

de “Disk "Parameter Hoador' (DPH), que tanto provê informações
sobre o disco como também indica áreas de serviço para bertas
operações do 8005.

&

O formato da Disk Parameter Header (DPH) 'para' cada

disco é dado abaixo:

XLT 0000 0000 0000 DIRBUF ' DPB CSV PLU

16h 16h 16h 16h A16b ' 16h 16h 18h

onde cada elemento é um valor de 16 bits. 0 significado de cada
elemento do Disk Parameter Header (DPH) é o seguinte:

XLT Endereço do vetor de translação lógico para fisico.
Se não hà translação de setor, isto é, o número do

setor fisico e o mesmo que o lógico, Aseu valor é

OOOOH.

0000 Valores para uso interno do 8005 (o valor inicial
não é importante).
R documentação fornecida pela Digital Research não

fornece nenhuma informação sobre o uso ou o-

significado dessas posições. Estamos usando em nosso
sistema o primeiro-byte para armazenar o número-

màximo de entradas de diretório deste disco.
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DIRBUF

DPB.

CSV

PLU

Endereço de uma área de 128 bytes para operações com

o diretório dentro do 8005. Todos os DPHs endereçam
a mesma área.

Endereço do “Disk Parameter Blockll (DPB), para este
disco. Drivers com características idênticas de

disco podem endereçar o mesmo UPB.

Endereço de uma área usada para testar se houve

mudança de disco, através de Softeare. Este endereço
é diferente para cada DPH.

Não é especificado como esse teste é realizado pelo
sistema CP/M padrão..
No novo sistema CPlM—LIE, este teste- foi
implementado através da somatória módulo 256 dosv

bytes dos registros de diretório (conhecido como

, Teste de Redundância CicLiCa — CRC). Verificamos por

experimentação posterior que o CP!" padrão também

faz tal teste dessa forma.

endereço de uma area usada pelo 8005 para guardar a

informação sobre a alocação do espaço em disco
(endereço do mapa de bits).

Caso no sistema existam "n“ driVers, os “DPHs são

arranjados na memória em Uma tabela onde a primeira linha de '16

bytes corresponde ao driver 0 e a última tinha4corresponde ao
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driver n—1.

Outra tabela existente, a qual já foi citada no DPH, é

a 'Disk 'Parameter Block' (UPB). Uma particular DPB pode “ser
'enderecada por uma ou mais DPHs.

O formato do Disk Parameter Block (UPB) é o seguinte:

SPT BSH BLM EXM DSM DRM HLO QL1 CKS UFF

16h Bb Bb. Bb 16h 16h Bb Bb 16h 16h

onde cada elemento é um byte (Bb), oú uma palavra (16h), cujo

significado é o seguinte:

_SPT
' é o número total de setores por trilha.

BSH é o fator de deslocamento do bloco de alocação
de dados ("cluster“), determinado pelo tamanho
do bloco de alocação de dados.

BLM determina implicitamente o tamanho do bloco de

alocação de dados. Está intimamente relacionado
com o campo BSH.

EXM é a máscara para o 'extent', determinada pelo
tamanho do bloco de alocação de dados e _o
número de blocos do disco. Na implementação
realizada, foi usado para testar se o próximo
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DSM

DRM

RLO

HL1

CKS

OFF

."extent' do arquivo ainda está na mesma entrada
de diretório.
Foi “verificado que o número de 'extents' na

mesm; entrada de. diretório depende_do vtamanho

do lbLocb de albcacãq de dados ('cluster').' Ou

seja, se o tamanho do Eeluster' é de' 1K,' eh

cada “entrada de diretório haverá apenas um

“extent“; se o tamanho do “cluster" é de ZK

haverá dois “extentsª; se o tamanho do

-'cluster“ é-de 4K haverá até -4 'extents'; e

assim por diante até cluàter com tamanho de

1BK, que é o-màximo suporíadq pelo CP/M. Dessa

forma, eoncluiuÁse que:
num. de extents por ent. de dir.=16l(EXM+1).4

determine a càpacidade total de “armazenamento
-do discº (em Kbytes).

determina o número totat de entradas de

diretório- qúe podem ser armazenadas nesse
disco.

X

) fornecem a inicialização do mapa de bit;

é o tamanho do vetor de teste dn.díretbrio.

é o númefo de.trilhas reservadas no ínicio do

- 87 —.



disco.

Hs operações em arquivos em CP/M são efetuadas através
de uma estrutura de 33 bytes para arquivos seqUenciais£36 bytes
se for arquivo de acesso aleatório), chamada 'Fite Control Block'
(FCB). Os »seus elementos fornecem as caracteristicas do arquivo
a ela associado. 0 FCB (Fite Control Block) quando residente em

disco apresenta .apenas os 32 bytes iniciais, constituindo uma

entrada de diretório. Quando o FCB & transportado para a memória

outros 4» bytes ou 1 byte (dependendo do tipo de acesso ao

arquivo, seqUenciaL ou aleatório) são a ele incorporados.

O formato do "File Control BLock' (FCB) é o seguinte:

dr f1 f2 Inf (& t1 t2 t3 ex 51 52 rc dO lá/ dn cr rO r1 r2

00 01 02 ... 08 03 10 11 12 13 14 15 16 ... 31 32 33 34 35

onde o significado de cada campo é o seguinte:

dr código do driver (número de 0—16)

0 => usa o driver "default” para o arquivo
;1 => seleciona o driver R

2 => seleciona o driver 8

15 =) seleciona o driver P

f1...f8 contém o nome do arquivo em caracteres maiúsculas,
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t1,t2,t3

EX

51

.,52

sendo que o bit de mais alta ordem dos caracteres
é zerado.

.contém o tipo do arquivo em caracteres maiúsculas,
,sendo que o “hit de mais“ alta' ordem dos

caracteres é zerado.

contém o número do "extent' cºrrente, nornalmente

recebe o vetor zero pelo usuário, mas pode variar
de -O« a 31 durante qperacões.de entrada/saída 'do
arquivo. Um' FCB. pode atacar'espaço de ate 16

'clústers' (16 Kbyte para o dieco padrão) para um

arquivo, mas se »um arquivo cresce mais. do que

isto e atacado mais una àrea» de 32 bytes“ (FCB)

para ele. Esse novo FÉB armazena um outro 'extent'
dd'arquivo.

reservado para uso interno do sistema.
No novo 'sistemavoF/M-LIE, usou—se 51 para

' armazenar' qualkfoi o maior llextent" usado nesta.
entrada de diretório.

"reservado para uso interno do sistema. Recebe o

Í-valor zero quando as rotinas DPEN, MQKE E SERRCH

são chamadas.
No novo Sistema CP/M—LIE, separou—se a utiliàacão
de 52 em três partes:

bit 7 (BOHJ- Se“ ligado indica que os 4 bits de

mais baixa ordem de 52 indicam o
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rc

dO...dn

cr

r0,r1,r2;

número do driver associado ao

arquivo.
bit 6 (4OHJ- Se Ligado indica que o FCB na

memoria está diferente do FCB do

disco.
bits O a 3 — indica o driver e que se refere o

FCB.

indica o número de registros para o 'extent“
-indicado em 'ex_.

é preenchido pelo sistemàiª reservado para seu

uso.
Uerificou—se que cada 'di' indica o número de um

“cluster” deste arquivo.. Por isto é que cada FCB

pode endereçar ªpenas 16K no disco ,pàdrão, pois
cada "clusteru é de 1 Kbyte.

número do registro corrente para leitura ou

escrita em Um arquivo seqUencial, normalmente
recebe o valor zero pelo usuário. Está presente

.apenas quando o FCB está na memória.

são usados apenas para operações 'de acesso
aleatório. Constituem um número de 24 bits que
armazenam o núhero do registro lóoico do CP/M' a

ser acessado. como este número pode ir até 65538,
são necessários 17 bits para representà-lo, dai
usarem—se três bytes. rO representa o byte menos
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significativo.

5.3. —'0rganiiacão de um Disco Padrão em CPIM.

0 disco padrão para o CP/M usa o mesmo formato definido
pela, IBM para discos de 6 polegadas, face e densidade simples.
Esse formato divide o disco em 77 trilhas (numeradas de O a 76),
cada uma com 26-set0res (numerados de«1 a 28) de 128 bytes.

0 CF/M admite o.íusoº de vários outros formatos,

entretanto, nesta "seção será apresentada a organização de_disco
em formato padrão, Independentemente do formato, um registro em

CP/M sempre “é constituido de 128 bytes, 6 que é chamado de

registro lógico do CP/M. Dispositivos que tenham setores
(registro .fisico) cujo tamanho é um múttipto de 128 podem ser
usados em CP/M, desde que o BIOS mapeie cada setor lógico nos

setores fisicos apropriadamente. Todo disco formatado para o EP!"

é dividido em três áreas:
. Prea para o sistema ;

ªrea para o diretório;
ªrea de dados

ºs .trithas iniciais do disco são. reservadas. para o

sistema CP/M.l No disoo padrão as duas trilhas iniciaiS' são

reservadas. Discos que não serão usados para o carregamento de

sistema podem ter reservadas zero triLhas, o que significa que

não se reserva àrea.para o sistema;-
Qs trilhas restantes são usadas para o diretório e área
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de dados, sendo que os registros são agrupados em número.múltiplo
de 128, formando blocos de alocação de dados que serão chamados

de "cluster'. Ds "clusters“ são sempre do mesmo tamanho para um

disco ef no disco padrão, são constituidas. de 8 registros
englobando assim 1 Kbytes Um 'cluster' é a unidade de alocação de

dados em disco em CP/M. Dessa forma um arquivo que contenha

apenas um byte “ou um arquivo que contenha 1020 bytes alocam 1

Kbyte.
Os primeiros “clusters" de um disco são sempre

reservados para a área de diretório. No disco padrão, os dois

primeiros 'clusters' são reservados para isso,A dando um total de

16 registros lógicos para o diretório. Cada entrada de diretório
é constituida por 32 bytes; dessa forma o disco padrão admite

'(1S*128)/32=64 entradas de diretório.

5.3.1 — Mapeamento dos Registros de um quuivo em Disco.

0 espaço em disco é alocado dinamicamente pelo CP/M

'para os arquivos conforme a necessidade. Essa alocação é feita em

"clusters“, de forma que os arquivos crescem de 1K byte em 1K

byte (no caso do disco padrão) e o espaço e também liberado de 1K

byte em 1K byte.. Sempre que um arquivo é apagado, o espaço por
ele utilizado anteriormente pode ser imediatamente usado por

outro arquivo. Dessa forma, o espaço em disco é usado de forma

eficiente, mas setores consecutivos de um. arquivo não

necessariamente são gravados consecutivamente no disco. Os

conceitos que permitem essa utilização dinâmica do espaço em

1
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disco são:
— o mapa de alocação de bits (Bit Map)

- o File Control Block (FCB)

— o arquivo de direiório

5.3.1,4 - Mapa de ntocaçso de Bits (Bit Map)

Para cadawdisco configurado pelo sisfema CP/M, 0 DEUS

mantém um bloco de bits” cujo tamanho e igual ao" numero de

“clusters" desse disco ( para o disco padrão este bloco elde 243

bits). .Este bloco é chamado- de ”Mapa de Bitsi',Define—se
“Cluster! como um conjunto de registros físicos do disco, que

tonstitui a menor unidade de alocação de espaço em disco.
Esse mapaw=év Lido para a memória quandov o disco é

ativado e é modificado duranfe as operações de escrita. É escrito
de volta ªno. disco sempre que_um-arquivo é nouamente .fechado.
Quando é tectado 'Ctri—C', todos os mapas de bits da memória São

apagados, e são refeitos os mapas de bits do driuer Rie do driver
corrente.

Cada. bit no mapa repóeSenta um 'cluster"(8 “registros
de 126 bytes consecutivos) no disco padrão. Rs posições dos bits
no mapa de bits e os "clusters" a eles associados são numerados

de 00 a 242. Os primeiros dois bits são_associados aos primeiros

16_regisiros lógicoswda trilha 2, que contém a área de diretório
(no caso do disco padrão); Isso porque os clusiers 00 e 01 contém8
a área de diretório e os bits 00 e 01 no mapa de alocação sempre

estão com valor igual a um, mesmo que o di5co esteja vazio. Isto

— 103 -



assegura que nunca o diretorio será danificado por um arquivo.
Quando o BDDS recebe uma requisição para criar um

arquivo, é feita uma pesquisa no mapa de alocação de bits até que

o primeiro bit contendo o valor zero seja encontrado. Então o

8005 coloca o valor 1 neste bit e coloca o número desse 'clUster'
na àrea de-maoeamento do File Control Block (FCB), criada “para

esse novo arquivo.
Cada vez que uma operação de escrita é requisitada pelo

arquivo, o BDDS verifica o número do último “cluster“ no FCB _e

também o número do próximo registro e calcula o número do setor
físico e da trilha onde a escrita deve ser feita. Quando todos os
oito registros estiverem preenchidos o 8005 automaticamente
pesquisa no mapa de alocação de bits 0 primeiro hit que contém 0.

Quando o bit é encontrado, o número do “cluster" a ele associado
e colocado no FCB, na área que indica o número dos “clusters“ de'
arquivo, e o bit recebe o valor 1. nssim, para om arquivo que

tenha sete 'ou menos registros pode-se ver que ele ocupa um

"cluster“ (1 Kbyte); um arquivo que tenha oito registros ocupa
dois clusters, mesmo que o segundo cluster esteja vazio;

9 figura 5.2 mostra como o mapa de bits está associado
a alocação do espaço em disco, 'o que é feito através da alocação
de l'clusters".
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Mapa do BIN"... : . :

b" O | 2 3 "ff“ "" I n .
'

A pollclo do b" no mapa ,“

Indico o rúmen do cla-tor :

_

?

Figura _5.2 — stociação do Mapa de Bits aos 'clusfers'
do disco;

Este 'processo de_alocacão de espaço em disco por mapa

de bits apresentª resultados importantes:

1.k Como o 8005 sempre pesquisa o mapa de alocação de

bits e partir do inicio e aloca o primeiro hit Livre, componentes

Logicamente consecutivos de um arquivo podem estar fisicamente em

“quatquer lugàr no disco e não necessariamente em ordem por tritha
e setor,

.
.

2. .Uma requisição de escrita sempre será atendida até

que o disco esteja completamente cheio. Dessa forme, se o disco

está cMeio e uma requisiç$o de escrita é solicitada, ocorre um

erro faàal, & não ser que um programa de aplicação tenha previsto
tal circunstância.

3. 0 espaço em disco é eficientemente usado, pois
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evita—se a fragmentação do espaço em disco que ocorre em sistemas
em que a especificação do tamanho do arquivo deve ser fornecida a

priori.'

5.3.1.2. - File Control Block (FEB)

Um FFlle-Control Block' (FCB) é um bloco para leitura e

escrita de 33— bytes (36 se for para acesso aleatório), que

contém toda a informação necessária para o BDDS encontrar um

arquivo em disco e acessar qoalquer um de seus campos. Sempre.que
um arquivo é criado um FCB precisa ser criado para ele.

Deve-se ressaltar que no disco padrão cada FCB armazena
um l'extent" do arquivo, de forma que existam tantas entradas no

diretório quantos forem os extents de um arquivo. “tem disso, cada
elemento do campo dO a dn indica um cluster do arquivo.

5.3.1.3. — ªrea de Diretório

O BDDS mantém uma área de diretório para cada disco.
Inicializando o disco com o sistema 'CP/M, o conteúdo dos

primeiros dois 'clusters' (16 registros)-é lido seqUencialmente
do disco alocado e o mapa de bits para este disco é recalculado a

partir dos campos dº a dn] Se é solicitado que um-arquivo seja
aberto, a entrada de.diretório equivatente ao “extent“ zero e

copiada na área de FCB. Se o arquivo foi aberto para escrita,
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fechar arquivo -significa copiar de volta 0'FCo B *na“ àrea de

diretoria e atuaLízar o diretório no disco imediatamente.

5.4. _— Organização de um Disco de Formato Genérico em CP/M, e

Conctusões ºbtidas Experimentalmente.

D seguir,« os conceitos apresentados na seção anterior
são estendidos para envolver qualáúer'tipo de dlsco suportado
pelo CP/M. Também serão methor explícadós.atgúns elementosv não

descritos pelos manuais da Digital Research-ou qui São descritos
-superficialmente. «Tais conctusões.foram obtidas e)

'te, tendo sido elaborados-para isso-muitos testes.

5.4.1 - 9 Utilização dos Bytes dº a d15 do FCE.

n capacidade de 'armazenagem' de um diª
parâmetros que, entreªosavàrios dispositivos exi
variam. Em um disco padrão, em qUe cada “cluster" é

a capacidade formatada do disco, descontada a

sistema, é. de 243 Kbyte, temos capacidade para
máximo 243 "ctusters'. Nesse caso um byte e o su

armazenar. o número de um “clusterª. _Nas entradas

(que 'correspondem aos FCBs na memória): 'existem 1

d15) reservados para armazenar os números dos 'clus
pelo 'extent' correspondente àquela entrada de dire
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o número máximo de “clustersll oue um dispositivo de acionamento

de disco armazena é inferior a 256, pode-se usar um byte para
cada “cluster“ que cada arquivo aloca e, dessa forma os campos

de dº a d15 são usados byte a byte, permitindo que cada entrada

de diretório aloque até 16 “clusters”.
Quando um dispositivo de acionamento de discos pode

armazenar mais do que 256 clusters, então um byte somente não é

suficiente para armazenar o número de um 'cluster', sendo_

necessário o emprego de dois bytes para isso. Nesse caso, os

bytes dO a d15 de uma entrada de diretório passam a ser usados em

pares, podendo alocar até um máximo de & "clusters".
Dessa forma, o uso que é feito dos bytes dº a d1S deu

uma entrada de diretório (e de um FCB de Um arquivo aberto)
depende da quantidade de "clusters” de um disco ser inferior ou

superior a 256. Esse parâmetro é fornecido pelo 8105 ao 8005 pela
palavra DSM da tabela DPB de um disco (ver seção 5.2).

5.4.2 - Como os llExtents'ISão nrmazenados nas Entradas de

Diretório.

No CPIM padrão cada "extent“ aloca sempre um máximo de

16 Kbytes. No entanto, cada ”ctuster' pode ser de 1, 2, 4, 8 ou

16 Kbytes, de acordo com o que é indicado pela palavra BSH do DPB

de um disco (ver seção 5.2). Isso significa.gue cada 'extent'
pode alocar respectivamente 16, B, 4, 2, ou 1 'ctuster' no

maximo. Foi visto que em um disco padrão, os 'clusters' são de 1

'Kbyte, e portanto cada 'extent' necessita de 16 'clusters' para
ser preenchido totalmente. Como cada entrada de diretório tem
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espaco para especificar 16 'clusters“ (em um disco com menos que
256 “clusters" no _màximo, 'o que é o caso), ”cada .“extent” é

armazenado em uma entrada de diretório.
,

Consideremos discos em que o tamanho do ªctuster"é de

2 Kbytes e o disco tem capacidade para armazenar menos do Que 256
desses “clusters". Nesse caso, ,cada 'eXtent' (que sempre tem 16

Kbytes no máximo) irá-necessitar de apenas & "closters' no màãimo

para ficar cheio_ e uma mesma entrada de diretório tera então
capacidader para'armaZenar até 2 'extents“ do arquivo. Da. mesma

forma, em discos com um máximo de "clusters“ inferior a 256 e

tamanho do “cluster“ deº4K, BK ou 16K bytes; cada entrada de

diretório terá capacidade para armazenar respectivamente 4, 8, ao

16 'extents' de um arquivõ.
, »

Consideremos agora discos em que o tamanho do 'cluster'
é de 2 Kbytes e com capacidade para armazenar mais de 2551 desses

“clusters“. Nesse caso, -cada 'extent' também irà_necessitar de

apenas & fctusters' no máximo para ficar cheio, porém como agora
e necessário o emprego de dois bytes para especificar o número de

um 'ctuster“, cada entrada de diretório terá capacidade -para
_armazenar apenas um "extent". “Essa e_a razão pela qual em CPIM

não podem ;existir discos com mais do due 255 "clusters“ de 16

Kbyte, pois o tamanho minimo de bm l'extent“. em C6IM é de 1 Kbyte.
Em discos com um número de “cluster" superior a 255 e com tamanho

do 'cluster' de 4K, BK, ou 16 Kbytes, cada entrada de diretório
terá capacidade para armazenar respectivamente 2, 4, ou &

'extents' de um mesmo arquivo,
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5.4.3 - Como são Usados os Campos rc e ex do FCB.

Uma mesma entrada de diretório (e portanto um FCB de um,

'arquivo aberto) pode armazenar de.1 a 16 "extents'I desse arquivo.

No entanto, existe apenas um rc e um ex em cada entrada de

diretório ou FCB. O campo rc, normalmente especificado como o

número de registros lógicos armazenados em um “extent" de um«

arquivo, é na realidade o número de registros Lógicos armazenados

no último 'extent“ da entrada de diretório. Os demais “estents'
de uma entrada de diretório são considerados como cheios e o seu:

campo rc não é armazenado.,

Da mesma forma, o campo ex de uma entrada de diretório
ou FCB refere-se ao número do maior 'extent“ armazenado. naqueta

entrada de diretório. Por exemplo, um disco com "cluster" de

tamanho de 4 Kbytes e um máximo de 'clusters' inferior a .256,
possui entradas de diretório que podem armazenar até 4 "extents'.
Nesse caso, o campo ex de uma entrada de diretório que armazene

os números dos 'clusters" iniciais de um arquivo poderá ter o5v

valores 0, 1, 2, ou 3. R entrada seguinte desse diretorio (se
existir) poderá ter os valores 4, 5, B, ou 7, e assim por diante.

Note—se que para arquivos usados seqUencialmente, como

é o caso de arquivos de texto ou programas, esse uso dos dois
campos permite que se possa acessar o arquivo corretamente, pois
não existem 'buracos'-no meio do arquivo, ou seja, registros
faltando no meio do arquivo. Nesse caso, sabendo-se qual é o

último 'extent' armazenado no arquivo e qual a quantidade de

registros armazenados nesse 'extent',- pode—se obter o tamanho
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exato dow arquivo e, portanto, sabe—se quais registros fazem

efetivamente parte do arquivo. »' ª

& ,,
No entanto, para arquivos usados através de racesso

!

W

aleatório,. pode-se gravar“ um rregistro sem que' tenham sido'
gravados os registros anteriores. Dessa fodma,l ã“existência de

'buracos' nar arquivo se torna possível e o esquema de uso dos

campos rc emex adotado não é capaz de indicar explicitamente
'quando um registro está ou não gravada; D que se ia: nesse caso e

o seguinte:
> .

em operações de escrita, permiterse escreVer qualquer registro
que se queira.- isso e feito calculando—se 'em que

“extent“ esse registro estaria se todos -os -registros
precedentes -existissem, alocando—se 'esse- “extent',
alocando-se dentro do 'extent'ªr' o— 'clusterII
correspondente e gravando—se dentro desse ªctuster' o

registro solicitado.
em operações de leitura, é verificado se o “extent' em que o'

registro deve estar existe e .se* o 'clusterª'
correspondente a esse registro nesse “extent“ existe. Se

os dois existem, [e o 'extent' não for 0 Último de ume

entrada de diretório, o BDUS considera que o registro
solicitado existem vpois dentro de um cluster não é

possivel saber exatamente quais registrbs foram

efetivamente gravados. Se o “extent” for o último de uma

entrada de diretório, pode—se-ainda-testar se o registro
solicitado não" e superior ao último registro gravado
nesse textent',v atraves do campo rc. Percebe-se assim,

que é possivel ”Ler' um registro que não tenha sido
gravado, .se .esse registro estiver 'armazenado ªew um
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'ctuster' em que ao menos um outro registro foi gravado.

5.4.4 — 0 Uso dos Campos 51 e 52 de um FCB

Os campos 51 «e 52 da FEB são apresentados na

documentação fornecida pela Digital Research como reservados para
uso interno do sistema e nenhuma informação adicional é dada. Na

nova implementação feita, esses campos foram usados da maneira

descrita a seguir:
,

O campo 51 foi usado para indicar o número do último
“extent“ usado numa entrada de diretório;

O campo 82, foi usado na versão do CP/M-LIÉ para três
propósitos:

1. O bit 7 ligado indica que os 4 bits menos

significativos de 52 contém o número do driver a que
se refere este FCB.

2. O bit & Ligado indica que o FCB na memória esta
diferente da FEB armazenado no disCo.

3. 05 bits 0 a 3 (os bits menos significativos) indicam
o número do driver a que se refere este FEB. Esta
informação é necessária, pois a informação presente
no campo 'dr', usada para indicar a que driver 0 FCB

se refere, somente é vàtida quando o FCB é Usado

para abrir o arquivo., Nesse instante, o valor zero
nesse campo indica que o FCB se refere ao disco
.corrente. Em-operacões subseqUentes o disco corrente

i
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pode ser alterado; no entanto, o FEB continua
referindo—se ao mesmo disco onde fui aberto e o

Valor zero agora deixa de ter significado. O uso

feito dos bits Oba 3 do campo 52 sempre' indica
especificamente a qual disco um FCB se refefe.

5.4.5 ; O Uso do Campo “EXM” de uma UPB.

O campo EXM :da tabela UPB de um disco fofnece uma

máscara de «bits que indica os “"ektents' “presentes na .mesma

entrada de diretório. Isto é; em um disco com 'cluster“ de

tamanho igual a 1 Kbyte, cada entrada de dimetónio armazena um

"extent" do arquivo; assim, quando é feita a máscara do número do

"extent“ com EXM; que nesse caso é igual a O, 'o resultado iserà

igual a 0, significandó que não há outro 'eXtent“ nesta mesma

entrada de diretório. Na casa de um disco cum menos de 256

"clusters“ e com os “clusters" de tamanho igual a 2 Kbytes, o

campo' EXM é igual a 1. Guandu é usada a máscara com o núméro da

“extent“, o primeiro bit é mascarado, de forma que os números O e

1 são considerados pertencentes à mesma entrada de diretório, tal
como 2 e 3) e assim sucessivamente.

O campo EXM do FCB pode ser usado para indicar o número de

'extents' existentes pôr entnada de diretório da seguinte forma:

num; extents por ent. diretório=16/(EXM+1)
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5.4.6 — O Uso do Campo CKS da UPE.

UD. campo CKS indica o número de entradas de diretório
que devem ser testadas e, correspondentemente, no BIOS deve ser
reservado espaço de tamanho igual a esse valor, cujo endereço é

fornecido ao 8005 através do campo CSU da DPH de cada disco. E'

recomendado que o valor de CKS deva ser igual ao número de

entradas de diretório (DRM), mas tal valor de teste é deixado

para liure escolha do usuário e pode ser especificado menorv do

que o número de entradas de diretório se desejado.
No novo sistema, o teste de entradas de diretório, cujo

objetivo e confirmar que um disco não foi trocado sem que o EP/M

fosse avisado disso, foi implementado através da somatória módulo

256 dos bytes dos registros de diretório (conhecido como Teste de

Redundância Ciclica - ERC). Verificamos por experimentacão

posterior que o [PIN também faz o teste de diretório dessa forma.

5.5. — n Implementação do CCP Efetuada.

O CEP (Console Command Processor) foi implementado
inicialmente como um programa normal, executável pelo vsistema
operacional da mesma forma que um programa de aplicação comum,

porém armazenado em disco juntamente com os demais módulos do

sistema e não como um programa, onde cada programa é armazenado

individualmente em um arquivo próprio. Qrmazenado junto com o
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sistema operacional, esse programa é carregado juntamente com

este quando o sistema é inícializado ou reinicializado (“Cold
Boot“ ou ?Warm Boot“) e, portanto,.executado sempre que o sistema
operacional reassume o controle do processador[' passando então a

'monitorar os comandos solicitados pelo usuário.
Hlém _disso, sendo carregado junto oom o sistema

OperaciOnal, ocupa na memoria os endereços de memória mais altos
disponiveis, logoÍ abaixo dos demais módulos do sistema (Figura
5.3). Essa disposição é importante, pois permite que esse
programa .execute o carregamento de outros programas solicitados
pelo usuário, o qual é efetuado nos endereços mais baixos de

memória. Qlem disso, se o programa carregado não necessitar dos

endereços de memória usados pelo CCP,“ desobriga o recarregamento
do CEP a partir-do disco quando o programa“do usuario terminar.

Para o desenvolvimento, do 'sistema operacional,
situações especiais de teste tiveram que ser resolVidas. Um ponto

importante para a elaboração do ambiente de teste levou em conta

que o CEP pode ser tomado como um programa comum, a menos de sua

posição partícuiar tanto defarmazenagem—em disco como na memória.

Por isso, durante a fase de depuração foi criado um ambiente de

teste que usa esse fato para permitir manter na memória todo o

conjunto de programas necessario.É
O Rpêndice'Z deste trabalho traz uma listagem çompleta

do programa fonte do CCP, em linguagem 'C'.
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OUH

100H Programas
de

Rpticacão

CCP

BUGS

BIOS

Figura 5.3 — Disposição do CPI" na memória.

5.5.1. - Descrição Sumária dos Comandos do CCP, taL como

“Implementados.

No CCP implementado, a indicação do nome de um arquivo
pode ser feita: completamente, quando todos os caracteres do nome

são indicados, ou parcialmente, quando algumas posições podem ser
substituídas pelos Earacieres '?! e '*' para a indicação de
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posições .no nome onde qualquer caracter é.. valida. Esses

caracteres não podem ser usados na especificaçao do Disco. Na

descrição, dos comandos a seguir, a indicação "nome-deearquivo'

significa que o nome deve ser indicado completamente e axindica-
ção- 'especificacão—de—arquivof significaªque 'nomes podem ser.
indicados tanto completa quanto parcialmente.

_*Q * seguir serãOf descritos" os 'comandos que , foram
implementados no CCP desenvolvido;

nin - Lista o Diretório do disco
Formato: -DiR'[especificação-de-arduivoi

Significado: Lista os nomes dos arquivos que corres-
*'ªupondem “a especificaçãofde-arquivo vindicada. São

'Listados 4 nomes de arqúivos por linha, na ordem de

sua ocorrência no diretório do disco especificado.

REN — QLtera o nome de um arquivo
Formato: REN nome-novo=nome—velho

Significado: o nome do arquivo indicado como nome—

velho é substituído pelo nome—novo.

ERQ - ªpaga um arquivo do disco
Formato: ERR-nome-de—arquivo

Significadoza O arquivo indicado é apagado do disco.
Esse 'comando foi implementado de maneira diferente
do CPI" padrãoj *onde esse comando pode ser usado

“com uma especificação parcial do nome do arquivot HY

alteração foi feita para evitar que se apaguem

- 117 _



_ arquivos acidentalmente. 'Para suprir essa mesma

função foi então criado o comando DEL.

DEL - Roaga arquivos do Disco

Formato: DEL especificação-de-arquivo
Significado: Os arquivos que correspondem à especifi-

cacão—de—arquivo indicado são apagados do disco.
Para que a operação seja comptetada, o usuário deve

confirmar o comando.

TYPE — Escreve arquivos
Formato: [TYPE,nome—de—arquivo

Significado: Escreve no terminal o conteúdo do

arquivo indicado.

SQUE — GravaÍconteúdn da memória

Formato: SQvE nn nome—deearquivo

Significado: Grava no arquivo indicado o conteúdo
dos nn primeiros btocos de 256 bytes da memória, a

partir do endereço 256 (100H). O valor ªno é

indicado em Hexadecimat.

Nome-de—quuivo - Carrega e executa o arquivo indicado.
Formato: nome—de-arquivo param1 param2

Significado: Carrega para a rmemória, a

partir do endereço 256 (100H), o

conteúdo ,do arquivo indicado e coloca
na àrea de memória 126 (SOH) a linha de
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comando do usuário, para que o programa

.,possa analisar os parâmetros indicados.

_USER — Indica usuario
Formato: USER nn“.
Significado: Indica o número do usuário. O valor nn

deve ser um indicado entre oeé.15 em decimal. Esse
'comando passará a ter um significado adicional na

versão multiusuàrio do sistemaf

Os nomes dos comandos foram mantidos em inglês por
razões de compatibilidade com o sistema operacional CP/M padrão.
Os nomes dos outros comandos que foram criados, também“ foram
dados em inglêsr para manter—se homogêneo o conjunto de nomes de

“comandos.
Não há *no entanto nenhuma dificuldade em adotar—se

nomes em português”

'5.6. - ambiente de Teste do Sistema Operacional EPIM—LIE.

Um problema enfrentado para _o desenvolvimento do

Sistema Operacional consistiu na elaboração de um plano de teste.
Essa tarefa é particularmente problemática quando se trata de ”um

sistema operacional, uma vez que todas as ferramentas e,tecnicas_
disponíveis e tradicionalmente usadas nas fases de _depuracão

não são aplicáveis quando se trata do desenvolvimento de um
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sistema operacional.'ªPor exemplo, não e possivel que se apliquem

técnicas de rastreio, imprimindo-se determinadas variáveis em

pontos chaves de um programa, uma vez que a própria rotina de

impressão estaria sendo testada. Também não se pode empregar os

programas de auxílio & depuração existentes pelo fato de eles
efetuarem chamadas às rotinas do sistema operacional para a

comunicação com o usuario. Por outro lado, como a maior parte do

sistema foi escrito em linguagem “E", não se tem disponivel com

facilidade os endereços,' tanto de variáveis quanto de comandos

chave para a depuração.
R solução adotada consistiu em manter—se na memória

simultâneamente dois sistemas operacionais: 0 Sistema CPIM

original e a nova versão desenvolvida. Para efeito da) discussão
_que se segue será feita a designação do BDDS e do CCP de cada

sistema como BUGS-0 e CCP-D para o sistema original, e BDÚS-L e

CCP—L para o novo sistema desenvolvido, D 5105 e o mesmo para os.

dois sistemas.

Dispondo do sistema original, um programa de depuração
normalmente usado (DDT) pôde ser empregado bem como as técnicas
usuais de rastreio. O problema passou então a ser o de conseguir
um sincronismo na operação dos dois sistemas, de maneira que não

houvesse conflito, apesar de ambos usarem posições de memória

comuns (aquelas especialmente definidas no padrão CP/M, tais como

endereço de chamada do BDDS, àrea de acesso a disco, ”buffer" de

comandos do usuário, etc).
O problema de sobreposição da execução dos dois siste—

mas operacionais foi controlado fazendo—se com que o controle
fosse inicialmente todo do sistema original e, à medida que mais

e mais funções fossem tornando o novo sistema confiavel, mais e

o . ,

'
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mais controle foi sendo passado ào novo sistema, até quero siste- .*

ma original pudesse ser totalmente desativado,* podendo então ser
substituido pelo novo sistema.

a primeira fase de testes consistiu na perificação das
funcdes do BDDS-L correspondentes aºteitUre-e“escrita de dados na

console. Isso foi feito usando—se o DDT pará carregar o BDUS-L em

endereço de memórie' não conflitante com.o sistema original e

escrevendoªse programas due chamavam diretamente o BDDS—L sob a

supervisão do DDT, que continuava chàmando o BDDS-D para escrever
suas próprias mensagens.

9 segunda fase de testes consistiu na verificação das
demais funções do BDDS—L que tratam de dispositivos de entrada e

saida que não a console e nem disco. Nestes testes estão
,envotvidas as rotinas de entrada e seida na consote com saída
paralela na impressora. 9 tática de testes usada foi a mesma da

primeira fase.

“9 terceiro fase de-téstes consistiu na verificação das
funçdes do BDUS—L com acesso a disco. Inicialmente-a mesma tática
anterior pôde ser usada e com. isso cadà função pºde ser
individualmente testada.

Como uma fase complementar de testes, tendo garantido o

funcionamento correto das fúnções de entrada e saida na consote,
alguns-programas simplesy que não colocassem a sua própria pitha
no final da memória. tal cómo o iXDIR' e o 'E', foram testados
para operar com o novo sistema. Para isso, usando o DDT, o

programa era carregado para a memória e inseridos num endereço

i
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alto de memória (que não entra em conflito com o programa, e nem

com o BDDS—L).os seguintes comandos:

LXI H,BDUS;L

SHLD 6

CQLL 100

JMF 0

a seguir o DDT executa esses comandos, o que faz com que o BDDS—D

seja desativado, ativando o BDDS-L que passa a ser acessado pelo
programa, e a seguir passa o comando para o programa carregaoo.
no final do programa, o retorno do comando reinicializa o sistema
e reativa o sistema_original, passando o controle ao ECP-D.

Dessa forma, o BDDS-L pôde ser suficientemente testado
para poder ser uSado sem o apoio do BDDS—D.

Q 'qunrta fase de testes consistiu na verificação do
CCP—L.. Para isso, inicialmente o CCP-L foi carregado na memória

como um programa comum, com o seu comando de carregamento de

-outros programas desativado. Dessa forma, todos os seus comandos

puderam ser testados.
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ffigura 5.4.»— Disposição da memória para teste.

R quinta fase de testes consistiu na verificação de
todo o novo sistema operacionat em operação integrada. Para isso
foi montado o ambiente mostrado passo a passo na Figura 5.4; Cada
parte dessa figura é explicada.a seguir:

a) apareee o esquema de memória existemte com a operação
normal do CPI".

.b) aparece o esquema de memória ouando o DDT é eiecutado,
onde se nota que o ÇCP—D é substituido pelo próprio DDT.

Nesse ponto, a pilha usada pelo sistema [origina-se na



posição 100H.

c) aparece a disposição de memória quando o BDDS—L e o CCP-L

operando como um programa normal estão na memoria. Nesse

ponto,. deve—se considerar a disposição das pilhas usadas

pelos vários modulos presentes na memorias D BDOS—D, que
" foi utilizado para o carregamento dos demais módulos está

agora desativado, e portanto não necessita de espaço para
pilha. Ú DDT usa uma pilha interna, que não afeta os
demais. módulos. 0 BUDS—L já estara usando uma pilha
interna, e somente o CEP terá, como um programa comum, a

pilha no topo da memória. Como existem endereços usados

pelo BDDS—L nesse ponto, é necessário que se tome |a
precaução de não haver conflito nesse ponto.-

d) mostra um detalhe dessa região de memória. Executando a

”mesma sequência de instruções da fase três, o BDUS—L e o

ECP—L estarão em operação, tendo sido desativados o BDDS-

D e o CCP—D. O novo sistema operacional pode então ser
testado em operação real.

O último passo consiste na gravação do BDOS—L e do CCP—

L nas trilhas do disco reservadas ao sistema, para que durante o

carregamento do sistema (Warm Boot) este seja carregado, e o

novo sistema. Como o sistema operacional escrito em linguagem 'C'
é maior do que o sistema original, este não cabe nas 2 trilhas
reservadas para isso. Existem três alternativas para isso:

- criar um novo formato de disco, com mais trilhas
reservadas, e alterar a rotina de carregamento, para car—

regar as trilhas adicionais,
- substituir o boot do sistema original por-um novo boot,
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“que obtenha o sistema em outras trilhas que não. as duas

originais;
— Manter o sistema em RUM, em um espaço de endereçamento que
jnào entre echonflito com os programas de aplicação.

No segundo caso,, as duas trilhas originais não seriam
aproveitadas para sistema, porém representa uma alternativa mais
favorável a novas alterações_posteriores. Como se pretende conti—

nuar a expandir esse novo sistema, e por ora não se irá usar o

'sistema em aplicações reais que demandam grande eficiência, essa
alternativa foi prouisoriamente adotada. Quando o desenvolvimento
do sistema estiver completado, a primeira alternativa podera ser
implementada, ou pode-se gravar a maior parte do sistema em

EPROM, num espaço de endereçamento que permita, o .chaveamento
entre a memória de usuario e a do Sistema operacional.

5.6.1. — ªvaliações Efetuadas no EP!" Implementado.

;ADv-BDUS do novo sistema operacional pºde ser melhor

testado depois que o CCP_foi implementado, permitindo que o BÚUS

e o CEP fossem testados em operação real. 0 sistema foi testado
em .uma :màquina que dispõe de discos de 8' e de 5'1/4, com

formatos, de disco para_densidade dupla ou simples, e para face
simples ou dupla.

.

Dlém disso o sistema foi testado em situações reais de

execução de 'programas escritos para esse sistema, tendo os

programas sido executados normalmente, ,sem nenhuma alteração em
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relação à sua execução sob o sistema da Digital Research.
.

No entanto, o tamanho do código gerado pelo compilador

utilizado é cerca de duas vezes e meia maior do que o código

suprido pela Digital Research; e essa caracteristica restringe o

uso de vários programas escritos para o CPI" que necessitam de

toda a memória disponivel. Esse problema pode ser sanada colocan—

do essa implementação em EPROM, operando fora do espaço normal de

endereçamento dos programas de aplicação.

5.7 — Expansão.do Sistema para uma Versão Multiusuário.

79 primeira providência para que um sistema possa se
tornar multiusuàrio corresponde à implementação de proteções nos

arquivos de cada usuário, para controlar o acesso a cada arquivo.
Para que isso pudesse ser feito, foi necessário criar o conceito
de área do usuário. Para tanto, um novo comando, que permitisse a

identificação de um usuário como pertencente a uma certa area.
Esse comando recebeu o nome de LOGIN. Esse novo comando poderia
ser implementado como um novo comando do CCP ou como um programa
a parte. Devido ao fato de ser pouco usado (apenas para se entrar
em uma área, e a seguir não ser mais requisitado), optou-se pela
sua implementação como um programa 6 parte. Esse programa. é

descrito na sub—seção 5.7.5.1, e uma listagem completa do

programa fonte em linguagem 'C' é apresentada no ªpêndice 3 deste
trabalho. ªssim, ao entrar no sistema, um usuário deverá executar
o programa LOGIN para se identificar e obter acesso a sua área.
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5.7.1. — Como o Esquema de Proteção foi Implementado.

O Sistema Operacional CP/M : padrão oferece a

possibilidade de distribuir os arquiuos armazenados em um disco
entre 16 usuários-,,& identificados pºr um número especificado" em

decimal de 0 a 15, "através do comando USERr Esse comando não

representa uma boa alternativa para a atribuição de proteção» a

arquivos, uma vez que pode ser dado a qualquer hora, permitindo
que qualquer usuário mudega qualquer instante o seu número,- bem

como não tem associado nenhum esquema-desprotecao aos arquivos.
npresenta, no entanto, a vantagem de identificar cada

arquivo gravado no disco com umunúmero de usuario_ “dono" do

arquivo. Essa identificação é feita através do primeiro byte do

FCB (“UserCode”) do arquivo no diretório ef apesar de ser usada"
para armazenar um número de 0 a 15, os demais valores que pode

armazenar não têm significado.
gn' indicação de área para a versão multiusuàrio deve

obrigatoriamente poder ser implementada sem alterar a estrutura
básica do CP/M; isso.significa que o número de bytes de um FCB

—armazenador em disco não pode ser alterado, Dessa forma, o byte
“UserEode"do FCB passou a ser usado para indicar a área a que um

arquivo » pertence» Para não entrar em conflito com as

especificações originais do CPIM, o comando USER continua a ser
usado como antes, identificando usuários de O a 15, e o comando

.LDGIN permite que se estabeleça.a área do usuário, a qual são

dados números de 16 a 223.
O esquema de proteção de arquivos é baseado na área .a
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que o usuario pertence, a qual somente pode ser estabelecida pelo
comando LOGIN; usando o comando USÉR o usuário pode acessar

> qualquer área de 0 a 223 (OH a ODFH), porem com o código de

proteção obtido .pelo comando LOGIN. O número 228 (OESHl' já é

usado para indicar que uma entrada no diretório corresponde a uma

posição livre. no ,diretório (e não a um FCB), e por isso não

poderia ser usada para indicar um número de área. O número 224

(OEOH) foi designado como a àrea onde o arquivo de usuarios (que
não deve pertencer a nenhuma àrea de usuario) estará gravado em

um disco. Um disco que não tenha um arquivo nessa área irá ser
considerado como um disco preparado por uma versão não Multiusuà-
ria (e versão original) do CPI" e, dessa forma, será tratado como

não tendo nenhum arquivo em alguma área de usuario.
Rssim, passam a existir dois números que permitem ao

usuário ter acesso a qualquer arquivo: o número de sua área
(obtido pelo comando LOGIN) e o número de usuario (obtido pelo
comando USER); Sempre que o número de área for igual ao número de

usuário, o usuario estará acessando arquivos de sua própria área,
e o acesso aos arquivos se fará pelos códigos de acesso do

usuário da' cada arquivo. Sempre que os números de área e de

usuário forem diferentes, o usuário estara acessando arquivos de.
áreas que não— são suas e o acesso aos arquivos se fará pelos
códigos de acesso externo de cada arquivo.

Os dois números de área e de usuário são mantidos nas
posições 12 e 13 para permitir a restauração desses números

depois de cada reinicialização do sistema (“Cold Boot'). 9

posição 4, originalmente usada para armazenar o número do disco
'defautt' atual e o número do usuario, passa a ser usada apenas
para armazenar o número do disco 'default', uma vez que agora a
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posição usada para armazenar o número do usuario passa a ter
todos os seus hits usados para armazenar esse número. ns posições.
8 a 11 não foram usadas por corresponderem & enderecos doi vetor
de interrupções do Micro—Processador 8060.

.

dessa forma, para efeito de orotecao..o sistema passa a

contar com a seguinte estruturaiv a? A . . -=

- ao entrar no sistema, anteste efetuar um comando LOGIN,

o. usuárioi não estará associado a nenhum número. de

área e terá, portanto, acesso apenas a arquivos com os
números de usuário de 0 a 15, com o acesso que estiver
esoecificado para “usuarios externos em cada arquivo
dessas áreas, porém sem poder alteràelos. Pode igual—
mente criar arquivos nessas áreas;

— apos eerutar um comando LOGIN, O usuário terá acesso a

todos os arquivos da área indicada, podendo alterar o

codigo de acesso de qualquer arquivo dessa area;

& executando comandos :USER, o usuário pode passar para

'qualquer .outra área porém, a menos da área onde o

“LÓGIN foi indicado; o aceSso a arquivos segue o padrão
de autorizações de acesso especificado para usuários
externos em cada arquivo e não pode alterar o codigo
de acesso de nenhum arquivo. ªlém disso, somente pode

criar arquivos se a área indicada no Comando USER for
uma das de número 0 a 15.

a,;
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5.7.2. — Tipos de Protecao.

Existem seis tipos de proteção que podem ser associados
a um arquieo, sendo três para o usuário dono da área e três para
usuários externos à área. Essas proteções são as seguintes:

Para o usuário Dono da ªrea:
- Rpaga - indica se o usuário pode apagar ou nâo o arquivo;
- Escreve - indica se o usuário pode alterar ou não o

arquivo. Corresponde à proteção já existente no CP/H,

reconhecida como RID (indica que o arquivo somente pode

_ser lido);
— Le - indica se o usuário pode Ler ou não o arquivo.

Para os usuarios Externos à área:
— Escreve '- indica se o usuário pode alterar ou não. o

arquivo
. '

— Lê — indica se o usuário pode ler ou não o arquivo.
— Executa — indica se o arquivo pode ser executado pelo

usuário..

Os arquivos que contêm programas podem sempre ser
executados pelo usuário dono da área e, portanto, não precisam de

um bit que condiciona essa operação. Por outro Lado, um usuário
externo à área nunca poderá apagar um arquivo, prescindindo
também de um bit que condiciona essa operação.

Q.protecão de cada arquivo é armazenada no diretório do

disco, no FCB de cada arquivo, usando para isso o bit 7 (hit de

paridade) de cada byte usado para armazenar o nome e extensão de
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cada arquivo. n atribúição de cada bit para indicar as formas de

proteção são as seguintes:
Bit 7 nome 5 Usuário externo Lê

Bit.? nome 6 Usuário externo Escreve
Bit 7 nome 7' Usúario dono Le

Bft 7 nome 8 — Usuario dono ªpaga
Bit 7 tipo 1 — Usuário dono EScreve (RID)

Bit 7 tipo 3 - Usuário externo Executa

Nate-se ode óºbíi correspondente ligado (=1) impede que

.a operação correspondente Seja efefdada e desligado (#0) permite
a operação.

Z
:

Note—se também que um usuário externo não pode 'nunca3

apagar Um arquivo que não é seu'e um usuário pode sempre executarª“
um arquivo que é seu. Não foram atribuídos meios de alterar esses
dois casos para não ser necessário usar os bits 7 dos caracteres
1 a 4 do nome de um arquivo;“ o dde pela especificação— do CP/M

deve ser deixado para uso por programas de apLicaçSo (ver figura
91.b no apêndice 1 deste trabalho).“

5.7.3. — Descriêão donrquívo de.Usuàrios

Para qúe um disco possa ser usado para incluir arquivos
de usuários com código de área superior a 15, é necessario“ que
seja criado- um arqúivo denºminado “TQBUSER'jcom'código de .àrea

igual a 224 (OEOH); 'contendo a descrição de cada usuário; Isso é

feito através de um programa especial desenvotvido,w denominado
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RCNT (parodiando o programa com funções semethantes no sistema
RSX—11M do PDP—11)+ o qual permite ainda a identificação dos

usuários autorizados, juntamente com a especificação da palavra—

chave de identificação de cada usuário. 9 listagem completa do

programa fonte do RENT em linguagem 'C' encontra-se no Rpêndice 4

deste trabalho.
0 ªrquivo de usuários consiste de 206 registros de 32

patavras, alocados desde a criação do arquivo, contendo os

seguintes campos:
Nome (15 Bytes) — contém o nome do usuário;
Palavra—Chave (15 Bytes) % Contém o codigo de identifica—

ção do usuário;
Proteção (1 Byte) — contém a palavra de proteção padrão da

área;
Número da ªrea (1 Byte) — contém o número da área associa-

da ao usuário.

O número_228 (OESH) associado ao número da área indica
que o registro correspondente do ªrquivo de Usuários não está
sendo usado para armazenar nenhum usuário.

5.7.4. - Palavra de Proteção Padrão da nrea.

Quando um novo usuário é incluido no quuivo de

Usuários e atribuido a ele um conjunto de proteções padrão com

que os arquivos criados em sua área são inicializados. Esse

conjunto de proteções é especificado em um único Byte, onde cada
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bit é atribuido a uma formª de proteção possivel.

'

O significado de cada bit nessa palavra é a'seguintet
" Bit o*= ºbrigªtoriamente o

Bit 1 - Usuário Externo Le

Bit 2 - Usuário Éxtéfno Escreve
Bit 3 — Usuário Dono Le

Bit 4 l Usuário Dono Rpaga

Bit 5 - Úsoàrio Dono Escreve
Bit 6 - quuívo'do Sisteme
Bit 7 — Usuário Externo EXeouta

'ªNote-se que um bit ligado (=1) indica que a-'opetacão
correspondente“ está oroibida. D?Bitl$ corresponde à apergçao já
existente no [FIM de indicar que o nome do arquivo não deve ser
Listado em, um comando DIR'lver figura 91.3 no apêndice 1 'deste

trabalho).

5.7.SÇ - Programas Utítítettos DesenvoLVidos.

Para dar suporte ao novo” esquema de proteção de
.

arquivos, dois novos programas foram desenvolvidos, os quais já.
foram mencionados na seção anterior. Estes serão descritos a,
seguir.
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5.7.5.1. - O Comando LOGIN.

Esse comando está implementado como um programa de

aplicação e, portanto, é acionado executando-se esse programa a

partir da área onde ele esteja gravado. Em um disco usado com ª..
versão Multiusuàrio do Sistema preconiza—se que esse programa

seja mantido na àrea zero. E' executado entrando-se com o

comando;

Q)LUGIN

0 programa irá perguntar ao usuário:

Nome do Usuario:

em resposta o úsuàrio deverà indicar o seu nome. armazenado no

ªrquivo de Usuários. 9 seguir o programa ira—perguntar:

Palavra—Chave:

em resposta o usuáriº' deverá indicar a sua palavra—chave
correspondente. Note—se, que essa palavra não será ecoada no

terminal. 9 Seguir o programa irá verificar no arquivo de

usuários se _existe uma entrada correspondente e, havendo,
estabelecerá o número da área e o número de usuário com o Avatar
apropriado. Nesse ponto o usuário terá obtido acesso aos arquivos
de sua área.

Este -programa foi escrito em Linguagem 'C', como um
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programa de aplicação comum, com a diferença que esse programa
usa as novas funções do Sistema Operacional apresentadas na seção
5.7.6.

'

Em um sistema que for inicializado a partir de dm disco
para o qual já tenha sido criado o quuivo de Usuários, pode—se

colocar o comando LOGIN em um arquivo de comando que seja execu—

tado sempre que o sistema for inicializado, forçando o usuário a

ter sempre definido um número de àrea.

5.7.5.2. — O Comando RENT.

Esse comando esta implementado-como um programa de

aplicação e, portanto, é acionado executando-se esse programa a

-partir da área onde ele esteja gravado. Em um disto usado com a

versão Multíusuàrio do Sistema preconiza—se que esse programa

seja mantido na àrea de um usuario responsável pela manutenção
desse disco. Inicialmente deve ser colocado na àrea zero, para a

criação do ªrquivo de usuarios e, a seguir, depois da críação.da
área desse usuário, deve ser levado para essa área, e retirado da

área zero. E' executado entrando—se com o comando;

R)QCNT

O programa irá verificar se existe no disco o arquivo 'TQBUSER"

na àrea especial 224 (OEQHJ. Se não existir, este será criado. É

seguir será solicitado ao usuario uma operação a ser executada,
através da pergunta:
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DPERQÇHD ?

Existem 4 sub—comandos do subcomando RENT que podem ser
solicitados: LISTQ, ERIQ, RETIRQ e FIM. O usuário pode responder
digitando apenas a primeira letra do comando. 0 programa passa
então a executar o comando solicitado.

Subcomando LISTR:

Este subcomando liste no terminal o nrquivo de Usuários,
incluindo o nome de cada usuário, sua patavra—chave, código
de proteção padrão e número da área do usuário.

Subcomando CRIRt

Este subcomando 'permite a colocação de um novo usuário no

quuivo de Usuários. no ser solicitado, o programa pergunta
em sequência:

Nome do Usuário:
Palavra-Chave:
Proteção Padrão:

Se não houver mais espaço no arquivo ou se já existe um

usuário com o mesmo nome e mesma Palavra—chave, o comando

CRID não é efetuado, indicando ao usuário o motivo. O Código
de Proteção Padrão deve ser dado em Hexadecimal. Uma vez

criado, o programa atribui o número da área do usuário,
distinto de todas 'os demais existentes, e informa -esse
número ao usuario.
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Subcomando RETIRR:

Este subcomando retira o usuário do ªrquivo de Usuários. no

ser soticitado, o programa RENT petgunta:
_

“.Nome do Usuário:
Palayra—Chase:

Uma vez toceLiZado esse usuário, ele é retirado do arquivo
liberando o nãhero da área correspondente para usuários
futuros."

Subcomando FIM:

Este subcomando encerra a execução do programa RENT.

Este programa foi escrito em Linguagem "E“_ como (um

programa de aplicação comum, com a diferença qúe esse
programa usaí as« novas funções do Sistema Dperagional
apresentadàsª na seção 5.7.6. para a criação e' ácesso ao

quuivo de Usuários, mantido na àrea espécíal 224 (OEOH).

5.7.6. «*Extensões ao 8005.

Para a .realização da extensão ao CPIM que o torna
multiusuàrio, várias-alteraçõe5'tiveram que ser feitas em várias
funções já existentes, “essim como novas funções tiveram que ser
criadas. No ªpêndice 1 está uma listagem do novo 8005 com essas
_alterações já incluidas.
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Foram atribuidos significados a mais três palavras da

área de vâriàveis do CPM. Seus endereços e seus respectivos
significados são os seguintes:

Palavra 12 - erazena o número do usuário corrente;
Palavra 13 - erazena o numero da Hrea corrente;
Palavra 14 — Qrmazena o código de proteção padrão da area

corrente.

ªs palavras de endereço B a 11 não foram utilizadas por
corresponderem «a endereços de interrupção do Micro-Processador
8060.

95 funções alteradas são as seguintes:

Função 15 — Dpen File: Deve verificar se o arquivo pode ser lido
ou escrito pelo usuário atual;

Função 16 — Close File: Deve verificar Se o arquivo pode ser—

escrito pelo usuário atual;

Função 18 — Delete File: Deve verificar se o usuário atual é o

dono do arquivo e, se o for,. se ele pode apagar to

arquivo;

Função 20 — Read Sequenciat: Deve verificar se o usuário pode
ter o arquivo;

Função 21 — Write Sequencial: .Deve verificar se o usuário pode

escrever o arquivo;
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Função 22 — Make File: Deve verificar se o usuário é o dono, ou

se a área é menor do que 16;

_Funçãorn231- Rename File: deve verificar se o usuario e o dono

e, se o for, se ele pode escrever no arquivo.

95 funções criadas são as seguintes:

Função 50 — Set/Get Full 'User Code: Verifica o conteúdo do

registrador E) se" for tiguat a OFFH retorna no

registrador R o número do usuário corrente] Se for
outro valor, atribui esse número como o. usuário

f corrente;

Função, 51 - SetIGet Login Code: Verifica o _conteúdo do”*

registrador E.» Se for igual a OFFH, Fetorna uno

registrador' R o número da área corrente; Se for
outro valor, atribui esse número como a área

corrente;

Função 52 — Set/Get Protection code: Verifica o-conteúdo do re—

gistrador E. Se for igual a OFFH, retorna no

registrador H o código de proteção corrente. Se for
outro vetor, atribui esse.número como o código de'

protecãôscorrente.
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5.7.7 — ªlterações no CCP.

O ECP original foi alterado em duas de suas funções

originais: inicialização_ do -sistema e comando de execução de

programas.
Quanto a inicialização do sistema, foi incluída a busca

dos valores de Usuário Corrente, Area Corrente e Código “de

Proteção Corrente, respectivamente, nas posições 12 a 14, e a

correspondente reinicialização desses valores no BDDS.

Quanto. à execução de programas,» foi incluida a

verificação [de se o dono do arquivo a ser executado e o usuario
corrente pois, se não o for, a execução é proibida.

5.8 - Conclusões

O sistema operacional CPIM foi originalmente concebido
como um sistema operacional monousuàrio. Mas como é um sistema
amplamente .usado em microcomputadores de 8 bits, vpossuindo uma

grande quantidade de software. já desenvolvido para ele, é

bastante interessante conseguir-se a sua expansão para um sistema
operacional multiusuàrio.

no ser concebido o sistema de processamento de dados

distribuido pelo Grupo de Instrumentação Eletrônica do IFDSC,

verificou-se que seria vantajoso construir tal expansão
multiusuario para 0 CPI"; porém, isso obrigou a que se dispusesse
de um sistema com as mesmas caracteristicas do CPIH já existente,

-14o-



para, a partir dai, obter a expansão para a versão multiusuário.
Dessa forma começou a implementação do sistema CP/M-LIE.

Depois de desenvolver a versão monousuario do CP/M,

partiu—se para .a ampliação desse sistema para a versão
multiusuàrio, implementando—se a parte de proteção a arquivos e

também a separação dos usuários em áreas especificas;
Note—se que o próprio processador não permite esquemas

de proteção invioláveis, uma vez que não existem posições de

memória protegidas. e nem instruções protegidas no conjunto de

instruções do_ processador. Dessa forma, todo o esquema de

proteção implementado baseia—se no fato de que as novas funções
incluidas no sistema não são chamadas pelos programas já
existentes .e a sua existência, bem como o significado das

posições 12 a 14 de memória, são desconhecidas do usuário. Se o

usuário escrever programas que usem essas novas funções (tal como

o foram os programas LOGIN e RENT) ou se o usuario manipular
diretamente as posições 12 a 14, todo o esquema de proteção pode

ser arbitrariamente manipulado por qualquer usuário.
Deve-se ressaltar que devido às próprias limitações do

processador, tem-se que o sistema operacional implementado tem

características de um sistema multiusuàrio; porém, não e um

sistema que admite multiprogramaçõo pois não admite concorrência.
No entanto, essa característica não afeta o desempenho do sistema
implementado no IFDSC, pois nessa arquitetura cada processador
executa um programa independente dos demais. O acesso. aos

arquivos, que é feito de maneira centralizada, tem o problema de

concorrência resolvido pelo gerenciador de memória cache.
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E 9 P 1 T U L D B

CDNCLUSUES E LINHRS DE FUTURRSVPESGUISHS

6.1 — Introduçãº“uutr,

0 sistema Operacional CPIM padrão vfoi originalmente
concebido— como um sistema monousuàrio. Mas como e «um sistema
operacional grandemente usado em microcomputedores de oito bits,
e possui uma grande quantidade de software disponivel para .ele,
tornou—se interessante utilizà-lo no sistem; de processamento de

dados desenvolvido pelo Grupo de Instrumentaçãou Eletrônica do

Instituto de Fisica e Quimica de São Carlos. Como foi visto —no

caoitulo 2. desta dissertação,, trataese de um siStema—. de

processamento de dados distribuido.
..Esse sistema operaoional,. tema desta dissertação, que

tdi .desenvolvido no Laboratório de Instrumentação Eletrônica
(LIE) do Instituto de Física e Química de São-Carlos, demonstrou

que- é factivel desenvolver totalmente um sistema. operacionat
multiusuaríoa & partir de conhecimentos básicos definidos no

sistema operacionaL .CP/M, de tal forma oue atenda à. todas as

especificações desse sistema e que.se mantenha a execução de

aplicativos sob o sistema CRIM.

”9 esse novo sistema operacional foi dado o nome das
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CPlM—LIE, e foi em sua grande maioria desenvolvido na linguagem
“C*, com algumas poucas rotinas de integração escritas em

linguagem assembler do processador 8060.
.

.

Dispondo de um sistema operacional totalmente
compatiVel-com o sistema operacidnal CP/M, do ponto de vista de

aplicativos e da estrutura de arquivos, mas agora com toda. a

documentação“ sobre tal sistema, pôde-se desenvolver um sistema
com os recursos necessários para atender às necessidades de um

ambiente multiusuàrio.

6'2.' Conclusões Gerais

Como se dispõe do código fonte do sistema operacional
[PIM—LIE, podeise .adaptà-lo às especificaçõequue o ambiente

exigir. ConseqUentemente foi simples expandir o sistema
operacional [PIM—LIE paragum sistema operacional multiusuàrio,
plenamente adaptado à arquitetura de hardware que havia sido
montada. Também permitiu que a interface com ,o usuário
apresentasse novas caracteristicas, que -se julgaram
interessantes, através de modificações no módulo CCP.

Rlém disso, tendo sido escrito em uma linguagem de alto
nivel, o_ _sistema podev ser levado para qualquer 'sistema
computacional que disponha de um compilador “E'.

Uma outra caracteristica importante que foi incorporada
à implementação e o gerenciador de-memória cache. através dele é

feito o controle de concorrência dos vários usuários aos arquivos
que estão centralizados. Qlém disso o esquema de cache acelera a
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execução do. sistema. como. um Vtodo, mantendo na memória vos

registros mais acessados pelos usuários em geral.
O algoritmo de controle implementado constitui-se em um

algoritmo de busca sob demanda,- com reposição baseada nº“ uso,

alocando sempre'umaespaco.fixo de memória. Para substituição de

blocos na memória cachey o algoritmo emprega.uma combinação do-

algoritmo LFU (Least Freqoently Used) com o LRU (Least Recently
Usedi. O algoritmo implementado reúne as vantagens do LFU com as
.do LRUfª pois escolhe para substituicão de placas no cache aquele
que esta vhã. maiswtempo sem ser usado dentre os blocos menos

frequentemente? acessados. Dlém disso; localiza rapidamente a,.e
presenca de um bloco no cache e qual o seu endereço, não 'sendo

—também -oneroso em tempo para manutenção da estrutura de acesso.
Dessa“ forma' o algoritmo desenvolvido mostra—se altamente
conveniente para ser implementado na arquitetura utilizada.

.- ”v,-.:

6.3 —-Linhas de Futuras Pesquisas

Pode—se considerar gue o âmago desse trabalho consistiu
na '”Hesenvolvimento . de Apm. sistema operacional para
microEomputadores. Rs especificações desse sistema são tais que

permitem que programas desenvolvidos para o sistema operacional
EP/M sejam executados sob esse sistema» sem alterações. No

entanto, sendo em sistema autônomo; muitas novas características
podem ser—lhe acrescentadas;
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6.3.1 — Substituição do Microprocessador

Uma possibilidade e o seu transporte para outras
arquiteturas, tal como por -exemplo o sistema IBM—PC ou

compativeis. Nesse caso, ter-se-ia um ambiente CPIM em execução:
em um PC. Essa alternativa não e tão vantajosa quanto .ª sua

implementação em oito bits, pois a grande maioria de Software
desenvolvido para o PC requer um ambiente NS-DDS. No entanto,
como o ambiente de programas .COM do DDS é idêntico ao CPIM,' o

transporte do CP/M para o IBH-PC disporia ao menos desses
programas. ntem disso, essa possibilidade e interessante no caso

de se substituir o processador 260 da arquitetura implementada no

Laboratório de instrumentação Eletrônica por um processador. 6066

ou 80286.

6.3.2 — Otimizar o Uso—de Unidades de Diáco

Outra alternativa interessante
.

constitui-se na

alteração do módulo gerenciador da-estrutura de disco, para que

um outro formato seja manipulado“pelo sistema. Um exempto seria a

manutenção de disquetes em formato do IMS—DUS,
_

em

mícroprocessadores de oito bits. Um sistema que fosse capaz de

manter disquetes simultaneamente nos dois formatos 'seria
interessante por razões.de compatibilidade.

.

Porém, mais importante do que isso, e o fato de que

pode ser criado um novo formato de disco, que aproveite methor os

recursos oferecidos pelas novas unidades disponiveis, e de acordo
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com as necessidades especificas' da varquitetura implementada.
Rssim, seriam desejável quer se pudesse _manter as eestruturas
convencionais para acesso a disquetes, mantendo dessa forma* a

compatibilidade com outros sistemas e,-ao mesmo tempo, permitindo
que as unidades de disco rigido irremoviveis fossem rotimamente
aproveitadas._whí

8.3.3 - Rcesso a Bases de Dados Distribuídas

Quanto à implementação realizada, o sistema operacional
foi colocado na maquina de maneira que.cada estação de vtrabalho

dispõe tdo sistema completocí Isso tem a vantagem de permitir que
cada estação de" trabalho possa operar sozinha se tiver que

acessar apenas'os seus disquetes locais. Por outro lado, essa“
forma de' implementacaoª impede que se explore totalmente, a

Concorrência que“ de _outra forma poderia ser conseguida. pelo
sistema. Por hegemplo, o acesso a arquivos e feito de forma que
somente um processador pode acessàf o para escrita. Lsso impede

que, por exemplo, uma-base de dados possa ser compartilhada por
.rmais do que uma estação de trabalho, pois o controle é feito a

nivel de arquivo e o processador central não sabe o uso que cada

estação de trabalho faz dos registros que lhe passa.
Uma alternativa de implementação seria manter a parte

de gerenciamentohde arquivos do sistema operacional centralizado
no processador centralf Com isso, o processador central disporia
de toda a _informacão sobre o uso que se faz dos registros de

A

dados e seria _possivel então efetuar a' protecao a ,nivel de
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registro. No entanto, cada estação de trabalho não mais poderia
operar sozinha e seria neceSsario implementar novas funções no

BDUS, para permitir a um programa de aplicação solicitar elou

liberar o travamento de registros de arquivos.

6f3.4 — Desenvolvimento de- Processadores de Comando

thernativos

Em um sistema operacional, a grande dificuldade de

desenvolvimento esta centralizada nos módulos de gerenciamento,
tais como os gerenciadores de arquivos, memória, etc. O módulo

processador de comandos do usuário pode muitas vezes ser visto
simplesmente como um programa de aplicação usual, com a única
caracteristica adicional de ser ativado pelo sistema quando não

houver outro programa em execução. Nesse sentido, o módulo CCP do

sistema operacional CPIM pode ser substituido por outro, com as

caracteristicas desejadas pelo usuário.
Normalmente, o CCP é carregado junto com o restante do

sistema operacional e portanto ocupa memória (ou é carregado ao

“final da .eáecucão de cada aplicativo e portanto gasta tempo, de

carregamento). 0 seu tamanho deve ser mantido o menor possivel,
incorporando apenas os recursos que sejam indispensáveis; No

entanto, na arquitetura utilizada, pode-se explorar o recurso de

manter 0 Processador de Comandos em um banco de ROM, eliminando a

necessidade “de mantê-lo diminuto. Pode-se assim ,considerar a

possibilidade de se desenvolver um outro Processador de Comandos

mais poderoso, contendo recursos que sejam desejáveis ao uso que

se pretende fazer desse sistema.
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AMELEUEMIHQZQ' aº _995.

Esta implementação foi desenvotvida em .eua maior parte
na Linguagen'» de programação C, com algumas rotinas de

'

inicialização em assemoter oo protessador 8080; 9 primeira versão
do 8005 implementada era constítuidiª por— ÉT rotinas, .Euíágl
_características serão explicadas a seguir:

— BDDS:' Rotina estrita -em assembler, que coloca no tooo da

"'memóría disponivel (QOFF hex) os parâmetros de entrada
para as chamadas do BDDS.'

—BDDSC: Rotina escrita em linguagem'CZ E' a rotina principal, que

analisa e executa o tonjunto de chamadas do 8005.

— BDUSI: ªRotina escrita “em linguagem C, que inicializa as

'variàveis êloBais -usadas e o endereço ,oos

registradoreã»

— BDDSF: Rotina escrita em asSembler, que restaura os

—registradore5' usados "pelas demais rotinas; 'para* o
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retorno ao programa de aplicação.

— CRIQENTDIR (drv): Éotina escrita em linguagem C, que cria a

entrada de diretório qúe está gq FCB atual e a grava
em disco.

parâmetroz,
drv -) número do driver onde será gravado o FCB.

— GRRVRDIRBUF: Rotina escrita em linguagem C, qUe 'grava o

registro de diretório mais recentemente» lido pela
rotina LEDIRBUF, já possivelmente atterado.

- GRQVRENTDIR: Rotina escrita em linguagem C, qqe grava uma

entrada de diretório apontada pela variável .global
FEBm, na entrada de diretório já. previamente
locatízada, apontada pela variável global FCBpZ.

- GRQVRREGLDG (a): Rotina escrítà em linguagem C, que graça o

registro lógico do CPI", na trilha já posicionada, do

endereço de DNR jà estabelecido.
parâmetro:
a f) número do registro lógico.

— LEDIRBUF (drv, reg): Rotina escbíta.em Linguagem C, que deixa
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na àrea de diretório 6 registro solicitado.
parâmetrds:
drv -) número do ”driver” em que será lido à

registro ;

reg —) número do régistro que será lido.

- LEENÍDIR Cdrv, 'ed): Rotini escrita em Líhguagem C, que traz &

entrada“"de direíório 'ed' do driver 'drv' para a'
memória "ãbdhtadàfª pela ivariável “sglobal FCBP2,I

retornando zero se nãõ hà érro;

- LEREGLUGIED (a): Rotina. escrita em linguagem .C, que lê o

registro tóàico do CPIM, na tbilha já posicionada.
parâmetro:
ã —) número do registro lógico.

; LIMPBMRP (nJí “Roííha»eStritá em Linguagem C, que limpa o bit
réferente ão“ "cluàter" do registro 'n' no mapá de

bits.

— NBIDS: Rbtina escrifà em assembler, ,qúg prepara o endereço da

fgnçãb' solicifãda“ na tabela de jumps. D ihício da

tabela-està indicádo em 100 Hex.
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— DNDISK (drv): Rotina escrita em linguagem C, que inicializa
todos os parâmetros para acesso posterior ao disco que

está especificado na variável 'drv'.

- PCLUSTERLIVRE (drv): Rotina escrita en linguagem C, que procura
o primeiro 'cluster' livre do disco que esta no

“driver" "drv'.
fparâmetro:
drv —> número do driver.'
retorna o número do cluster liure ou zero se o

disco está cheio.

— PNDME (tipo, ínicio, nconp): Rotina escrita em linguagem C, que

pesquisa no diretório a existência do arquivo indicado
pela variável global FCBm, e retorna em qual dos

registros do diretório (O a 3) o encontrou, ou OFF Hex

se não o encontrou.
parâmetros:
tipo 5) indica o tipo de pesquisa a ser efetuada:

0 : procurai somente arquivos do usuário,
atual,

1 = procura arquivos de qualquer usuário,
(até) os que já foram apagados.

inicio —) número da primeira entrada de diretório
a ser pesquisada.

ncomp -) número de posições a serem comparadas

para a pesquisa:
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11 não compara o campo 'EX' do FCB

12 compara o campo 'EX' do FCB“

- PUSIE (ncluster, reg, orv): Rotina oscrita em lingúagem C, que

posiciona tritna e setor do disco aspecifioado em drv,
dado ªo número do “cluster“ e o tnomero do registro
dentro desse "clusfar'.

..

narameiros:"
ncluster —> número do 'clusterª;r
nreg —) número do Eegistro danirO'do “clusteq”;

Idrv —> número do 'driver'b7'ouio diàco -serà
posicionado.

- SETQDRV (drv): Rotina escrita em linguagem C, que estabelece o

"driverª a sáb osado, & indica o endereço de seu DPH,

na variavei global ;DPHL'.

parâmetro:

ºf drv —> número do "driver“ 3 sen estabélecído.

— SETBMRP- (n): Rotina escirta em Linguagem C, que liga o bit
referente ao “cluster“ do registro 'n',. no mapa de.
bits.

— SETHRDUIUD (tipo, avança): Rotina escrita em linguagem C, que

estabelece os parâmetros para acésso'a arquivos.
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parâmetros:
tino -) se igual a O, acesso para leitura;

se igual a 1, acesso para escrita.
avança —) se igual a 1, prepara o próximo registro

antecipadamente. E' usado para leitura e
_

escrita sequencial;
se igual a 0, não prepara próximo registro,
é usado para leitura a escrita aleatória.

— TEHRRI: Rotina para entrada de dados, escrita em linguagem C,

que verifica quando os caracteres devem ser ecoados na

console e na impressora.

— TCHRRD: Rotina para saida de dados, escrita em linguagem C, que

verifica quando os caracteres devem ser ecoados» na

console e na impressora..

Para a realização da extenção ao CPIM que o torna
multiusuàrio, várias alterações tiveram que ser feitas em várias
das “funções iá existentes, bem como novas tiveram que ser
criadas. Foram atribuidos significados a mais três palavras da

area de variáveis .do CPM. .Seus endereços e seus respectivos
significados são os seguintes:

Palavra 12 - erazena o número do usuario corrente;
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Palavra 13 — ªrmazena o número da ªrea conrenterº
Palavra 14 - ªrmazena o código de proteção padrão da área

correnter

Hs palavras de endereço B a 11'não_foram utilizadas por
corresponderem a endereço; de interrupção ;dow Micro—Processador

'8060.

R5 funçBes alteradas são as seguintes:
Função 15 ' Dpen Filª! QQeve_verificar se o arquivo pode ser» ouf5,a'

'Lido ou escrita pelo usuário atual;,-

Função 16 - Close Fíte: Deve verificar se o arquivo pode .ser
* escrito pelo usuário atual;

Função 18 « palete Fike: Deve verificar_se o Usuário atuaL & o'
dono do arquivo,. e_se for, “se ele pode apagar o

arquivo;

Função 20.- Read Sequential: Deve verificar se o usuário pode ter
o arquivo; ' «=

Função 21 - Write Sequentiat: Deve verificar se o usuário pode

escrever o arquivo;

Função 22 ? Make Filea. Deve verificar se o usuário é o dono, ou

se a àrea e menor do que 16;
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Função 23 — Rename File: deve Verificar se o usuário é o dono, e

.se for, se ele pode escrever no arquivo.

95 ?unções criadas são as seguintes:
.

Função 50 — Sethet Full User Code: (Verifica o conteúdo do
. .

registrador Ef Se for igual a OFFH, retorna* no

registrador R o número do usuário corrente. Se for
outro valor, atribui esse número como o usuário
corrente;

Função 51 —íSet/Get Login Code:A Verifica o conteudo do registra—
dor E. Se for igual a OFFH, retorna no registrador n

o numero da área corrente. 'Se for outro valor,
atribui esse número como a área corrente;

Função 52 — Set/Get Protection Code: verifica o conteúdo do re—

gistredor E; Se for igual "a OFFH, retorna no

registrador D o código de proteção corrente. Se for
outro? valor, atribui esse número como o código de

proteção corrente.

Existem seis tipos de proteção que podem ser associadas
a um arquivo, sendo três para o usuário dono da área, e três para
usuários externos à área. Essas proteções são as seguintes:

Para o usuário Dono da.nrea:
— Rpaga — indica se o usuàrio pode apagar ou não o
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arquivo;
- Escreve — iddica se o usuária-pode alterar ou

não o arquivo. .CorcEsponde à proteção já
"existente ena“CP/H,“xfeconhecida como RID

(àndita.ºque o arquivo somente pode sei
lido)?

'
A

- Lê — indice se o usuário pode ler ou não “o
arquivo.

Pará os usuários Externos à área:
'- Escreve 34 indica.se o usuário pode alterar ou

não o arquivo
_— Lê - indica se o 'usuàrio pode Ler ou. não o

arquivo.
— Executa — indica se o arquivo pode ser executado

“pelo usuário.

9 Protecãe de cada ardUÍvógé armezeneda no diretório de

disco, no FCB de cada arquiço,rueando para isso os bits 7 (hit de

paridade) de cada byte usado paia armàzenar o home e exíensão,_de'
cada arquivo. 9 atribuição de cada bit para indicar as formas de

proteção são as sêôúintes:
Bit 7 nome 5 - Usuário externo Lê

.Bif 7 nome 8 - ueuàrio externo Escreve
Bit 7 nome.? * Usuário dane Lê»

,

Bítf? nome 8 — Usuário dono ªpaga
"Bit 7 tip6”ã.;'u5uàrío dono Escreve (RID)

,Bit 7 tipo 3_- Usuário externo Executa
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Note-se que o bit correspondente ligado (=1) impede que

a operação correSpondente seja efetúadà,

permite a operação.

BIT

enquanto destigado (=O)

R figura 91 explica melhor o esquema de proteção

implementado na versão muttiusuàrio do sistema EPlM-LIE.

7 e e 4 5 z [ o

usun'mo Anouwo nono nono oono usuÁmo usun'mo
zxreuuo o: zscnévs A,,g. Lg exreauo exten-o º
Execun _sls'ren . escneve LE

BIT LIGADO (=1)—- open/ncia PROIBIDA

BIT DESLIGADO (ªº )— OPERAÇÃO PER-ITIDA

Figura “1.3 - Palavra de proteção padrão estabelecida pela
área do usuário.

817! O | 8 3 . ª
.

. 7 . . tº > "
' unuv um» usuiulo «cul-lo no o o o o n

.
lllliwªºº ""."q irônico) age—un ameno Iman ._g ”,.“. ;;;" “:..”, “?!?;

rc enc-tv: ( o :o 1 mm— uem"-
wu 'no; . noun non : noun non-'o "ou no." ou: 1 un mn llfl

Figura 91.b - Proteção de cada arquivo individualmente; no“

seu FCB.

Nota: R indicação de proteção é armazenada no bit 7 da

palavra correspondente da entrada de diretório de todos

"extents' do arquivo.
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LISIGBEB DD BDDS

[[*—ª'“—***—"'"'...—u......—..un.—._.-———————w-—————————.-——_”_...na.—...._......—_—-.'ç./
lª .

V A R I A V E I S
_

6 L O B A I S %/
/*—————f————“__———-_-_—_—_f_————-—---a ——————————————— » ———————*/
/& “define RASTREIB 1 */
/* «define RâSTCL 1 */'
/& “define RASTNFUN“1 */
Cha? *ender, *reg_as ªregwba *reg_c, ireg;d$' *reg_e= ªreg_ha

_ &P99_1= ªPegá,*P89ãUX3 régt, drvatual;. '

int ªpar—bCa *pawgde, *paP—hl; * fr
char ectPaVâu acimphç**9c: somat, user, proxpesq;int mn: "Cr ht; nedthentdira-Iogin;.dískrov ndmas salv_hl:
Chª? dbdrv; /*.Driver de onde foi lido o ultimo-abres */
int dbreg; /* Registro presente na area de diretorio *!

struct dphst ( char *xlt—
.— N[ó],

”*dirbuf;
struct dpbst ªdpb;
char *csv—

*alv: ) *dphl, &dbdph;

struct dpbst < inf gpt;
' g.char bsh, blmª'exmiw

int dsm, drm;
char alo, all:
int cksp 0??? > dpbsElóJ, *dpbl;

struct Fcdet ( char usercodes
FilgnameESJs
filetupeíãlp

"É-PX:
51:
521.
|"Ca -

' -' '

dntló]: ) ª€cbpzs ªpesqfcb;
struct fchQt £ char drivercgpe,

FilenameEBJ»
filetgpetqg;
ex:
51:-
52.-
PC.—

dnElóJ,
Cl”.—

r1,r2=r3 :? *fcbm;

char *MEHSBngzf" "? . .. U
» “ ERRO BDBS:.DRIVER—INEXISTENTE$";



" ERRO 8008: ERRO NA LEITURA$”Q
” ERRO 8008: ERRO NA ESCRITA$",
" ERRO 8008: AROUTVO INEXISTENTE$"» n
" ERRO 8003: DISCO CHEIO$"; ' (“ªÃ
" ERRO 8008: DISCO R/O$");

#asm
CSEG

bdos_: : Rotina que coloca no topo da memoria (9EFFh) os
; parametros de entraaa para as chamadas do 8008.
STA 09EF9H ; Guarda A

SHLD 09EFEH ; Guarda HL
XCHG
SHLD 09EFCH ; Guarda DE
mov L,C
MOV H,B
SHLD 09EFAH ; Guarda BC
STA 09EF9H ; Guarda A

LXI H,0000 ; Guarda SP“
DAD SP“
SHLD O9EF6H ,

LXI SP90A180H ; Inicializa & pilha em A180
CALL bdosi_ A inicíalízacao so e executada a;
MUI A,OC9H ; primeira vez que e
STA bdosi_ ; chamada
CALL bdosc_
public bdosf-

bdosf_: LHLD 09EF6H ; Restaura SP j —

SPHL
_

x
,

. “

LDA O9EF9H ; Restaura o registrador 'A'
LHLD 09EFAH ; Restaura o Par '80'
NOV B» H

MOU C, L
.

LHLD O9EFCH ; Restaura o par 'DE'
XCHG “

LHLD 09EFEH ; Restaura o par 'HL'
RET

public nbios_
nbios_: ; Rotina que prepara o endereco da funcao solicitada na

; tabela de Jumps. Inicio da tabela esta indicado em
; OOOIH.
POP 0 '; DE<=endereco de retorno
POP B ; BC€=numero da funcao
LHLD _ 0001H
DCX H

DCX H

DCX H

DAD B ; ! .. “ -

DAD B ; > HL=end+3(BC)=endereco na tabela de Jumps
DAD B ; !

PUSH H

PUSH D

LXI D,AOUI
PUSH D ; AQUI fica sendo o endereco de retorno
LDA 09EF9H ; Restaura o registrador ”A'
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AQUI:

Kendasm

XCHG
LHLD
“UU
MOV

VLHLD
XCHG
PCHL

SHLD"
XCHG
SHLD
HOU
NOV

'SHLD
STA
RET

09EFAH
'Bs H

VC: L
_

O9EFCH-

09EFEH'

09EFCH
L,c
",a
09EFAH
09EF9H

'-1

na

".

wc

ºu

w<

Restaurar o par 'BC'

Restaurar o Par 'DE'

Jump para o enderéCp-contido em HL

Guarda HL

Gua?da DE

Guarda BC
Guarda A
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Posic (ncluster, "PEQ: drv)
/* Esta rotina posiciona trilha e setor do disco atual: dado o

numero do cluster e o numero do registro dentro desse clusterªl *

char ncluster, nreg, drv;
(

static int nl, trilha, setor:
»ifdef RASTREID ,esc('P'); esc('0'); esc('S'); esc('I'); esc('C');e5c(10); eec(13):
Wendif

n1=(ncluster « dpbstdrv].bsh)+nreg; /* N“ do reg logico
nofdieco &!

trilha=<nl/dpbstdrv].spt)+dpbs£drv3-o€f;
setor=n1 Z dpbsEder.spt:
*par_bc=trilha; nbios(10);* &

' /* SETTRK &!

ªpar_bc=setor: _

—

*Parnde=dphl—>xlt: nbios<16>i /* SECTRAN ªl
*par—bc=*par_h1; nbios(11); lª SETSEC *!

) .

/*i ———————————————————————————————————————————————————————————— â/
Pclusterlivre (drvl -

_lª Esta rotina prºcura o primeiro cluster livre no bitmap, e
retorna o numero do cluster; ou zero se o disco esta cheio

*/
char drv;
(
static char Cs ªpt, «:
static int-ip J;
NIFGBF RASTREIO

_

esc('P'); esc('C'); ('L'); esc('U'); esc(10); esc(13);
8endi€ '

Pc=dphl—3a1v;
for (i=0; i€=((dpbsEder.dsm/&)+1); ++i) (

/* Usa um bit para cada cluster */
if ((c=%pc) != OxFF) ( “

' m=0x80;
Por (J=O; Jia; ++Jlí

if ((c&m) == —â (
ãpc i=m;
'/ª Retorna & posicao do hit (N" do cluster)ª/return(i*8+J);
)

m/=2;
) !* Fim do for(J) */



else
++pc;

)
return(0); /% 0 disco esta cheio ª/
)
[ª ————————————————————————————————————————————— — ———————————— ——*/

criaentdir (drv)
/& Esta rotina cria a entrada de diretorio especrficada pelo

"fcbp" atual, e grava—& em disco -*/
char drv:

t tic int i: J;tatic char ªpt, *regt;
#ifde? RASTREID
esc('C'); escE'E'); esc('N'J; esc('T'); esc('D');
esc<10); esc<13>3
«endâf

setadrvtdrv);
?or (i=0; iidpbsLdrv].drm; ++i) £

leentdir(drv, i);
if (fmhpã—àusercode =

Pºr (J=O; Jãló; +

€cbm—bdntj3=0; /ª Zera os Dn */
fcbm->rc=0; '

For (J=0= pc=€cbp2, regt=€cbm; Jíãl: ++J)
*++pc=%++regt;

fcbpl—fuaercode=user;
Fcbp2—>51=Fcbp2—?52=O;
gravadirbu€();
return (iZª);
)

CNES ) £
J)

+!!

)
return (ÓKFF);
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setarqunvo(tiposavanca)
char tipo, avanca;
( /* Esta rotina estabelece os parametros para acesso

sequencial de arquivos.
tipo=1 *—? eacritatipoªº —-? leitura
avanca=1 ——>prepara o proximo registro, E usado

Para leitura e escrita sequencial.
avanca=0 ——?na0 prepara o proximo registro. E

usado para leitura e escritaaieatoria */
static char regtis drv: regncs desloca ext, temps ip]: *pz;
static int J;

#ifde? RASTREIO
esc('S'); esc('A'); esc('R'); esci'a'): esc<10);.esc(13):#endi?

drv=tibm-b52)&15; ' /* De 4 bits menos signif. guardam o
driver do fcb %/ '

setadrv<drv)?
regt=€cbm—>cr; /% cr=registro corrente (ultimo) ª/if ( (€cbm—>slª=€cbm-?ex) && (regt ? Fcbm*Frc))

if (tipo==0)
return (1); lª Chegou ao Fim da leitura do arquivo */
else chm->rc=regt+1;

.regt1=regt/(dpbs[drv1.blm+1): /% Pos“ do cluster dentro ext. %/
regnc=reth<dpbsEder.b1m+1): /% Registro dentro do cluster *!

/* deslocamento &!
úeelnc=t16/(dpbstdrv3.exm+1)>ª<dpbs£drv3.exm&€cbm—Pex);
regt1+=desloc: /% do extent dentro da entrada de diretorio */

#iFdef RQSTCL
esc<'C'); esc('L'); eschex<regt1);
esc(' '); eschex<fcbm—Pdn[regt1]i:
nendíf

/* Testar se existe o registro pedido.
Caen nao exista: na escrita—? aloca

na leitura—? erro &/

if (fcbm—?dn[regt1] == 0) (
if (tipo=0) /& E leitura ª/return (1); /% Registro (Cluster) inexistente &/
else ( /ª E escrita ªl

Fcbm—PsQ i= 0x40;
if((Fcbm—ãdníregt1]=pclusterlivre(drv))==0)returniê); /* Disco Cheio ª/)

)

i? (avança) <

lª Preparar o proximo registro antecipadamente */
++regt?
i? (rest == 129) € /ª Se o extent esta eegmtado %/

i
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ext=€cbm—?ex;
temp=ªdpbstdrv3.exm; /& Prepara & mascara Para testar o

extent &! —

'

i? ((temp&ext) != (temp&(ext+1))) ( /ã Testa se o proximo
extent ainda esta na
mesma ent. de diretoria

. * /
/* Verificar se a entrada de diretoria corrente Foi

alterada *!
i? (0x40 & ?cbm-%52) ( /* Foi alterada */

PWOME(OFO,12);
gravaentdir(): .

Pcbm—392=drvI0x80; /* fcbm esta igual ao disco"
Driver Fica nos 4 bits menos
significativos de 52. */

)
fcbm—ãex=ext+1; ,

if(pnome(0=0,12)== OxFF) ( lª Entrada de dir. nao
existe ª/ '

if (tipo == 0) /ª E' leitura */
return(3); -

else lª E' escrita. Cria—se nova Ent" no dir. ã/criaentdir(drv);
)

PI=Fcbmi p2=€cbp2;
For (J=05 J<32i ++J) *P1++=*p2++:
fcbm-bsl=fcbm->ex;
fcbm->52=drvI0x80;
) !* Fim do testa se prox. .xt na mesma

ent. diretorio ªf
regt=oz
fcbm—bex=ext+1;
) /ª Fim do if regt==128 *!

Fcbm->cr=regt;
& lª Fim do if avanca */

fª Preparar a leitura do registro atual ª/
iF (tipo==1) /ª Ef escrita */

fcbm—>92 != Oxéº; ,

»

posic(fcbm-Pdntregtí]pregncydrvi:
ªparnbc=ndma; nbiosCIQ): lª SETDMA &/
return(0);
)

/& ———————————————————————————————————————————————————————————————*/
setprotecífcbsprotec)
char *?cb; prutec:
£ !* Esta rotina estabelece os parametros de protecao do

arquivo indicado por “fcb”. Os parametros de protecao
do arquivo estao na palavra ”protec“. */

int &;
fcb+=43 /* aponta para a posicao dã do filename ª/
for (i=0; iiâ; ++i) (

%Fcb=(*fcb&0x80)+((1&protec)?0x80:0; /% protec esta
invertida»*/

++Fcb;
i



protec/=2;
)

)

/ª ____________________________________________________________ &]

setadrv(drv)
char drv;
£ /* Esta rotina estabelece o driver & ser usado e indica o

endereco de seu dph em "dphl" ªl
Mifdef RASTREIO
esc('3'); esc('D'): esc('R'); esc('U'); esc(10): esc(13):
“endif
ªregmc=drvz nbios(9); /% SELDISK *!
if (ªparyhi == 0) !* Escreve mensagem de driver nao existenteª/erraesc(1):
dPhlª-%parhl;
return (0);
)

fi ———————————————————————————————————————————————————— » —————— %/

setbmap (n) /+ Rotina que seta o bit referente ao cluster do
' registro “h" no bitmap */

char n;
( char i» J, &pc;

i=n/8=
J=n—i*8;
pc=jphl-?alv;
+(pc+i)l=(0x80>>J);
return:

)

/* ——————————————————————————————— _ ———————————————————————
.

————— &]

limpbmap (n)
char n;
£ char is J, ãpc;

I'm/ui
J=n—it3;
Pc=dph1-3alv;
*(pc+n)&="(0x30??j)y
return;

)

/%â%*%iiã%ª%ã*ii*&&ãªªªiª&&êªãããªãi*%ãªã&ã****%%*****%*%i%ªiiiªªãªªiªãããªª
bdosi ()
(
ecimpr=0; /% Trava o eco na impressora ª/ectrava=0; /* Trava o eco na console */
regaux=0x9EF8.
regna=0x9EF9í
regmb=0x9EFB;
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Pegwc=0x9EFâ; /* Aponta para o numero da Funcao (A) %/
reg—d=0x9EFD; .

reg_e=0x9EFC;
reg_lªºx9EFE;
reguh=0x9EFF;
par_bc=0x9EFní
parmde=0x9EFC;
Par_hl=0x9EFE;
user=0;
login=0; _ .. “
diskro=0; » /* bit=0, driver R/w */
ndmaªºxaº: -

proxpe5q=0;
drvatual=0;
ddeVªºXFF; dbr99=0xFF: '/* Nenhum registro de diretorio

Foi lido ª/return:
)

'tcharí () Iª Rotina que verifica quanúo os caracteres devem ser
ecoados na console e na impressora para entrada
ã/ '

(
teStl: if ((( nest ? ',”) && (rest &: "')J Il

((Pegt ?ª ) && (regt í= 10))
.!! (regt =; 13 )) /* Sao . caracteres graficas ou

BSsHTsLFsCR */

Cc

H

£ ectnava=0£1
Hi€de€ RASTREID

esc('Z'):
Randi?

)
else

if (Pest == 19) £ /* e' “S ª/
- nbios<3); regtªªnegáa;

while (regt != 17) /* Enquanto nao e' “0 ª/
€ nbios(3); negt=inegma; ) -

ectrava=0; '

nbios(3)í regt=ireg_a; /* Obtem o caracter
seguinte ao “O ª!

?
elªa -

if (Pegt == 16 £ /% e' “P */
ecimpn = (ecimpk==0);
nbíos (3): regt=*reg_a;
goto testi;
)

else '

if (rest == 3) /ª e' ”C ªf
* nbios(1);
else

ectrava=1; /* Nao é' caracter imprimive] &!
) .

/*---————-———4—-—————-————-————-———————————-——————-———f——————— i/
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tcharo () /ª Rotina que verifica quando os caracteres devem ser
ecnados na console e na impresgora para saida ªl

(
nbios(2);
iF (*regwa == OxFF ) (

nbios(3); '

i? (*regwa == 1?) /* E' “S ª/while (ªreg_a != 17) /* Enquanto nao e' “a %/
nbios(3); .

if (*reg_a == 16) ecimpr=(ecimpr==0); /* E' “P ª/
)

testi: if ( (regt < ª ') &&

((regt € 8) || (rest > 10))
&& (regt != 13 ))

/* Sao caracteres graficos ou BS=HT5LFFCR # N.

(
ªreg_c=0x5E; /* Codigo do ª %/
nbios(4);
if (ecimpr) ( !* Se esta imprimindo, imprime a Seta

* / '

*regwc=0x5E:
nbins(5);
)

regt=regt+'e';
)

*reg;c=regt; fª mova para o reg. C o carac. & imprimir %/
nbios (4); fã chama CDNUUT */
if (ecimpr) ( -/ã Ecoa na impressora *!

&reg_c=regt; '

nbios (5);
)

).

/í*9-ª:-t++-éi-£-+-Gó%ªeàª-o.&&ª-ªhr-ír—fªª-ªé-f+++t+â*ê%#*á**+t«R—+*ª***-o-ªGà-i-«t-r'tr-r—r4-l

lereglogico(a)
int &; —

< lª Esta rotina le um registro logico do CP,”? na trilha Ja
posicionada */

static int i;
nífdef RASTREIU
esc('L'): esc('R'); esc('L'>; esc(10); esc<13):
wahdi?

ªpar_nc=a; -

ªpar_de=dbdph—Px1t;
nbios(16): /* SECTRAN */
ªpar—bc=*parwhl: nbios<11); /& SETSEC */
nbios<13): /ª READ Le o registro */
i=*regwa; -

if (i) ( lª Erro na leitura */
*par_de=mensag[2];
escmem<):
bdos€();
)

Rª)



/*_——___——_“m———w—"“_____—-___—”___-_____——____—_-—____—___-_5/

Ieentdir (dPVa ed)
char drv;
fnt ed;
£ !*.Esta rotina deixa no endereco apontado por Fcbp2 &

entrada de diretoria "ed“ do driver "dry", e retorna
0 se nao ha erro. ª/

#iFdef RASTREIU
,esc('L'); esc('E'); esc('D'): esctiº); esc(13);

#endif '
»

leairbufrarv,7ea/4);
FCbP2=ddeh—?dirbu€;
fcb92+=edX43

#ifdef RASTCL
esc('€'): esc('p'): escÇfZ'); ªpar,hl=€cbp2;
eschex<ªrag,h>; eschex(*reg_r)$ '

“endif
return(0):
)

,*-_——_—__—m"___——_—;——_—_____—“_—-____——______“_____—______—ª/.

ledirbuf(drva reg)
char drv;
int reg; -

& /â Eªta=rotina deixa na area de diretorio o registro de
diretoria galicitados do driver solicitado.
reg vale de.0 & dpbsidpv].drm. '

drv vaie de 0 a 15. * */
static int i; '

#ifdef RASTREIU . ,

esc('L'); egc('0'): esc('B'); esc<10); esc(13);
“endif
i? (drv==dbdrv && regª=dbreg) reiurn(0);
if (dhv!=dbdrv) £

setadrv<drv);
dbdrv=drv;
dbdph=dphl;
) I

WifdeF RASTREIÚ .»—eschl'); esc('e'); escC'D'); eschex<drv); eschex<reg): esc(':');
“ends? -

dbreg=reg; _,ªpar_bc=dbdph—>dirbuf; nbios(12): lª SETDMA %/

#ifdef RASTREIÚ
esc('S'); esc('0'); eschex(*reg_b): eschex<ªreg_c);
”endif '
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ªparybc=dpbstdbdrv3.o#€ + dbreg/(dpbstdbdrv].spt): /% Numero da
Trilha %/

*Par_hl=*parmnc;
#)?de? RASTREIO

.

*

esc('t'); esc('r'); esc('i'); eschex(*reg,h); eschen<ªreg_l);
esc(10); esc<13);
Nandi?

nbíos(10); _ /* SETTRK ª/
/% Obter º numero do registro Fisico correspondente ao logico

solicitado */
dbdrv=0HFF:
lereglogico (dbregdebsEdbder.spt); !* Numero do Setor Logico */
dbdrv=drv:
/* verificar se o diretorio esta' correto */
if (dbreg € dpbstdbdrvl.cks) (

pc=dbdph—)dirbuf:
somat=0; .,Por (i=0; i<128; ++i) somat+=âpc++;
if (*((dbdph—%csv)+dbre9) .= sumat)( lí Se diferente o disco

' fºi trocado i/diskro lª (lããdbdrv);
#ifde? RASTREIO

esc('R'); esc('0'); eschex<diskro): esc<10); esc(13);
”emai? '

).
#ifde? RRSTREID .veschex(somat); esc(10); esc(13):
”endif -

)
return (0);
)

gravareglog(a)
/* Esta rotina grava o registro logico do CP/m> na trilha

Ja posicionada, do endereco de DNA Ja posicionado. */int &; -
'

(
static int i;
#ifdef RASTREIU.
esc('G'); esc('R'); esc('L'); esc(10): esc<13):
“emai?
*Par_bc=a;
*Parnde=dbdph—>xlt: '

nbãos(ló); !* SECTRAN */
*par_bc=ãpar_h1; nbios<11): /% SETSEC */

,.nbios(14); /* URITE Escreve o registro ª/
1=*reg_a:
if (i) ( lª Erro na escrita */

*Par_de=mensa9[33;
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escmem():
bdosf();
)

>

/*—-————5————————
'

—————————————————— v—————-————————+—ê—————————— *]-
gravadirbuf() & v

. _- _.
“

.fi Esta rotina "grava o registro da diretorio mais recentemente
lido pela rotànayledinhuf, Ja possivelmênte alterado. */

£
,

static int i;
#íPdeF RAâTREIO ».esc('G'); asc('D'); esc('8'); esc(10); esc(13):
#endiF '

'

/* Testa se o disco do driver especificado esta' R/O &/
if (diskr0&(1<€dbdrv)) (

erroesc (ó); '/* Disco R/B */
> '- '

gravareglog (dbregdebstdbder.spt); /% Numeró do Setor Lógico
_ &]

lª Corrige a valor de teste de diretorio na memoria */
if (dbreg € dpbsEdbder.cks) (

Pc=dbdph—?dirbuf;
somat=0;
Pow (i=0; iá128; ++i) somat+=*pc++;
*((dbdph—Pçgv)+dbreg) = somat;
),.

_ return (0);
)
/*————————————i ————————————————ng———————————————————————————— *]

gravaentdir<> .

fª Esta rotina grava uma entwada de diretoria apontada por Fcbm
na entrada de diretoria Ja previamente lotalizada (por »uma
chamada 'a rotinª'fpnome") e apontada por fcprn */

(
static char drv;
static int i;
MíFde? RASTREID
esc('G'); esc('E'); esc('D'); esc(10); esc(13>;
#endif
Por (i=0;,i<16; ++i) Fcbp2-Pdnti]=Fcbm—>dn[i];
€cpr—Pex=€cbm—>ex; N ,

'

Fcpr—>sl=fcpr-?52=O;
Fcbp2—>rc=fcbm—Frcí '

gravadirbu€();
return ;
)



ondisk (drv)
/* Esta rotina estabelece os parametros do disco especi€icada

para futuros acesso de leitura e escrita */ '

char drv:
(

static “ªt lvdlaJº;
#ifde? RASTREIO
esc(10); esc<13);
esc('0'); esc('N'); esci'd'); esc('k');
#endif

setadrvidrv);
dpb1=dphl->dpb;

#ifda? RASTCL
esc('d'); esc('p'); esc('h'); eschax<£reg_h);
eschex(*reg,l): esci' ');
*parmhl=dpb1=
esci'd'); esc('p'); esc('b');
eschex<ªreg_h); eschex<ªregmi); esc(' ');Randi?
pc=&dpbs£drv3;
»parwhl=pc;

, Hifde? RASTREIO
esc('i'); esc('n'); esc('t');
eschex(*reg_h); eschex(*reg_l): esc(':');#endif
reg=dpbl; '

Por (i=0; i<15: i++)í /* Copia dpb do disco que estava no BIOS
*/

Wi€de€ RASTCL
eschex<ªreg);

#endif _

*pc++=*reg++; /& para o 8008 ª/
> .

.

#iidei RASTCL
esc(10); esc(13);

Randi?

nentdir=(1+dpbsEder.drm); /* Numero de antradaà de Diret. ª/
/ã Inicializar o Bit Nan */

pc=dphl—?alv; . .

fur (i=0; i á (dpbstdrvlndsm)/8+1; i++)
*pc++=0; /%.Zera o bitmap &/

pc=dph1—>alv;
*pc++=dpbs[drvl.a10;
*Pc=dpbs[drv].a11; /* Inicializar o bitmap com clusterg do

diretorio */
/& Preparar o bitmap e o valor de teste do diretorio &/

J2=Oi /* JZ vai indicar a ultima entrada usada no
I
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diretorio */
for (i=0; i < nentdir: i++) (

leentdir(drva i): [& Ler cada entrada de diretorio */
/* Preparar os valores de teste de diretorio ªlif ((i/4) < desEder.cks)

%((dph1—?csv)+(i/Z))=somat:

lª Ligar-os Bits dos Clusters usados por arquivos no Bit Map ª/i? (fcbp2—>usercode !? OKES) (

#ifdeF RASTCL
_

esc('a');esc('r');esc('q');
-

:“ for (J1=0: J1<11JAJ1++) esc(€cbp2—)FilenameEJlJ);
#endif ““' »".

For (J1=0; J1<1ó;'J1++> <
setbmap (fcbp2—>dn£jl]):

Hiidef RASTCL
_ .esc(' '); eschex(fcb92—>dn£313);

Wendif '

)
#ifdeF RASTCL

esç(10); esc(13):
”emai?"

-J2=i;
» )

.
> /* Fim do for (i) &!

dphlª?u[0]=j2: ' !* Guardar o n' maximo de entradas de
. diretorio ªf :

login != (líãdrv); /& Marca 0 disco indicado como on line 5/
diskro &= !(1<€drv);= /* Marca o-disco como Riu */ '7
return(º>:' ?

>
A

/*_—_______-——-__—-__—_——*—-__4--_—_—-—-——-—————-Á ________*],
pnome(tipo, inicio, ncomp) .

/* Rotina due pesquisa no diretorio & existencia do arquivo
indicado por "?cbm“ &: retarda em qual dos registros do
diretorio (O a 3) se o encontra» ou FFh se nao o encontra.

ti 7 indica o tipo de pesquisa a ser efetuado:
5 Procura somente arquivos do usuario atual;;'nrocura arquivo de qualquer usuario (ate v Ja
“ àpãgados). %

po
0
1

inicio — numéro da: primeira entrada de diretorio & ser
pesquisada. '

-

ncomp — Numero de posicoes comparadas para a procura:
11 = nao compara foo—>eu; '

12 = compara Fco->ex.
O significado de Fco—351 indica o maior extent usado numa

entrada de diretorio.
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A rotina pnome verifica fcb—>525 CUJO significado e' o
seguinte:

bit 7 (OXBO) Ligado indica que Fcb->s2 bits 0—3 tem o
-numero do driver;

bit 6 (Ox40) Ligado indica que o Fcb na memoria esta
diferente do disco; .

1

bits 3—0 (OXOF) indica o driver & que se refere o Fcb.

ª/
char tipo, inicio, ncomP:
( .

static int Jl: n;

if (“(?cbm—âgz & 0x80)) £
n=fcbm—)drivercode:
i? ("== || n=='?'> n=drvatua1;

' else n=n-1; .

fcbm—>52=n ! 0x80; /* sZá—numero do driver em que o arquivo
' foi criado */

Fcbm—>51 = fcbm—>ex:
)

else
n=€cbm->52&I5:

setadrv(n);
HiideF RASTREIO '

,esc('P'); esc('N'); esc('n'); eschex<n>i esc(10); esc(13):
«endif '

if ((login&(1ã<n))==0) ondisk(n);
nentdirªdphl—>UEOJ; /* Numero de entradas no diretorio */
!* Ler cada entrada do diretorio */
for (nedªinicio; med <= nentdir; ned++) (

leentdir(n,ned): /* Ler cada entrada de diretorio &/
For (J1=0; jl<11: J1++) (

regt=((?tbm—>filenameCJlJ) & 0x7F); /& Limpa o hit de
Paridade ª/

i? (regt == '?') continue? !* pasga para o proximo
'

' ' caracter */
if (rest != ((#cpr—bfiienameEJ13)& 0x7FJ) goto pnomel;
)

if (ncomp==12) (
_

/* Tendo que comparar o extent, e' Feita & mascara
(”dpbstn3.exm) e codpara—se ns bits restantes */

regt=€cbm—>ex;
if ((regtãt“dpbs[n].exm)) !=

((Pcbp2—>ew)&("dpbs£n3.exm))) goto pnompl;
) .

if ((tipo!=0) ii (fcbpº—Fusercode == usar)) (
#ifdef RASTREID
esc('n'); esc('e'); escL'd'): eschex(ned); esc(10): esc(13);
Mandi?

return<nedX4):
)

pnomel: :
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> /* Fim do Por (ned>'ª/
return (OHFF);
)

/*—--———gf ———————— ——————————————————————————————————————————— ;x
escmem <). /* Escreve o conteudo da memoria indicada pelo par

DE. ate encontrar o caracter "$“. */
_C . <

while ( ªres != '54 )

(
regt=ireg; *

tcharo ();“
++reg;-

)

/*——————————————f——————————————————————————————————————— r ————— &[W

erroesc(n) " >

“_
' '

wii
char n;

,( . /* Rotina que eacreve o erro “nº do 8008: e volta ao sistema
&/

&reg=Mensa9CnJ;
eacmem();
bdosf();

)
/ã———»-——-*——-———v———————————————————————————————————————————— il
esc(c)
char c:
(static char clac2;

clªªreg—h;
c23ªreg_l;

ªregaux=ªreg_c: 4

nhi0542)%:if (*reg“a=30xFF) £nbios(3); hbios(3):)
&regwc=c;" '

. '

nbios(4);
ªres—c=*regaux;

*reg_h=c1;
*reg_lác3;

)
/ª___.....__...._..____._......._.................-..........................--........Ç _____________ 9/
ascheu(a)
char &:
£
stàtic char b;
b=(0x0F&(a»4>)+'O';
b=b<='9'?b:b+7:
esc<b);
b=(a&0x0F)+'0';
b=b<58?b:b+7:
esc(b);
)





/*i*%%&&*%%%%**E**%*ããªªªã%%ªªªªªããã%%%&ãªªãª%ãããã*****ã**ã***ã/
/* ,,. »- ª/
/% R 0 T I N A P R I N C 1 P A L

, ªllª ,_ */
/**â*%**ªãªªªâãiiãi*ã%ãªi**ªããêiiªãiªãªªãiªªãã*%%%iªªiâªãiíiãâãl
bdost()
(
statir char salv_a;5a1vb saiv_ c, salv_dp salv—e, flag;static int q.alvde, .J;
S&IV—de=*P&P*dB;

niidef RASTNFUN
esc('&'); eschex(*reg_c);
ªendíf
switch (ªreg_ c) ( '

case 0: /% SYSTEM RESETª/'' nbios (1); !* Jmp UBDOT */
break; ' ' "”

Case 1: /* CONSOLE INPUT */
nbios (3); /% JMP CONIN */
regtããreg_a; /* Aponta para o registrador A'ã/
tchari (); /ã Testa se os caracteres deverao' ser

ecoados */
.*reg;c=regt; /ª=move para o reg. C o caracter lido ª/
i? (ectrava =

nbios,(4)
Hi€dei RASTREIO

' escíªn');

= O) ( . !* Ecoa no termina] ª/
; _/* chama CONOUT */ '

“endhf
) -. _

i? (ecimpr) € /* Ecoa na impressora */
ªreg,c=regt;
_nbios (5); 0

case 2:, /* CONSOLE OUTPUT ª/regt=ªreg_e; (% Pega o caracter & imprimir */
tcharo (); lª Testa se' os caracteres deverao ser

' ecoados &/
break;

case 3:' fª'READER INRUT %/
nbios (7 ); /* Jmp HEADER */

T break; ,.

case 4: '/* PUNCH OUTHUT */»
*reg_c=*reg_e;
nbiOB (6)? .

Í /ª JMP PUNCH */
break; '"
“fã LIST OUTPUT %/

%reg_c=*reg_e;
U! .Icase



nbins (5); /* Jmp LIST ªlbreak;
case 6: /* DIRECT CONSOLE I/O i/if (*reg_e == OxFF) & /* e' requisicao de entrada */

'nbíos(2)?
if (ªreg_a =

nbios<3>
else

*reg_a=0:

= OxFF).

)
elªa £ /* E' requisicao de saida */

ªreg_c=*reg_e;'nbios(4);
)

break;
case 7: /* GET I/O BYTE *! .

regaux=0x3: ' lª I/O Byte esta na posicao OOOZh */
ªregwaàªregaux;
break:

case &: /*-SET I/O %YTE */
regaux=0x3Tl
ªpegaux=ªreg_eT
break;

case 9: /* PRINT STRING */
reg=ªpar_de;
escmem()í
break?

case 10: /* READ CONSOLE BUFFER ªl
ender=salv_de;
mx=ªenderT
++ender;
regaux=ender: /* regaux £= posicaovde nc */
++ender;
nc=03

lª ' Ha caracter pronto para ser lido ªl"
while (nc < mx)
£
nbius(3);
if ((ªregwa == 10) II (ªregwa ==13)) break:
if ((%reg_a &: ' ') && (ªregna €= '”'))
( /* E caracter grafico */

*ender++=%reg_a;
++nc;
régt=ªvegmaí tcharo();
)

else
(

switch (*reg,a) (
case 3: f—.

*ender=*reg_a;
regt=ªregga; tcharo():
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iF—( nc==0 )

nbiosll);else € -

++ender; ++nc;
)

Ihreak; ,

case 5: /*_e' “E — causa Fim físico da linha %/
regt=13; tcharo();
regt=10; tcharo();
bheak; "

.

case 8: ,lª e' "H — Backspace um caractervª/
,if (nc==0) break;
'——nc; ——énderi

(Wregt=8; tcharo();
"regt=' ': tcharo()f
'uregt=8; tchan0():

“break:
casewlóz,ecimpr=(ecimpr==0);' /ª E' “P *!
'. 'ªgzbreak; -II a ª.
casa 1a:,a43 e' “R - Rebate & linha cºrrente ªl

r€9t=OMOA; tçharo(); li Line Feed'*/
#0? (i=1:«i<anc: i++) ( /* volta para n

' inicio da *linha
cam Back Space ªl

Pegt=8; tcharo(); '
'

)
ender=salv_de+2; .

Por (i=1; i<=nc; i++) £ lª .Reescreve &
' Iinha ªl,regt=ª(ender);vtcharo();

++ender; “”
> , ._.

break;
case 21: /% e' “U *A“

nc=0; "
'

ender=salvnde;f
++ender; '

"++ender:
'regt=10; /ª Line Feed i/

”tcharo(); :

regt=13; tcharo(); /* Carriage Return *!
break; -

'case 24: /* e' “X — backspaces p/ inicio da linha
corrente */

.?or (i=1; i<=nc; i++) (
Pegt=8; tcharo();
regt=' '; tcharo();
regt=8; tcharo();
)

nc=0;
*ender=salv—de+2:
break; _

,
.

case 127:' lª'e' Pub/del - remove e ecoa .ultimo
caracteriª/if (nc >= 1) &

nc-—;
endeP--;
regt='NX'; tcnaro();
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Pegt=ªenderl tcharo();
negtª'XX'; tcharo();
break:
)

break;
default: /* Os demais caracteres nao graficos &!

regt:&reg_a; tcharo;
) /ª Fim do case */

1 /* fim do else */'
> /* Fim do while */

*regaux=nc;
break;

case 11: /* GET CONSOLE STATUS &!
nbios (2):
break;

case 12: /* RETURN VERSION NUMBER */
ªres—h=0x00;
*reg_l=0x20;
break;

case 13: /* RESET DISK SYSTEM ª/login=1; /* ãeliciona driver A ª/diskro=0; /& Estabelece o disco como R/U */
drvatual=0; lª Seleciona driver é na memoria *!
ndmaªºxso; -

ondisk(0);
break;

case 14: /* SELECT DISK */
drvatual=ªreg—e&0x0F;
if ((login & (líádrvatual))==0 ) /% DriVer

especificado of?
line */

ondisk(drvatúal):
regaux=4: *regaux=drvatual+(*regaux&0xF0);break;

case 15: /* OPEN FILE */
fcbm=ãparmde;
€cbm—kex=0; !* Procura-se o extent zero do arquivo ª/
ªreg_aªpnometopo,12);
if (ªregma != OxFF) £

it (logon == user) (
if (Ox80&(Fcbp2—>FiletgPeElJ) &&

0x80&(€cbp2—>FilenameEóJ) )
£ ªreg_a=0xFF; break; )

)
else _

íF (0H80&(fcbp2—?€ilenameCSJ) &&

0x80&(fcbp2—>filenamet43) )

( *reg_a=OxFF; break; )

pc=€cbml
reg=Fch2í _

ªreg_b=?cbm—>52;



for (Jac; J<31; ++J)
&++pc=ª++reg;

Pcbm—392ªªregwb;
)
break;

case 16: /* CLOSE FILE %/
fcbm=ªparwdez .

í? (0n4w & Fcbm—hsâ) lª Houve operacao de escrita no
' arquivo */

r? (*reg_a=pnome(0;0312) != OXFF)
gravaentdir()f" *

bréak; ' '

case 17:_/ª SEARCH FOR FIRST ªf
proxpesq=oz
Fchm=ªparmde;
fcbm—bex=0;

. lª Procura—se 0 extent zero do
%

'— ; arquivo */
snext: ªreguàipnome(Fcbmfhdrivercnde == '?': Proxpesq, 12);

T? (ªres—an!=»0xF ) _;7%(Dfdisco esta on—line 'ª/
€ reg=dphl—?dirbu€;

pcmndma;'
for (j=0; J€128; ++J)

%pc++=*reg++;
proxpesqªned+1;
pesqfcbmfcbm;

]
break;

casa 13: he SEARCH FDR NEXT :+./
i? (proxpesq!=0) £

“ Fcbm=pesq€cb; 'ªª
gotq snext; ,

*reg_a=0xFF; /& Arquivo nao encontrado ou procura £!
break; /% nao inicializada. ' *!

casa 19: /ª DELETE FILE %/
ixo; '

fcbm=ªpar_dez
€1a9=0xFF; .

'nc=fcbm—?dwivercode ? Fcbm—ãdrivercnde—l : drvatual;
fíf ((diskro&(1«nc))==0)

while (%Peg»a=pnome(0, i: 11) != OKFF) (
-i€ ( logon==user && ((Fcbpºº?filemanet7]&0&80)==0))

fcbp2—>usercode=0xE5; /& Apaga a entrada no
'

., diretório */
' fon (JFC; J€16;'J++)v£/* Limpa do Bit map ã/

régt=€tbp2->dn£j]; /% clusters liberados */
if (rest) límpbmap (regt);

. 3 . .

€1a9=0;
gravadirbu?();
)

i=ned+1;
)



else
. erroesc(4):
*reg,a=€la9;
break:

case 20: /* READ SEOUENTIAL */
Fcbm=ªpar_de: .

-

i? ( ªreg—a=setarquívo(0»1) ) break; !* Erro: nao pode
ler */

nbios(13); /* READ */' if (*regma) lª Nao ha' nada para ler */
errbesc(2); »

break:
case 21: !* URITE SEQUENCIAL */

Fcbm=ªpar_de; '

if ( *reg_a=setarquivo(1,1) ) break; lª Erro: nao pode
* escrever ª/nbios<14); /* HRITE *! .

i? (*reg_a) /* Nao conseguiu escrever */
erroesct3);

break:
case 22: lª MAKE FILE */

fcbm=ªpar_de:
€cbm—>ex=0;
ªreg_a=pnome(oso,12)í
if (*reg_a == OxFF) /* Nao achou o arquivo &!

For (i=0; í<dpbs£(fcbm—?52&15)J.drm: ++i) (
leemtdir«fcbm-)52)&15= i);if (fcbp2—>usercode == OxES) (

far (J=0; J<Ió; ++J) €cbp2—>dnEJJªO;
Fcbp2—>si=€cbpa—h52=o;
€cbp2->rc=€cbp2—?ex=0;
Fcpr—busercode=user:
Por (J=0; J<11;_++J)

fcb92->€ilenameCJJ=fcbm->fjlenametj]:
setprotectfcbp2=protec);
gravadirbuf();
*reg_a=iz4; .i? (dphl—>u[0] < i) dph1—>uEOJ=i;
break;
)

>
!* Achou o arquivo. Ignora & chamada de MQKE ª/else

ªregma=0xFF;
break:

case 23: /* RENAME FILE */
fcbm=ªpar_de;
i=0:
J=OxFF:
while (pnome(0sis11) != OxFF) (

i? (logon == user) (
if (Ox80&fch2->filetgpe[13 )

( J=OxFF; break: )
>
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C&SE

íªSE

case

case

else .

if (Ox80&fcbp2—>filename£5) )
£ J=0xFF; break; )

pc=€cbmi pc+=lóí /* Nome do arquivo
PengchZ;
For (J=0; J<11; ++J)

%++reg=*++pc;
setprotec(€cbp2,protec):
gravadirbuf();
ªned+1; "

J=iX4;

ªregwa=J;'
break;

24: /% RETURN LOGIN UECTDR ª/ªparhl=logini
&reg_ a=+regg]; 5?

break; ”

25: /* RETURN CURRENT DISK */
' *reg_a=drvatual;

break:
26: /* SET Dna ADDRESS */

ndma=éparde; *

break'
27: /ª GET RDDR (RLLOC) */

setadrv<drvatual);
“*Pam_hl=dphl—>alv;
break; '

28:5lª HRITE PROTECT DISK w/
diskro != (1<drvatual);
break'

29: /& GET READ/ONLY UECTOR */
*Paw hl=diskro;
%weg_a=ªreg_l;
break;

30: lª SET FILE ATTRIBUTES */
break;

31: !* GET ADDR (DISK PARMS) %/
setadrv(drvatual);
*par_h]=dphl—>dpb;
break;

32: /à SET/GET USER CODE ªlif (ªreg_e == OxFF)
%reg,a=user;
else 4 /*—Alterar o usercode corrente

user=ªreg_e Z 32;
'lognn=uaerr
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regauxªlZ; ªregaux=user;
regaux=13; ªregaux=logon;
)

break:
case 50: /* SET/GET USER CODE */

if (*reg,e == OxFF)
*regma=user;
else ( . !* Alterar o usercode corrente ª/

user=£regme;
regaux=12; *regaux=user:
%

break;
case 51: /% SET/GET LUGDN CODE */

if (ªreg*e == OxFF)
ªreg_a=logon;
else ( /% Alterar o usercode corrente *!

logon=ªreg_e; *

regaux=133 *regaux=logón;
)

.break:
ca5e 52: /% SET/GET PROTECT CODE *l.

if (*reg—e == OxFF)
*reg_a=Protec:
else ( /* Alterar o usercode corrente *!

protec=ªreg_e; '

regaux=14; *regaux=protec7
)

break;
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- inauguguleçgº gº ªge

O CEP foi implementado como um programa comum,

executavet pelo 'sistemalfoperacionat da mesma 'forma que_ um

programa de aolicacão comum, porém armazenado em disco juntamente-
com. os demais módulos do sistema, e não como um programa,

considerando que cada programa é armazenado individualmente em um

arquivo próprio. nrmazenado junto com o sistema o€eracional, esse
programa é “Earregadoª juntamente'CDm'este quando o sistema é

ínicializado ou reíniciaLizado (”Cold Boot“ ou "Warm Boot"), e

portanto, executado sempre que o sistema operacionat reassume o

controle do processador,: passando então a monitorar os comandos

solicitados pelo usuário.

Documentação de Cada Comando e cada Rotina
Implementados.

Rotina BDDSH

char bdosa (nfunc, parDE)

char nfuncj
. .

.int parDE;
R função bdosa aoessa; a partir de um programa escrito

em linguagem "C“, “Sg funções do móduto 5005 do Sistema
3
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Operacional. O número da funcao é indicado em “nfunc”, e o

parâmetro da função do BUGS, indicado no par de

registradores DE, é indicado em 'parDÉ'. O valor de retorno
da função do 5005, .indícado no registrador R é o valor de

retorno da função. Esta rotina está escrita em ªssembler do

Micro—processador 8080.

Rotina NDMRRD

nomarq()
a função nomarq utiliza—se da técnica de "máquina de

estado finito" para analisar o nome do arquivo que eatà na

Linha de entrada teclada peLo usuário, e a partir dele çriar
o FCB -cujo endereço é indicado pela variável global
”endfcb'.

Retorna:
O — Se não havia '*' ou '?' no nome do arquivo
1 — Se havia '*' ou '?' no nome,do-arquivo
2 — Se houve erro no nome do arquivo

Rotina TESTCHRR

testchar()
Esta rotina te um caracter da linha de entrada teclada

apelo usuário, e verifica se o caracter esta em uma das 8

categorias válidas pela máquina de estado finito executada
pela rdtina “nomarq”, as quais são:

Separador -> retorna o vator 0

Válido -> retorna o valor 1

* —> retorna o valor 2

&



? «) retorna o valor 3

—) retorna o valor 4

-> retorna o valor 5

Módulo de Inicialização do CCP

Este módulo inicializa no 8005 as variáveis de usuário
e disco atual “defauttª. Qlém disso, inicializa as variáveis
usadas pelos demais módulos do CCP, tais como endereço do

"buffer” de entrada de comandos e endereço do *FCB dos

arquivos manipulados.

Móduto de Reconhecimento de comandos

Dnatisa cada Linha de entrada digitada pelo usuário, e

determina qual dos comandos reconhecidos pelo CCP foi soli—

citado pelo usuário.

Módulo de execução do Comando USER

ªtribui o número de usuário indicado como o usuário
-corrente. Na versão muttiusuàrio' do sistema pode ser
qualquer valor entre 0 e 223. Na versão original, pode ser
qualquer valor entre 0 e 15.

Módulo de execução do Comando TYPE

verifica se o usuário indicou um nome de arquivo não

ambíguo, e se o arquivo existir, escreve no video cada

caracter de cada registro Lógico do arquivo, até encontrar o

caracter 26 (“Z) ou até esgotar o arquivo.

Módulo de exequcão do Comando REN
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Verifica se existe o arquivo com o nome velho indicado,
e se não existe um arquivo com o nome novo indicado. Se tudo

estiver certo, o nome é trocado.

Módulo de execução do Comando ERP

Rpenas apaga o arquivo solicitado, se ele existir. Se a

expecificação do arquivo for ambígua, isto é, algum campo do

nome contiver "*“ ou “?", não apaga nenhum arquivo.
Foi implementado diferente do comando ERQ da versão

EP/M original, pois poderia ocorrer do usuário apagar
arquivos apenas por engano, o que pode ser desastroso. O

comando DEL explicado a seguir aproxima—se mais da versão
CP/M original, por permitir que a especificação do arquivo
possa ser ambígua.

Módulo de execução do Comando DEL

“paga todos os arquivos que correspondam à

especificação indicada pelo usuário.

Módulo de execução do Comando SRVE

Determina o número de registros de 128 Bytes que devem

ser gravados. e seguir apaga o arquivo com o mesmo nome que

pode eventualmente existir, e a seguir cria o novo arquivo,
gravando o número de registros determinado.

Módulo de execução do Comando DIR

Usa as funções Search for First e Search Next do

BDUS para listar os nomes de todos os arquivos gravados no

disco, nomes esses que se ajustem na especificação indicada.
i
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Módulo de Carregamento de Programas

Carrega para a memória o programa indicado, prepara a

área de FCB principal e FCE secundário, ve passa a execução

para o endereço de memória 0100H através de.uma instrução
CQLL.

Para a: alteração do sistema monousuârio em

multiusuàrio, o CCP implementado inicialmente foi alterado em

duas de suas funções originais: inicialização do sistema e

comando de execução de programas.
Quanto à inicialização do sistema, foi incluida a

busca dos valores de Usuário Corrente, Hrea Corrente, e Código de

Proteção Corrente respectivamente nas posições 12 a 14, e a

correspondente reinicialização desses valores no BUGS;

Quanto 'à execução de programas, foi incluída a

verificação de se o dono do arquivo a ser executado e o usuário
corrente, pois se não o for, a execução é proibida.
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LISIBGEB DD CCE

#asm
call main_

#endaãm

/&ã&&ãªãiªªâªªããªâªãªiã%%ãªãªªããããªãª%%%wã%%%&ããã%%&&%%ã%%%%ª*%ª/
/* ª//£ _C' C P — Console Demand Processor */
jà:- — %]
/*%++5$*í*à'ª-44=ª't*ªªªcª'-tªnk.%ª***+**i*+*ª+*'kª€+**+â"'-“:***ª++49+44*ºx.€+1/

char %comand05E3= £
"USER “,
"TYPE ll,
"REN “,
"ERA It,
”DEL “ª .

"SAVE ",
"DIR ">;

char *mensa92E3= (
"Arquivo inexistente $";
"Driver inexistente $",
"Comando inexistente $”,
“Arquivo nao especificado corretamente 5":
"Numero de Ueuario Invalido$",
"Diretorio cheío$“p
“Diretorio vazio$“p
"Tem certexa ? (S/N) $“ );

char ªp, &pca *endfcbs &: cont, somat;
int dna, ªpont, num;

testchar() .

( [& ESta rotina le um caracter da linha de entrada teclada.
pelo usuario, & veriFica se o caracter eª: —

Separadºr —? retorna Flag O;
valido —> retorna Flag 1:
ª —? retorna Flag ?;
? —P retºrna Flag
: —? retorna Flag
. —P retorna flag (Ii

.?»

(nª

?

“'(

'(.

'41

if ((*P == 3) II (*p == ':!) |: (ªp == ' '))

if (((ªp?=65)&&(*p€=90)) Il
((*ph=49)&&(*p<=57))) /* Caracter valido %/

return (1);

'
'
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|? (ªp
if (*p

if (*P
ret

if (*p
ret

return
)

nomarq()
£ /%

ª/
static c
static i

&endfcb=
pc=endfc
Flag=0;
Por (i=0
Pc=endfc
cont=0;
while (*
c=testch

switch
case
case
case

case

casecase
) /*

52: /*
#or
++p;
c=te
if (

== 'i') return (2);
=='?') return (3);
:= I;!)

urn (4);
=3 '.')

urn (5);
(O); /* caracter nao valido para nome de arquivo */

Esta rotina utiliza—se da tecnica de maquina de estado
finito para colocar o nome do arquivo (apontado por "p")
que esta na linha de entrada teclada pelo usuario, no FCB
cujo endereco e' indicado pela variavel "endfcb".

Retorna: _

O - Nome de arquivo indicado inteiramente
1 — Nome "indicado de maneira ambigua (com 'ª'

ou '?')
2 — Nome indicado de maneira errada

har cint i, js Flag:
O; /* Driver default ª/
b+1; '

/* Nao ha' asteriscos no nome do arquivo ª/
; iílli ++i) *PC++=' '; /* Preenche o nome com brancos ªl
b+1;

p := ' ') ++p: /* Ignora os brancos do inicio da linha ª/ar(); /ª Estado=1 — Pega o primeiro caracter */
(c) ( '

0: /* Caracter separador */
goto Fim;

1: /* Caracter valido-*!
goto sã; '

2: /% Caracter 'ª' */
Flag=1;
goto 52;

3: /ã Caracter '?' %/
goto 54;

4:
5: /* Caracter ':',',' ã/

goto erro;
Fim do switch */

Preenche o resto do campo com '?' */
(; cont<8; cont++) %pc++='?':

stchar();
c == 0) goto fim;



53

54

só

if (c == 5)
else

goto erro;
goto 57;

/% D caracter lido era valido */
*pc++=%p++; .

++cont;
c=testchar();
switch (c) £

case 0: /% Separador ª/
gota fim;

1: /* Valido
goto 54;

/& 'ª'Por (;
flagªl;
goto 52;
/* '?'

goto 54?»
4: !* "ºz'

goto só;
/* '.'goto s?;

case ª/
&/

contíô;
case 2:

cont++>

case 3: ª/
case ª!"
case 5: ª!

)

%pc++=%p++;
++cont;
c=testchar();
if (cont º) (

while ((c!=ã)
++P;
c=testchar(); )

i? (c ==0) goto 98:
else goto-57;

==

?
switch

case 0:
(c) (

lª Separador
goto 58;

?-/* valido
goto 54;
/* 'ª'#1ag=1;

_

T goto 52;
case 3: /% '?'

' goto 54;
/& ':' */
goto erro;

casa a: /% '.' ª/
» goto 57:

*/
ã/

*/

ª/

cont=0; '

*endfcb=*(——pc)—64:
*pc=l !; ',
++p; _

c=testchaP();
&? (c==0) !* Separador ªl

goto Fim:
if ((c==4) Sí (c==5)) /% '1' ou

,

ªpc++='?';/ª Ha asteriscos no nome do arquivo ª/

[* Eàpecificacao do

/% Testa o proximo caracter %/

&& (c!=0)) ( (& Ignora os carct, restantes ª/

driver ª/



)

goto erro;
i? ((c==1) |I (c==3)) /% valido ou '?' */

goto 54;
i? (c==2) ( li 'ª' */

€1a9=1;
goto 52;
)

pc=pc+8—cont: /* Analise da extensao do arquivo */
cont=0;
++p;
c=testchar()í
if (c==0) /* Separador il

goto fim; .

i? ((c==1) |I (c==3)) /* Valido ou '?' */
goto 59:

if (c==2) ( /£ 'ª' */
?or (J=cont; J<3: ++J) *pc++='?';
f1a9=1;
goto #im;
)

i? ((c==4) || (c==5)) lª ':' ou '.' */
goto erro;

goto Pim:

*pc++=%p++;
++cont;
c=testchar();
i? (cont == 3) (

while (c!=0)' ( ++p; /* Ignora os carct. restantes */
c=testchar(): >

goto Fim; )

if (c==0) /* Separador */
goto fim; -

if ((c==1) ll (c==3)) goto 59: lª Valido ou '?' ª/«if (c==2) ( /* 'ª' */
for (J=cont; J<=3; ++J) ipc++='?';
€1a9=1;
goto fim;
?

if ((c==4) II (c==5)) /* '1' ou '.' &!
goto erro;

erro: /& */

fim:

*++p='?';
*++p='$';
bdosa(2,10); bdosa<23f3);
bdosa(9:0x80); /* Escreva a linha teclada pelo usuario ªl€1ag=2£ lª Deu erro */
!* *!
return (flag);
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main()
_

< /% Esta rotina executa os comandos do CCP %/

static char achou, *aux;
static int Í: J;

/**ª***ã*%*ê***ª Inicio do CCP ***ª************/
lª Escreve "dr<" *! '

pc=4:
bdosa(14,(*pc&0x0F)): /* SELECT DISK ª/
pc=12; bdosa (50, *pc): '/* Set USEP“COÓE %/
pc=13;4bdosa (515 *pc); /* Set Login Code */
pc=14: bdosa (52, *pc); —' [* Set Protect Code %/

inic:
bdosai2,10): ' lª Line Feed ª/
bposa(2=13); , ./* Carriage Return */
Pc=4; ' “g « -

bdosa(2,((*pc)&OMOR)+'A');.' /* Escreve o driver corrente ªlbdosa(2:'<'); ff“ /% 'ã' indica CCP—LIE */

/ª Armazenar & linha dé entrada «ª/

vp=0xFF:,*P=0; .

p=0x80; /* Endereco de onde séra armàzenado o buffer de entn ã/
*p=0x7F; /ª Número maximo de caractereá de entrada aceitos ªl
bdosa<10,0x30); /ª READ CONSOLE BUFFER &/
J=*(P+1);
p+=2: .

if (j == 0) /*0 8008 ignora 0 Return */
goto inic; lã E' €CR? ª/

Por (i=0:i<J;++i) iz /ª transforma para maiusculas */
*p=*pã9ó ? %p—32:*p;
++p;
)

*p=13; /* Termina a linha de entrada ê/
p=0x82í “ -'
endfcb=OMSC; “<' ,

for (i=0; i<3ó; ++i) *endfcb++=0;
/ã Analisar a linha de entrada ª/

achou=7i
while (ªp =x ' ') ++p; /% Ignora os brancos iniciais da linha ª/
Por <i=0; iã7; ++i) (

aux=P; '

pcªcomandmsEiJ;
while ((*pc != ' ') && (*aux == *pc)) (

++aux;
++pc;

>
if (*pc == ' ') ( achou=ii break; )

) .

switch (achou) (



case 0: /* Comando USER */
while (*p == ' ') ++p;
num=0;
while ((%p >= '0') && (*p <= '9'))

num=numª10+«ªp++)—48);
if ((num<=15) && (num?=0)) (

bdosa(32,num):
p=4;
*P=(*p&0xOF)l(num«4);
)

else £
bdosa(2,10); bdosa(2;13):
bdosa(9, mensa92t41):
)

break;
case 1: lª Comando TYPE */

endfcbªºxõc;
i=nomarq();
ª(endfcb+12)=0:
if (i != 0) £ /* Escreve que o arquivo nao esta espe—

cificado corretamente e sai_ &!
bdosa(2;10); bdosa(2,13):
bd05a(9,mensa92[3]);
goto inic; )

if (bdosa(15,end?cb) & 3) ( /* Nao conseguiu abrir o
arquivo e sai */

bdosa<2:10); bdosa(2,13);
.bdosa(9,mensa92EOJ):

goto inic; )

bdosa(36,0x80); /& Estabelece o endereco de DMA */
bdosa(2,10);
bdosa(2,13); /% Acerta & primeira linha para saida */
a=bdosa<20:end€cb>; lª Le o primeiro registro do

arquivo ª/while (& == 0) (
Pc=0x80; "

for (i=0: iãlBS; ++i)
if (*pc != 26) /* Nao e' “Z ª/bdosa<2sªpc++);ª

else (
3:11
break,
)

if (& == 0) a=bdosa<20,end?cb);
)
break;

case 2: /* Comando REN ªlendfcb=0xóc; /% Endereco da area de FCB ª/i=nnmarq();
*(endfcb+12)=0;

_

i? (i != O) ( !* Arquivo nao especificado corretamente
if

bdosa(2,10); bdosa(2,13);
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bdosa<9»mensag2£3]);
goto inic; )

while (*p != :=), ++P;
++P;
endfcb—aió;
i=nomarq();
*<endfcb+12)=o; _

if (i != º) ( /* Arquivo nao especificado corretamente
*/

bdosa(2,10): bdosa(2:13):
bdosa<9pmensa92533);
goto ínic: ) ' '

bdosa (23, OXSC): /* RENAME FILE ã/
break; *

—
'

case 3: /% Comando ERA */
case 4: /% Comando DEL &/

end?cb=0x50; /* Endereço da area de FCB ª/
i=nomarq();
if ((i==1 && achpu==3) ll (i*=2)) ( /* Arquivo nao as */

bdosa(2,10); bdosa(2,13); /* esp. corretamente. */
bdosa(9umensa92t31)? -»

'

gato inic: ) '

/* Antes de deletar o arquivo testa se ele existe */
]? (i!=0) £ /* se o nome Por ambíguo, confirmar ª/bdosa (9, mensa92E7J);' ”

a=bdosa(150);
if (a!= (S' && a!='s') goto inic;

. )
i? (bdosa(19send€cb) == OHFF) (

bdoaa (9ymensa92EOJ);
goto,inic;í

”break?

case 5: /ª Comando SAVE */
while (*p == ' ') ++pí
contªl; '

num=0;
, while ((%p >= 'o') && (ªp £= '9'))

num=numª10+«ªp++)—48);
num=num ii 1: /* num e o tamanho do bloco de 256

bytes ª/
/ª Gravando o arquivo no disco a partir da posicao 100h

*/
dmaªºxloo;
endfcb=0x56; _/* Endereco da area de FCB ª/if (nomarq() != 0) £ /& Arquivo nao especificado

'

.. corretamente */
*bdosa(2,10);'bdosa<2,13>:
,bdosa(9;mensa92t33);
goto inic: >

else (
bdosa(19,end€cb):
a=bdosa<22,end€cb);
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if (a 33) ( /* Criar o arquivo ª/
bdosa<2510); bdosa(2,13):
bdosa(9,mensa92E5]); /% Diretorio cheio ª/
goto inic;
)

for (i=0; iânum; ++i> £
bdosa<26,dma); /* SET DMA ADDRESS */
bdosa(21,end€cb): !* NRITE—SEOUENCIAL *!
dma+m128; /* Prepara para o proximo

registro */ i

) .

bdosa(16,endfcb); /* Fechar o arquivo */
)

break;
case 6: /* Comando DIR */

endfcb=0x5C;
i? (nomarq()== 2)

gato inic; lª deu erro */
if (*(endfcb+1) == ' ')

Por (i=1; iã12; ++i)
*(endfcb+i)='?':

dma=0x80;
bdosa(26.—dma):

'

, /:+ SET [me ADDRESS zu
a=bdasa(l7,endfcb); ne Chama SEARCH FDR FIRST w
w mz) &

bdosa(2,10); bdosa(2,13);
bdosa<9»menságº£6]); /* Diretorio Vazio *!
goto inic;
)

if (*endfcb'== 0) endfcb=4;
else *endfcb=*endfcb—1;

bdosa(2,10); bdosa(2:13):
bdosa(2= ((*endfcbãOMOF)+'A')); /* Escreve o driverªlcont=0;
/ª* Escreve o diretorio %ª/
while (& <=3) &

++cont:
bdosa(2,':'1: bdosa(2,' '); /* Escreve ': ' */
Pc=0x81+(32*a);
*(pc+0x08)='$'; /* termina o nome do arquivo */
bdósa<9=pc); /ª Escreve o nome do arquivo */
if (cont == 4) £ —

bdosa<2910): bdosa(2,13); /ª L? & Cr *!
cont=0;
bdosa(2= ((*end?cb&0x0F)+'àª)): lª Escreve o

driver */

_a=bdosa(18,end#cbi; /* Chama SEARCH FOR NEXT ª/)
break;

case 7: /* Comando INEXISTENTE */
/* Verificar se e' especificacao de alteracao de

driver &!
p=0x83í

i
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#asm

if (*p==':' && *(p—2)==2) (
p———; '

if (ªp?='â' && *pãª'P') (
pc=4;
*Pc=*P-65; “bdosa(14,*pc);
> .

else
bdosa (9,mensa92t13):

goto inic:
J,.

/* Uerificar se e” nome de programa */
end#cb=0xãc; »

'P=0x82?
i=nomarq();
if (& !=O) £ /* Comando específicado incorretamente */

.. ª+-_+p=1 !; ,

&++p='$';- fbdosa(2»109; bdosa(2,13):
bdosa(9,0x80); “A"
gota inic;
)

pc=0x65; .

if (ªpc != "') £ /* Nao reconhece o arquivo */
*++p=' ';*++p=f$t; “..bdosa(2510): bdosa<2,13>;
bdosa(9=0x80);
goto inic;
) .

*pc++='C';
&pc++='0';
*pc++='N';
enchb=0xãªz lª Endereco da area de FCB %/
if (bdagaclãyendfcb) ==-0xFF)» /* Comando inexistente

, */
( bdoga(2510); bdosa(2:13);

bd05a(9amensa92[2]):“
goto inic; &

/& Ler o arquivo do disco,
armazenado—o & Partir da Pasicao 100h il

dma=0x1003
bdoea<26=dma); /* SET DMA ADDRESS */
a=bdosa(20:end€cb); /% READ SEBUENCIAL ª/
whi]e (& == 0) ( /* Ainda ha' registro para ler il

dma+=128; /* Prepara para o proximo registro */
bdosa(26pdma):
a=bdosa(20:end€cb);
>

end?cb=0x5C' ..2 /* Preparar & areá de FCB default */
nomarq(): . .

endfcb=0xóc; /* Preparar a area de FCB secundaria
*/

nomarq();
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#endasm

)
#asm

bdosa_:

bdoshl_:

Kendasú

CALL OIOOH

break:
) /* Fim do
gato inic;

CSEG
LXI H,2
DAD SP
"OU O;"
INX H

"OU, 8, H

INX H

HDV E, “
INX H

HDV D; m

CALL 0005
"VI Haº
MOV LsA
ORA A

RET

LXI Haº
DAD 5
"OU C;"
INX H

NOV B.'M
INX i
nov E
mx H

mw 0.— n
CALL 0005
nou A.L
DRA A

RET

CASE

QQ

'“

un

"40

w.

«

no

ª:

'n.

ºne

wc

«.

«.

&.

a.

: Executar o programa carregado

Ignora o endereco de retorno
RC<= primeiro parametro da rotina
RB<= High Byte do 1“ parametro
|

> DE <= segundo parametro da rotina
| .

; Chama 8008
L e A retorna'o valor.em byte

Ignora o endereco de retorno
RC<= primeiro parametro da rotina
RB<= High Byte do 1“ parametro
|

? DE <= SeQUndo parametro da rºtina
| .A

; Chama BDDS
HL retorna o valor inteiro
A retorna o valor byte



ID FD ln |Z IU ;— ln un lm

'

ªusmggu na luELEMENIEHQ gºngºnaugº Lººlª

, Este programa foi escrito em Linguagem "C“, -como um

programa de aplicação comum, com a diferença que esse programa
usa as novas funções do Sistema Doeracíonal.

#asm
CSEG

bdosa_: LXI
DRU
MOV
INX
MDU
INX
HDV
INX
HDV
CHLL
MVIº
HDV
DRH
RET

#endasm

Ignora o endereco de retorno-
-

m.

3'

N

; RÇ<= primeiro parametro da rotina
Z RB<= High Byte do 1“ parametro

; > DE <= segúndo parametro da rotina
_ ' A
I

Q-

DCDD

013

,; Chàma anos
_— -; L e R retãrna o vetor em byte

DF'JIOEZJZWZIUJIÍWU1I 3

l***************************************************************/
!* , *I
!* Programa que executa awchamada do comando “LOGIN", para *I
!* protecao de usuarios em areas diferenciadas. *!
./* *I
/***************************************************************I
main(ic
(

static char *pc, i, j, flag, k;
static char user, nomeE1B], chaveí15],

nomarq£35]='?TnBU5ER %an';static struct reguser1 ( char unomet16],
uchaveE15],
ucode;) reguser[4];

user=bdosa(50,0xFF);
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bdosa(50,0xE0);
nomarql01=0;
i=bdosa(15,&nomarq);
if (i<4) (

('Entre com o nome de usuario:');
scanf('%s',&n0me);
printf(“Palavra—chave ?");
pc=&chave;

printf

i=0;

!* Estabelece que a area e de diretorio *!

!* Esta no driver default *!

while ( il: 13) (
while (i:bdosa(6,0xFF) == 0);
*pC++=í;
)

*pc=0;
for (i=0; i<52; ++i) ( - —

bdosa(20,&nomarq); [* Le um registro do arquivo no
disco */

for (j=0; j<4; ++j) (
flag=0;
k=0;
if (reguser[j].ucode == OxES) continue; /* procura no

prox. 32
bytes *! '

while (nomelkl [= O) ( '

if (nomelkJ != reguserlj].unomelk]) (
flag=1; _

/* Nao achou *!
break;
]
else

++k;
)
if (reguser[j].unome[k] != ' ') continue; !* fim do

for j
*!

)
)

if (flag) continue;
!* Hchou o nome, conferir o password *!
flag=0;
k=0;
while (chavelkl : 0) (

if (chavelkl I= reguser£j1.uchave[k]) (

)

flag=1; /* Nao achou *!
break;
)
else

++k;

if (flag) continue;if (reguser[j].uchave[k] !: ' ') continue;
!* O nome conferiu com o password *!
bdosalSO,reguserlj].ucode);
goto fim; '

!* Fim do for j *!
!* Fim do for i *l
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etse (
printf (“Estrutura de usuario nao ínícializadaXn“);
bdosa(50,user);

fim: ;
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BEENDLEE !

Este programa foi escrito em Linguagem “C“, cómo um

programa de aplicação comum, com a diferença que esse programa—

'usa as novas funções do Sistema Bmeracional para a criação e

acesso “ao ªrquivo de Usuarios, mantido na àrea especial 1224

(OEOH).
“

O quuivo de usuários consiste em 208 registros deº 32

palavras, atacados desde a criação do arquivo. Cada registro
contém os seguintes campos:

"“Nome (15 Bytes) — contém o nome do usoàrio;
Palavra-ChaVe (15 Bytes) — Contém o código de

identificação do usuário;
Proteção (1 Byte) - contém a palavra de proteção padrão

da área;
Número da area (1 Byte) — oontém o número da área

associada ao usuário.

O número 228 (OESH) associado ao número da área indica
que o registro correspondente do Hrquivo de Usuarios não esta“
sendo usado para armazenar nenhum usuário;

Quando um novo usuário é incluído no ªrquivo de

usuarios, lhe é atribuido um conjunto de proteções padrão com que
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os arquivos criados em sua área são inícializados. Esse conjunto
de proteções é especificado em um único Éyte, onde cada bit é

atribuído a uma forma de proteção possível.
0 significado de cada bit nessa patavra é o seguinte:

Bit O - ºbrigatoriamente 0

Bit 1 — Usuário'Externo Lê

Bit 2 - Usuario Externo Escreve

Bit 3 - Usual—fio Dono Le

Bit 4 - Usuário Dono npaga
Bit 5 - Usuário Dono Escreve
Bit B — quuivo do Sistema
Bit 7 - Usuario Externo Execdta

Note-se que um bit ligado (=1) indica que a operação
correspondente está proibida. U Bit 6 corresponde à operação já
existente no CPIM de indicar que o nome do arquivo não deve ser
Listado em um comando DIR.
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#asm
CSEG

bdosa*: LXI H52 ; Ignora o endereco de retorno
DAD SP
HDV cin ; RC<= primeiro paraMetro da rotina
INX H "

'

HDV ' B, M : RBãw High Byte do 1“ parametro
INX H

'

"OU" E, M : l ;

INX H
'

: > DE €= segundo parametro da rotina
mov D, m:» ; I

'

CALL 0005 ; Chama 8008
"VI Hªo :

HDV L,A ; L e A retorna o valor em byte
URA A “r“
RET

#endasm 3?"

main() “ _
-

lª Este programa faz a criacao ou atualizacao da tabela de
usuarios das areas do sistema CP/m—LIE.. '

," */ '?'
(
static char Flag» user, ESEIQBJ, ODEIO]: nomeElóJs chavetlãJ;
static char nomarqEKSJx : _ ,

“?TâBUSER .XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO":
static int ia J, R; :
static struct reguseri

( char unomeElSJ, uchaveEISJ, uprotec, ucode; )
reguserE4J; ' '

'

user=bdosa (50: OMFF); /ª Verificar "

e salvar a area
corrente. ª/

bdosa (50, OHEO);
&

/* Indicar a area do arquivo de
' usuarios.*/

nomarqEOJ=O: /* FCB indica o disco default
*/

i=bdosa (15: &nomarq):' /* Abrir o arquivo de usuarios.
%/

iF <i>4) ( /% Verificar: se ele nao existe entao... *!
bdosa (52, OxDó); /ª Indicar a prot6cao a ser usada */
bdosa (22, &nomarq); /* para criar o arquivo de usuarios. ã/
for (i=0ã iá1287 ++i) ESEi3=OxEãii lª Preeara um registro

w so de E5.*/
For (i=0: i<J2; ++i) bdosa(21,&E5)7 lª Cria espaco para 208

' usuarios.%/
bdosa (16, &nomarq); /* Fecha o arquivo para por

no disco.*/
bdosa (15: &nomarq); /* Abre o arquivo novamente.

_ ª,
>
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QP£03=0;
while (opCOJ!='F') ( /ª Atender a todos os pedidos do usuario.*/

print? (“Operacao ? (Retira, Cria, Listas Fim) "):
scan? ("Zs", &op); /* Receber um dos comandos do

«

. usuario. */
opE03=toupper(opEOJ)í
H“ (opton=='L'> < /* ——- Comando LISTA —«- %/

flagªl;
for (i=0: i<52í ++i) (

bdosa (20, &nomarq): /* Le um registro com 4
usuarios.*/

Por (J=0; Jí4: 'J++) £ /ª Para -cada usuario que
exísteª/

if (regoserEJJ.ucode == OME5) continue;
print? ("Nome = 2155 Password = 2155 29h ZSan",

reguserEJJ.unomes regusertj].ucode=
reguserEJJ.uchave;
regusertj].ucode ):

€]ag=0;
)

).
'if (flag) print? ("**ª Arquivo de Usuarios vazio.Xn“);

) /* Fim do comando LISTA. */
if (opEOJ==' ' ll opEOJ=='R') £

print? (" Nome do Usuario: "):
scan? ("Zs", &nome);
Print? (" Palavra—Chave: “);
scan? ("Zs", &chave);
i? (op[03=='C') ( ' /* ——— Comando CRIA ———*/

for (i=0; i<52; ++i) (
bdosa (20: &nomarq): /% Le um registro com 4

usuarios.*/
Por (J=0; J<4í J++) ( lª Procurar um espacolivre. */

if (regusertj].ucode == OxEã) ( /* Achou. ª/i=0: /* Achou. ª/while (nome[i]!=0) í/ã Copiar o nome no
. , registro.*/
reguserEJJ-unomefi]=nomeEiJ;
++5;
>

while(chaveti]!=0) £/* Copiar & chave no
registro.*/

reguserEJJ.uchaveEiJ=chaveEiJ;
++i;
)

Print? (" Protecao—inicial dos arquivos:
(HEXA) "):

_ scan? ("Zh“, &reguserfJJ-uprotec);
regusertJJ.ucode=i*4+J+16;
Soto grava; '

> /* Fim da insersao do usuario.*/
) /ª Ve proximo espaco do registro.*/

) /% Proximo Registro */
printf ("*** Nao tem mais espaco para outro usuario.Xn“):

|



grava:
)

bdosa
bdosa
)

> /* Fim do comando CRIA. 'ª/
if (OPEOJ=='R') < /* -—- Comando RETIRA —-— */'

Por (i=0: i<52i ++i) ( .

bdosa<20»&nomanq); /* Le um registro com 4
usuarios. */

for (jzo; j<4; ++J) (
flag=0i »

k=0:
, /* Procurar nos lugares

ocupados.*/
if (reguserth.ucode == OxES) continue:
while (nometkj != 0) £ lª ConPene o nome.*/

if (nomeEkJ != reguserEJJ.unomeEkJ) (
€1a9=1; lª Nao achou. */
break;
>

else
++k;

) '

.

if (flag II regusenEJJ.unomeEkJ != ' ')Continue; /* Ainda nao achou o nome.*/
- flag=0: /* Achou o nome. , */

k=0:
while (chaveEkJ != O) ( /* Confere o

Password.
*/

if (chaveEkJ != negusentj].uchave[k]) (
flagªl; /* Nao achou. */
break: '

)
else

++k;
)-

,if (flag ii (Pegusen[33.uchave[k3 != ' '))continue; /* 0 Password nao bate. ª/regusenEJJ.ucode=0xE5; /* Achou nome e
password.*/

goto gravar
) , /* Ve proximo espaco do registro.*/

> /ã Proximo Registro s/
print? (“*** Usuario nao encontrado",

“ com essa Palavra—Chave.&n");
) /ª Fim do comando RETIRA. */

bdosa (21, &nomarq); lª Grava o registro alterado. */
) lª Fim dos comandos Cria e Retina. ªl

/* Fim da execucao de um comando. Existe outro ? ª/
(16, &nomanq); lª Fecha o arquivo de usuarios. &!
(Sºa user); lª Restaura & area do usuario corrente. ªl
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