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RESUMO

Hardware/software co-design é uma metodologia utilizada para o desenvolvimento de

sistemas digitais compostos por componentes de software e por componentes de hardware,

que possibilita obter um drástico ganho de produtividade no desenvolvimento de tais sistemas.

Este ganho de produtividade pode ser utilizado na exploração de diversas alternativas de

solução, a fim de se conseguir melhorar a qualidade e reduzir o custo do projeto final. Com o

recente crescimento da utilização de sistemas embarcados distribuídos, os projetistas têm cada

vez mais utilizado ambientes de hardware/software co-design que suportem esta categoria de

projetos.

O co-design de sistemas embarcados distribuídos é uma tarefa ainda mais desafiadora,

pois cada fase da metodologia tem que considerar as restrições físicas impostas pelas

características distribuídas destes sistemas. Um dos desafios do co-design de sistemas

embarcados distribuídos está na geração de comunicação entre processos alocados em

diferentes sistemas embarcados. Trata-se de uma tarefa tediosa, propícia a erros e que

consome bastante tempo quando não é realizada automaticamente, pois, a cada nova situação

a ser analisada, a ausência de uma ferramenta de auxílio ao projeto força o projetista do

sistema a refazer todos os parâmetros que são dependentes da aplicação e customizar os

subsistemas de comunicação de maneira a refletir a nova arquitetura a ser analisada.

O objetivo principal desse trabalho foi o desenvolvimento de um ambiente que gere

automaticamente uma biblioteca de componentes de comunicação para sistemas embarcados

que estão distribuídos. O sistema deve suportar projetos de diferentes escalas e com topologia

qualquer. Para tanto, foi definido um modelo de comunicação, foi proposta uma arquitetura de

rede para a qual o sistema deve gerar os componentes de comunicação e foi realizado o

desenvolvimento de uma biblioteca de componentes de comunicação com especificações de

implementação em hardware e em software, que suportam inclusive comunicação através da

Internet. Como resultado do trabalho, foi implementado um sistema de geração automática de

componentes de comunicação, GCCom, que oferece suporte ao desenvolvimento de projetos

de sistemas embarcados distribuídos.

Palavras chaves: Hardware/software co-design, sistemas embarcados distribuídos,

geração de interfaces, geração de comunicação, comunicação de dados e redes de

comunicação.
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ABSTRACT

Hardware/ software co-design is a methodology used for the development of digital

systems composed by software components and hardware components, which enable to obtain a

drastic gain of productivity in the development of these kinds of systems. This gain of

productivity can be used to explore different solutions to the problem that is being considerate,

with the aim of developing better quality projects in a shorter development time. The utilization

of distributed embedded systems has been growing for the last years and this fact has motivated

the designers to use hardware/ software co-design environment that support these kind of

projects.

The co-design of distributed embedded systems is an even more challenger task, because

each methodology phase has to take into consideration the physical restrictions imposed by the

systems features. One of the distributed embedded systems co-design challenges is the generation

of communication between processes allocated in different processors. This is a boring and

error-prone task, and it demands a lot of implementation time when it is not automatically

realized. This happens because for any new situation to be considered, the lack of an automated

procedure forces the system designer to customize the communication sub-systems to the new

system architecture to be analyzed.

The aim of this work was to develop an environment that automatically generates a

communication components library for distributed embedded systems. This environment should

support projects of different scales and of any communication topology. So, after defining a

communication model and proposing communication network target architecture, it was

developed a communication components library for software and hardware implementation. This

library also supports communication through the Internet. As a result of this work, it was created

GCCom, an automatic communication components generator, which supports the development

of distributed embedded systems projects.

Key words – Hardware/ software co-design, distributed embedded systems, synthesis of

interface, synthesis of communication, data communication and communication networks.
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CAPÍTULO 1

Introdução
Na seção 1.1 da introdução será dada uma motivação para a realização deste trabalho.

Além da motivação, será dada uma visão geral da metodologia de hardware/software co-

design, necessária para o entendimento do trabalho. Em seguida, na seção 1.2, será definido o

objetivo do trabalho proposto, a seção 1.3 apresentará um guia de leitura da dissertação e,

finalmente, a seção 1.4 mostra um resumo do que será visto no capítulo.

1.1 Motivação

A utilização de sistemas eletrônicos numa diversidade de produtos que vai desde

eletrodomésticos até aeronaves, passando por automóveis, equipamentos de comunicação

pessoal e equipamentos médicos, dentre outros, tem sido um dos principais motivos para o

crescimento impressionante observado na indústria eletrônica nos últimos anos. Dentre os

componentes eletrônicos mais utilizados estão os componentes digitais, tais como

microprocessadores e microcontroladores. Segundo [DeMichele] os sistemas digitais são

classificados em três classes básicas: sistemas de emulação e de prototipação, sistemas de

computação de propósito geral e sistemas de controle e computação dedicados.

Na primeira classe de sistemas digitais enquadram-se os sistemas que são baseados em

tecnologias de hardware re-programáveis. Estes são utilizados para a validação de sistemas

digitais e sua manipulação se dá por usuários especialistas. Os sistemas digitais de propósito

geral são representados pelos computadores. Caracterizam-se por poderem ser programados

por usuários finais através de linguagens de programação. Finalmente, a última classe de

sistemas digitais é representada pelos sistemas que se dedicam a uma tarefa específica. Tais

sistemas, conhecidos como sistemas embarcados, podem se dedicar às aplicações de controle,

à comunicação e processamento de dados e às aplicações que envolvam ao mesmo tempo

controle e processamento de dados.

Em geral, estão embutidos em outros sistemas e por esta razão, e por se dedicarem

especificamente a execução de uma determinada tarefa, são sistemas bastante críticos em
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relação a alguns aspectos de projeto tais como: custo de desenvolvimento, tamanho final do

sistema, potência dissipada, tempo de desenvolvimento e desempenho do produto final. A

eletrônica embarcada está presente em uma grande variedade de aplicações do mundo

moderno; quer seja fazendo parte de um simples controle remoto, quer seja controlando

aplicações muito mais críticas como, por exemplo, na indústria aeroespacial ou

automobilística, é difícil imaginar alguma aplicação eletrônica digital na qual não haja

nenhum tipo de eletrônica embarcada. Assim, é inegável a importância dos sistemas

embarcados no mundo de hoje e seu mercado não para de crescer.

Aliado ao crescimento do mercado da eletrônica embarcada, tem-se também o

crescimento da utilização dos sistemas embarcados distribuídos. Algumas razões que

justificam este cenário podem ser facilmente relacionadas. Os sistemas embarcados têm se

tornado cada vez mais complexos e uma das maneiras de se gerenciar este complexidade é

distribuir a funcionalidade do sistema em vários microprocessadores de baixo custo, que se

comunicam através de um meio compartilhado [19].

Outra justificativa está no fato de que com a crescente queda nos custos dos

microprocessadores, os projetistas de sistemas embarcados têm optado cada vez mais por

sistemas distribuídos como a solução para as aplicações que estão projetando [6]. Além disso,

muitas vezes o sistema a ser desenvolvido possui características distribuídas como, por

exemplo, um sistema de monitoramento contra a invasão de prédios, composto por sensores

que detectam a presença de invasores, interligados com uma central de monitoramento. Ainda

uma outra justificativa pode ser citada quando há a necessidade de se ter vários processadores

operando em conjunto para solucionar problemas bastante complexos.

Assim, resumindo as idéias que foram expostas até o momento, tem-se que os sistemas

embarcados e os sistemas distribuídos são utilizados nas mais diversas aplicações, sendo

extremamente importantes para as aplicações tecnológicas modernas. Desta forma, a

utilização de sistemas embarcados distribuídos como solução para a implementação de

diversos tipos de sistemas é uma realidade e a demanda por tais sistemas tem crescido cada

vez mais.

Para que se possa entender a complexidade que está por trás do desenvolvimento de

sistemas embarcados e, particularmente, no desenvolvimento de sistemas embarcados

distribuídos é necessário que se faça uma breve análise de seu mercado consumidor.

Primeiramente, trata-se de um mercado extremamente competitivo. Esta competitividade se

dá devido ao fato de existirem inúmeras empresas que desenvolvem projetos de sistemas

embarcados. Assim, para que se consiga fazer com que seus produtos sejam competitivos no
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mercado, as empresas têm que lançar constantemente produtos de melhor qualidade num

time-to-market que seja o menor possível, pois uma outra peculiaridade dos sistemas

embarcados é que estes produtos têm um tempo de vida curto em relação a outras aplicações

[25]. Redução do time-to-market é uma tarefa extremamente crítica no projeto de sistemas

embarcados. Isto pode ser observado na figura 1.1.

Figura 1.1 – Tempo de vida x lucro obtido no projeto de um sistema embarcado.

Quanto maior for o atraso no lançamento do produto no mercado, maior será a perda

nos lucros. Estudos mostram que um atraso de seis meses implica numa queda de 33% nos

lucros [26]. Ainda em relação ao fator competitividade, tem-se o fator custo monetário. Não

dá para uma empresa ser competitiva se o preço de seus produtos não consegue se equiparar

com o das inúmeras outras empresas que também o desenvolvem. Os sistemas embarcados

têm que agregar funcionalidades interessantes aos produtos sem onerar demasiadamente seu

custo final.

O problema é que algumas aplicações, como por exemplo, um sistema embarcado

encarregado pelo controle do sistema de freios ABS (Anti-lock Break System) de um veículo,

impõem restrições de tempo real, exigindo implementações de alto desempenho. Alto

desempenho exige soluções mais bem elaboradas e significa um custo maior no

desenvolvimento do produto, pois para alcançar o desempenho exigido muitas vezes o

projetista não pode optar por componentes de uso genérico, tendo que optar por componentes

de uso específico, portanto mais caros. Assim, é de fundamental importância que o projetista

se preocupe com o fator custo/desempenho do sistema.

Além de competitivo, é um mercado que exige soluções particulares, pois os produtos

que têm eletrônica embarcada são muito específicos devido a grande heterogeneidade das

aplicações. Um sistema embarcado que controla os diversos mecanismos de vôo de uma

aeronave tem requisitos diferentes e exige soluções completamente distintas de um sistema
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embarcado para o controle de um forno de microondas, por exemplo. Desta forma, o projetista

de sistemas embarcados tem que estar apto a lidar com projetos de diferentes naturezas.

Finalmente, os produtos que utilizam sistemas embarcados estão evoluindo cada vez

mais e mais rapidamente. Basta olhar para os aparelhos de telefonia celular de hoje, que são

minúsculos e agregam muitas outras funcionalidades além das principais a que se destinam:

fazer e receber chamadas. Comparando-os com os primeiro aparelhos celulares, tem-se a

noção exata do quanto esta evolução é rápida e intensa. Assim, é necessário que os sistemas

embarcados também sejam flexíveis o suficiente para permitir toda esta evolução.

Além de todas estas preocupações citadas até o momento, o projetista de sistemas

embarcados distribuídos ainda tem que se preocupar com aspectos relativos à comunicação. A

topologia escolhida, o meio físico de comunicação, os protocolos e modelos de comunicação

adotados, técnicas de detecção e correção de falhas de transmissão, definição de onde cada

parte do sistema ficará alocada e implementação das funções que realizarão a comunicação,

são exemplos de aspectos relativos à comunicação com os quais um projetista de sistemas

embarcados distribuídos deve se preocupar.

Para tornar o cenário de projetos de sistemas embarcados distribuídos ainda mais

complexos, imagine ter que refazer toda a implementação das funções de comunicação,

preocupando-se com cada um desses aspectos que acabaram de ser citados, cada vez que se

deseja experimentar uma nova alternativa de implementação, a fim de se explorar o espaço de

projeto na busca da melhor solução para o problema.

Assim, para que todos estes requisitos sejam satisfeitos no desenvolvimento de

sistemas embarcados distribuídos, é preciso que o projetista seja auxiliado por ambientes de

desenvolvimento de projetos que permitam analisar diversas alternativas, combinando

componentes de hardware e de software, possibilitando desta forma ajudar na escolha da

alternativa de implementação mais adequada. É preciso ainda que estes ambientes possuam

uma metodologia de projeto bem definida, a fim de garantir a integração dos componentes de

hardware e software e que esta metodologia seja automatizada, de modo a permitir o

desenvolvimento de projetos num menor intervalo de tempo possível.

Para tentar solucionar estes problemas surgiram as técnicas de hardware/software co-

design. Hardware/software co-design é um novo paradigma de projetos, cujo principal

objetivo consiste em projetar sistemas digitais que satisfaçam às restrições de projeto através

da utilização de componentes de prateleira (Common-Off-The-Shelf - COTS), como

processadores, e ASIP´s (Application Specific Instruction Set Processor), e componentes de

aplicação específica, tais como ASIC´s (Application Specific Integrated Circuit) e FPGA´s
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(Field Programmable Gate Array) [25]. Os componentes de prateleira são conhecidos por

elementos ou componentes de software e sua principal característica é ter sua funcionalidade

especificada através de um programa. Esta característica permite que os elementos de

software, sejam utilizados em diferentes aplicações, tornando-os bastantes flexíveis. Já os

componentes de aplicação específica são conhecidos por elementos ou componentes de

hardware e caracterizam-se por implementar uma funcionalidade específica.

Desta forma, as técnicas de hardware/software co-design aliam o alto desempenho

proporcionado pelas aplicações implementadas em hardware ao baixo custo e alta

flexibilidade garantidos por componentes de software de uso geral como processadores. Isto

tudo dentro de um ambiente integrado onde uma metodologia de projeto é aplicada,

garantindo desta forma um rápido desenvolvimento de projeto. Uma metodologia genérica de

co-design é ilustrada na figura 1.2.

Figura 1.2 - Metodologia genérica de hardware/software Co-design.

Pela observação da figura 1.2 é fácil perceber que se trata de uma metodologia

bastante ampla. Inicialmente tem-se a especificação do sistema, onde são capturadas

restrições de projeto impostas pela aplicação que está sendo desenvolvida. Estas restrições

dizem respeito a requerimentos de tempo-real, ao consumo de potência, ao tamanho do

produto, ao custo de desenvolvimento, a confiabilidade e desempenho, só para citar algumas.
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Logo em seguida encontra-se a etapa de particionamento da especificação inicial, na

qual o objetivo é distribuir a funcionalidade do sistema em um conjunto de subsistemas, onde

cada subsistema deve ser executado em componentes de software ou em componentes de

hardware [7], tendo como base as restrições impostas ao projeto. Trata-se de um problema N-

P completo e, portanto, soluções para o particionamento automático são baseadas em

heurísticas, a fim de se reduzir a sua complexidade [25].

Seguindo as etapas da metodologia de co-design, tem-se agora a etapa de co-síntese,

que é o processo de sintetizar automaticamente as porções de hardware e software de um

sistema embarcado [21]. Assim, esta etapa tem por objetivo realizar a síntese dos processos a

serem implementados em software, em hardware, síntese da comunicação e síntese de

interfaces. A síntese de comunicação é necessária em duas situações distintas: para

implementar a comunicação que ocorre entre processos do sistema; e para implementar a

comunicação que ocorre entre processos de sistema e dispositivos de entrada e saída.

Já a síntese de interfaces, tem que ser realizada quando a comunicação ocorre entre

processos implementados em software e processos implementados em hardware. Em seguida

à etapa de co-síntese vem a etapa de integração e co-simulação. O objetivo desta etapa é se ter

um protótipo executável do sistema que seja construído fisicamente, ou executando em um

ambiente heterogêneo de simulação.

Uma outra fase da metodologia de co-design é a etapa de validação e verificação do

projeto, na qual a validação pode-se dar por simulação ou verificação formal de algumas

propriedades do sistema, a fim de se comprovar que o sistema resultante e a descrição original

possuem a mesma semântica. O uso de técnicas de verificação formal parece cada vez mais

ser uma tendência, visto que com a complexidade crescente dos sistemas embarcados, simular

tais sistemas é uma tarefa que se torna cada vez mais complexa. Finalmente tem-se a fase de

avaliação final do sistema, que é obtida através da geração de um protótipo real do mesmo,

onde o sistema pode ser testado sob condições reais de uso.

É no contexto da etapa de co-síntese que se insere o trabalho que está sendo proposto.

Como foi dito anteriormente, os projetistas de sistemas embarcados, e notadamente de

sistemas embarcados distribuídos, têm que considerar as mais diferentes possibilidades dentro

do espaço de projeto, a fim de conseguir fazer com que seus sistemas atinjam os objetivos a

que se propõem, respeitando todos os aspectos antes mencionados.

Mais afinal, qual a importância de um ambiente que permita gerar automaticamente a

comunicação em sistemas embarcados distribuídos? A importância está no fato de fazer com

que o projetista não tenha que se preocupar em implementar a comunicação para cada solução
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que ele deseje avaliar. Desta forma, ele fica livre para criar diversas situações e analisar o

comportamento do sistema, verificando se o mesmo atende às restrições impostas ao projeto,

a fim de obter a solução mais adequada ao problema.

Ainda em relação ao problema da geração de comunicação, a ausência de uma

ferramenta de auxílio ao projeto força, a cada nova situação a ser analisada, o projetista do

sistema a refazer todos os parâmetros que são dependentes da aplicação e customizar os

subsistemas de comunicação de maneira a refletir a nova arquitetura a ser analisada.

Assim, um ambiente que permita a geração automática de comunicação em sistemas

embarcados distribuídos, tarefa que reúne detalhes tediosos, específicos de cada aplicação e

com grande possibilidade de serem implementados com erro, permitirá ao projetista investigar

as vantagens e desvantagens entre diferentes alocações, particionamentos, topologias e

protocolos de comunicação, possibilitando desta forma o desenvolvimento de sistemas de

melhor qualidade, que atendam aos seus objetivos quanto a desempenho, custo e flexibilidade

em um curto período de desenvolvimento.

1.2 Objetivo do Trabalho Proposto

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um ambiente que suporte o projeto de

sistemas embarcados distribuídos através da geração automática de software e hardware para

a comunicação entre processos que estão alocados em diferentes processadores. Tal ambiente

será integrado ao ambiente PISH de hardware/software co-design, sendo PISH [18] (Projeto

Integrado de Hardware e Software), desenvolvido pelo GRECO (Grupo de Engenharia da

Computação) do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco [23]. A

integração acontecerá na etapa de co-síntese do PISH, que atualmente não suporta o projeto

de tais sistemas. A figura 1.3 mostra o fluxo de projeto suportado pelo ambiente proposto.



Capitulo 1 - introdução

22

Figura 1.3 – Fluxo de projeto do ambiente proposto.

Observando-se a figura 1.3, percebe-se que deve ser fornecida inicialmente ao

ambiente a descrição estrutural do sistema. A descrição estrutural consiste na especificação da

topologia lógica do sistema e de alguns parâmetros relacionados com a comunicação de

dados, como por exemplo, seleção do formato de transmissão (serial ou paralelo). Neste

trabalho, a topologia lógica diz respeito à forma como os nós da rede estão agrupados. O

ambiente proposto deve suportar uma topologia lógica qualquer.

Com base nas informações fornecidas na descrição estrutural, o ambiente passa para a

etapa de geração da estrutura de projeto, que consiste na criação de uma estrutura de

diretórios que representará a topologia física, na qual a topologia lógica fornecida será

mapeada. A topologia física representa a maneira como os nós estão ligados fisicamente uns

aos outros.

Em seguida, tem-se a etapa de seleção de componentes de comunicação. Estes

componentes são escolhidos automaticamente pelo ambiente, com base na descrição estrutural

fornecida, e encontram-se armazenados em bibliotecas específicas. Existem duas bibliotecas

de componentes de comunicação: uma para componentes de comunicação que serão

implementados em hardware e uma para implementação em componentes de software. Estes

componentes, juntamente com os meios físicos de comunicação, vão constituir a estrutura de
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rede através da qual as trocas de informação entre as diferentes partes que compõem o sistema

distribuído irão ocorrer.

Depois da escolha dos componentes de comunicação que devem ser utilizados no

projeto, acontece a fase de instanciação dos componentes de comunicação. Nela, alguns

componentes são apenas copiados para locais específicos da estrutura de projeto e outros,

além de serem copiados, sofrem alguns ajustes automáticos em seus códigos, de maneira a se

adaptarem a condições que são peculiares ao sistema em desenvolvimento. As etapas de

seleção de componentes de comunicação e instanciação de componentes de comunicação

compõem a etapa de geração dos componentes de comunicação.

Finalmente, vem a etapa de integração com o ambiente de co-síntese do PISH, o

InterfPish [15]. A implementação da etapa de integração não é realizada pelo ambiente

proposto, que apenas tem que ser projetado de forma a permitir que a integração com

InterfPish possa ocorrer. A partir do protótipo virtual, que representa o resultado da etapa de

particionamento, e da alocação, que informa o identificador de cada processo e a qual nó da

rede ele pertence, InterfPish realizará todas as funções que um ambiente de co-síntese

contempla, inclusive gerando toda a comunicação quando esta ocorrer entre processos que

estiverem alocados num mesmo sistema embarcado.

A integração entre os dois sistemas ocorrerá quando houver a necessidade de

comunicação entre processos que estão separados fisicamente, ou seja, alocados

processadores diferentes. Ela acontece fazendo-se com que estes processos utilizem a

estrutura de rede gerada pelo ambiente proposto para se comunicar.

1.3 Guia de Leitura

Esta dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: no próximo capítulo

encontram-se reunidos, no estado da arte, os trabalhos mais recentes realizados nesta área de

pesquisa. Além de mostrar os trabalhos mais recentes da área, este capítulo também apresenta

em detalhes a ferramenta de co-síntese InterfPish. Sobre ela é fornecida uma visão geral e são

mostradas suas principais características. Em seguida, no capítulo três, é mostrado o sistema

de co-design PISH, no contexto do qual este trabalho de mestrado está inserido. É fornecida

uma visão geral do sistema e cada uma das etapas que o compõem será abordada

sucintamente.

O capítulo quatro é destinado para os leitores que possuem pouco ou nenhum

conhecimento sobre comunicação de dados e redes de comunicação. Ele reúne conceitos
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básicos em comunicação de dados e redes de comunicação que foram utilizados para o

desenvolvimento do ambiente proposto. Assuntos como modos de transmissão, técnicas de

detecção e correção de erros de comunicação, topologias e protocolos de comunicação, são

alguns dos assuntos tratados neste capítulo. Se o leitor já tem conhecimento sobre esses

assuntos pode ir diretamente ao capítulo cinco, no qual é proposta uma arquitetura de

comunicação e são apresentados componentes de comunicação para sistemas embarcados

distribuídos. No capítulo cinco os componentes de comunicação são apresentados de forma

superficial. Caso o leitor deseje obter maiores detalhes sobre o funcionamento dos

componentes de comunicação, bem como sobre a maneira como eles foram implementados,

deve ler o capítulo seis.

Em seguida ao capítulo seis, é mostrado um estudo de caso que ilustra a utilização do

ambiente proposto no projeto de uma rede de sensores de temperatura. Cada uma das etapas

que faz parte do fluxo de projeto do ambiente proposto é mostrada no estudo de caso, que

reúne ainda simulações realizadas na rede de sensores. O capítulo oito apresenta as

conclusões do trabalho e, em seguida ao capítulo oito, encontram-se reunidos dois apêndices,

destinados àqueles leitores que desejam ter acesso ao projeto dos componentes de

comunicação implementados neste trabalho. O apêndice A apresenta o projeto das

implementações em hardware dos componentes de comunicação e o apêndice B, mostra a

descrição da funcionalidade de cada um dos componentes apresentado no apêndice A.

1.4 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou uma motivação para a realização deste trabalho, mostrando a

complexidade que está por trás do projeto de sistemas embarcados, sendo esta complexidade

ainda maior em projetos de sistemas embarcados distribuídos. Assim, para que os projetistas

consigam desenvolver projetos desta natureza da maneira mais rápida possível e com o menor

custo de desenvolvimento, foi justificada a importância da existência de ferramentas de

geração automáticas de comunicação para projetos de sistemas embarcados distribuídos. Em

seguida foi definido o objetivo que deveria ser atingido pelo trabalho, o desenvolvimento de

um ambiente de geração automática de componentes de comunicação para sistemas

embarcados distribuídos e foi apresentado um guia de leitura da dissertação.
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CAPÍTULO 2

O Estado da Arte
Este capítulo mostrará os principais trabalhos relacionados com a área de geração de

comunicação e geração de interfaces e apresentará em detalhes o método de co-síntese

realizado pela ferramenta IntefPish que está inserida na metodologia de hardware/software

co-design do PISH. A seção 2.1 reúne os principais trabalhos relacionados com a área de

geração de comunicação e interfaces para sistemas embarcados, a seção 2.2 apresentará o

método de co-síntese implementado pela ferramenta IntefPish e a seção 2.3 mostrará um

resumo do capítulo.

2.1 Trabalhos Relacionados

Exemplos de estudos recentes sobre o problema da geração de comunicação e geração

de interfaces em sistemas embarcados podem ser vistos em diversos trabalhos [1][2][3][4]

[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]. De maneira geral, o problema da geração de

comunicação pode ser dividido em duas classes: geração de comunicação e síntese de

interfaces para a implementação do sistema digital e geração de comunicação para a co-

simulação.

Na primeira classe de problemas, o objetivo é a geração automática ou não de software

e hardware que implementem os processos do sistema, a comunicação que ocorre entre estes

processos e a geração de interfaces que compatibilizarão a comunicação quando esta ocorrer

entre processos de natureza diferente. Exemplos destes tipos de trabalho podem ser

encontrados em [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]. Já a geração de comunicação

para a co-simulação tem o objetivo de fazer com que simuladores das partes a serem

implementadas em software, como um simulador para a linguagem C, por exemplo, e

simuladores das partes a serem implementadas em hardware, como um simulador VHDL,

possam se comunicar, dando a impressão de ser um só ambiente. Como exemplo de trabalhos

relacionados à geração de comunicação pode-se citar [1][2].

Como o trabalho que está sendo proposto tem o objetivo de apresentar um ambiente

para a geração de comunicação na implementação do sistema digital, esta seção apresentará
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os trabalhos relacionados com esta classe de problemas. Em [15], o foco dos estudos está na

proposta de um ambiente, InterfPish que, a partir de uma descrição particionada do sistema,

realiza a geração automática do código que implementará os processos que compõem o

sistema, realiza a geração automática da comunicação que ocorre entre estes processos e gera

automaticamente interfaces, quando a comunicação acontece entre processos que serão

implementados em software e processos que serão implementados em hardware. O resultado

do método de co-síntese de InterfPish é a geração de código em C, para as implementações

em software e código em VHDL para as partes a serem implementadas em hardware.

InterfPish não suporta a geração de código para sistemas embarcados distribuídos.

Trabalhos que estudam este tipo de problema são apresentados em [3][4][13][12][5]

[6][7][8][9][10][11][14]. Em [4] é apresentada a metodologia de hardware/software co-design

utilizada por Cosmos. Cosmos é um ambiente que suporta o co-design de sistemas

embarcados distribuídos compostos por processadores programáveis e por processadores de

hardware, que se comunicam através de uma complexa rede de comunicação. Cosmos

suporta o projeto de sistemas distribuídos em diferentes escalas, que podem ser

implementados como um chip, uma placa ou como um sistema geograficamente distribuído.

Cosmos utiliza SDL (Specification and Description Language) como linguagem de

especificação e o particionamento da descrição original é semi-automático, o que representa

uma abordagem interativa para o problema de hardware/software co-design. O

particionamento acontece através de uma série de transformações guiadas pelo projetista, o

que permite que ele tire proveito da sua experiência e do seu conhecimento. Cosmos possui

um formato intermediário, Solar [17], no qual a descrição em SDL é transformada.

Este formato intermediário permite a especificação de processos concorrentes e

suporta conceitos de comunicação de alto nível, como canais e compartilhamento de

variáveis. Com isto, é possível modelar a maioria dos esquemas de comunicação em nível de

sistema, como passagem de mensagem e compartilhamento de recursos, por exemplo. Como

foi visto, o particionamento é realizado através de uma série de transformações. Estas

transformações são aplicadas no formato intermediário e são de três tipos: decomposição

funcional, reorganização estrutural e transformação de comunicação. Para a realização das

transformações o projetista utiliza um conjunto de cinco primitivas: merge, split, move, flat e

map. É necessário deixar claro que apenas na reorganização estrutural o projetista pode

utilizar todas as primitivas, ao passo que na transformação de comunicação, apenas as

primitivas merg e map podem ser utilizadas.
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Uma vez escolhida a primitiva que irá realizar a transformação desejada, cosmos

realiza automaticamente a transformação. Iremos nos deter na transformação de

comunicação. Antes porém, será apresentado o modelo de comunicação suportado por

Cosmos. Segundo este modelo, as comunicações ocorrem através de canais abstratos, que são

entidades capazes de executar um determinado esquema de comunicação e oferecem aos

processos primitivas de comunicação de alto nível (send e receive), através das quais as

comunicações irão acontecer. Estas primitivas são ativadas por chamadas de procedimento

remoto realizadas pelos processos que desejam se comunicar e escondem destes processos

detalhes de como a comunicação é de fato realizada, tornando a comunicação independente

do restante do projeto.

A transformação de comunicação é responsável pela transformação de uma

comunicação virtual, que ocorre através de canais abstratos, em uma comunicação real, que

ocorre através de componentes de comunicação implementados em C ou VHDL. Para isso, o

passo inicial consiste em o projetista escolher o protocolo de comunicação que deve ser

utilizado. A escolha acontece com base numa biblioteca de protocolos. Durante a escolha,

chamadas abstratas de canal são substituídas por chamadas de procedimentos remotos (RPC).

Após a seleção do protocolo, vem a fase de geração de interface, na qual é introduzido

código para cada processo de acordo com o protocolo selecionado. A função da primitiva map

é o mapeamento das funções relacionadas ao protocolo selecionado e a primitiva merge, neste

caso, tem a função de poder agrupar canais, visando obter redução de custo. O resultado final

da metodologia de hardware/software co-design utilizada por Cosmos é um protótipo virtual

representando uma arquitetura distribuída, descrita em C, para as partes do sistema a serem

implementadas em software e VHDL para aquelas partes a serem implementadas em

hardware.

Apesar do trabalho afirmar que Cosmos pode suportar o projeto de sistemas

embarcados geograficamente distribuídos, não deixou claro quais são os tipos de protocolos

que são oferecidos pela biblioteca de protocolos. Esta informação seria importante para que

fosse possível realizar uma análise de como as comunicações entre sistemas geograficamente

distribuídos são tratadas por Cosmos, já que se sabe que em comunicações entre

processadores distribuídos geograficamente, há a possibilidade do surgimento de erros de

transmissão, sendo necessário protocolos mais elaborados capazes de lidar com essa situação.

Já em [7], é proposta uma abordagem para a geração automática de comunicação em

sistemas embarcados distribuídos, na qual se permite transformar um sistema composto por

um conjunto de processos que se comunicam via primitivas de comunicação de alto nível
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através de canais abstratos, em um conjunto de processos executados em processadores

interconectados, que se comunicam via sinal e compartilham o controle da comunicação.

Um canal abstrato é uma entidade capaz de executar um esquema de comunicação

invocado através de chamadas de procedimento. Estes canais oferecem primitivas de

comunicação de alto nível, chamadas de serviços, que são usadas pelos processos para a

comunicação. Um processo que deseja se comunicar através de um canal faz um chamado de

procedimento remoto a uma primitiva de comunicação (send ou receive) daquele canal e uma

vez que este chamado tenha sido atendido, a comunicação ocorre de maneira independente do

processo. Este modelo de comunicação permite à abordagem apresentada modelar o

comportamento do sistema independentemente da comunicação. Esta é uma característica

interessante, pois permite aos sistemas realizarem o processamento paralelamente às

comunicações. Além disso, qualquer alteração no esquema de comunicação pode ser realizada

sem que seja necessário se alterar nada na descrição do sistema.

A síntese de comunicação acontece em duas etapas. A primeira é chamada de seleção

de protocolo e alocação de unidades de comunicação e a segunda realiza a adaptação da

interface de diferentes processos para a rede de comunicação selecionada. Na primeira etapa

são fixados a estrutura de rede de comunicação e os protocolos utilizados para a troca de

dados. A estrutura de rede é formada por unidades de comunicação, que são abstrações de

componentes físicos e estão armazenadas na biblioteca de unidades de comunicação. As

unidades de comunicação serão escolhidas de forma a prover os serviços requisitados pelos

processos de comunicação, mais também outros aspectos serão levados em consideração para

a sua escolha, tais como: performance requerida e tecnologia de implementação dos processos

de comunicação. Estas características são as variáveis de uma função de custo cujo algoritmo

de alocação deve procurar minimizar.

A segunda etapa da síntese de comunicação é a síntese de interfaces e consiste em se

escolher, através de uma biblioteca de implementações, um tipo de implementação para cada

unidade de comunicação utilizada. Nesta fase também é gerada a interface requerida para

todos os processos que utilizam a unidade de comunicação. A escolha da implementação (da

interface) é feita automaticamente com base em alguns parâmetros, tais como: taxa de

transferência de dados e número de linhas de dados, por exemplo. O resultado da etapa de

síntese de interface é uma série de processadores interconectados e se comunicando através de

barramentos.
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Uma extensão de [7] é apresentada em [8], que se baseia na abordagem de síntese de

interfaces e síntese de componentes de comunicação proposta em [7], só que para sistemas

especificados em diferentes linguagens. O fato de se permitir descrever um sistema em

diferentes linguagens é uma característica interessante, pois determinadas partes do sistema

podem ser descritas de maneira mais eficiente utilizando-se linguagens específicas.

Em [14] foi apresentado um fluxo de projeto para a geração de arquiteturas de

aplicação especifica, compostas por multiprocessadores heterogêneos. O foco do trabalho se

deu na geração dos co-processadores de comunicação (hardware wrappers), que funcionam

como interfaces entre os diferentes processadores que compõem a arquitetura e a rede de

comunicação que estes processadores utilizam para trocar informações. Neste trabalho, a

geração da arquitetura é baseada na instanciação de templates de arquiteturas genéricas e na

geração de co-processadores de comunicação, que podem ser implementados em software ou

em hardware. Para entender exatamente como acontece a geração da arquitetura, alguns

conceitos preliminares, tais como: modelagem do sistema, modelo de comunicação e tipos de

templates de arquitetura devem ser apresentados.

O sistema é descrito em [14] como uma série de módulos interconectados. Um módulo

é caracterizado por possuir uma funcionalidade e por possuir portas de comunicação. Os

módulos são conectados uns aos outros se ligando suas portas através de canais de

comunicação. Para representar as comunicações no sistema, são utilizados 3 níveis de

abstração: nível de sistema, nível de macro arquitetura e nível de micro arquitetura. No nível

de sistema, os módulos se comunicam trocando mensagens através de canais. Neste nível não

é realizada nenhuma associação de protocolos de comunicação a canais. Já no nível de

macro-arquitetura, é associado um determinado protocolo a cada canal, além de que é

especificada a funcionalidade de cada módulo e é definido que processador irá implementar

essa funcionalidade. Finalmente, o nível de micro-arquitetura representa a instanciação final

de um determinado template de arquitetura.

O trabalho utilizou dois templates de arquiteturas genéricas propostos em [13]. Estes

templates podem incluir vários tipos de processadores diferentes e um conjunto de

dispositivos, tais como: módulos de memórias e periféricos. Os templates se diferenciam no

que diz respeito à forma com que os processadores estão conectados. Um dos templetes

considera que a ligação dos processadores acontece através de uma rede, com tecnologia de

transmissão ponto-a-ponto, segundo uma topologia completamente ligada, ao passo que o
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outro template apresentado possui seus processadores interconectados segundo uma topologia

em barramento.

A geração da arquitetura acontece da seguinte forma: inicialmente o sistema é descrito

no nível de macro arquitetura, no qual são definidos os módulos do sistema, a funcionalidade

de cada módulo, suas portas e onde é realizada a interligação dos módulos. Depois disso,

deve-se definir qual template se deseja utilizar, deve-se escolher os tipos de processadores que

irão implementar a funcionalidade de cada módulo e deve-se associar a cada uma das portas

dos diferentes módulos um determinado protocolo de comunicação. Neste momento a

descrição do sistema está feita e apenas resta instanciar o template da arquitetura, que consiste

em se transformar a macro-arquitetura em uma micro-arquitetura. Esta tarefa é realizada

automaticamente com base nos parâmetros extraídos da descrição do sistema e através do uso

da biblioteca de processadores e da biblioteca de protocolos.

A biblioteca de processadores consiste em uma lista de templates de arquiteturas de

processadores, que podem ser de quatro tipos: cores de processadores, barramentos,

componentes, como memória ou co-processadores, e adaptadores de processador. A biblioteca

de protocolos consiste em uma lista de adaptadores de canais. Os adaptadores de processador

e os adaptadores de canais são componentes do co-processador de comunicação de hardware

(hardware wrapper). Assim, cada hardware wrapper possui um adaptador de processador e

adaptadores de canal, um para cada canal que tiver sido criado para o módulo na definição da

macro-arquitetura. A interconexão do adaptador de processador com os adaptadores de canal

ocorre através de um barramento de comunicação interno do wrapper.

A função do adaptador do processador é detectar acesso ao canal, realizar a seleção do

canal e fazer o gerenciamento das interrupções. Já a função dos adaptadores de canal é

implementar o protocolo de comunicação especificado para aquele canal. Desta forma, o co-

processador de comunicação realiza a interface entre processadores e a rede de comunicação.

A arquitetura dos software wrappers, bem como seu processo de geração é o foco do trabalho

apresentado em [12]. Os software wrappers possuem a mesma função dos hardware

wrappers, com a diferença que são instanciados em software. Os software wrappers

funcionam como uma API (Application Program Interface) para o software de aplicação de

um determinado processador que compõe a arquitetura, escondendo dele os detalhes do

gerenciamento das comunicações.

Como foi visto anteriormente, [14] propôs um fluxo de projeto para a geração de

arquiteturas de aplicação especifica, compostas por multiprocessadores heterogêneos. Em [5]
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é apresentado um ambiente de desenvolvimento de projetos que implementa o fluxo de

projeto apresentado em [14]. Inicialmente o sistema é descrito em SystemC estendido e esta

descrição é transformada para o modelo de macro-arquitetura definido em [14]. Em seguida

vem a etapa de geração automática do hardware wrapper, do software wrapper e a geração

automática de um co-simulador, utilizado para a validação do sistema.

Já em [9] é apresentada uma biblioteca de componentes de comunicação orientada a

objetos. Esta biblioteca tem o objetivo de prover objetos que realizam o mapeamento de

primitivas de comunicação em alto nível, tais como send e receive em funções de baixo nível,

que se detêm a detalhes de implementação da comunicação, escondendo estes detalhes das

aplicações que utilizam a biblioteca. Inicialmente a biblioteca reúne protocolos de

comunicação para PC’s, micro-controladores da família 8051 e para FPGAs e ASICs. Para

PC’s foram desenvolvidas rotinas em C para comunicação através da porta serial e através de

barramentos ISA. As rotinas em C desenvolvidas para micro-controladores da família 8051

permitem comunicação através da porta serial e em barramentos I2C. Finalmente, para FPGAs

e ASICs foram desenvolvidas packages em VHDL com rotinas que implementam

comunicação através do barramento ISA e PCI.

Em [10] o enfoque do trabalho foi mostrar detalhes das rotinas da biblioteca proposta

em [9] para comunicações que ocorrem através do barramento ISA. Foram apresentados dois

exemplos que mostram a utilização da biblioteca. No primeiro exemplo, foi proposto um

esquema de comunicação do tipo cliente-servidor entre um FPGA e um PC onde as

comunicações ocorreram através do barramento ISA. O FPGA atuou como servidor,

oferecendo o cálculo do máximo divisor comum entre dois números e o PC desempenhou o

papel de cliente, entregando os números e solicitando o cálculo ao FPGA. O outro exemplo

considerou o FPGA como um controlador do barramento ISA.

Em [6] é apresentado um ambiente que permite ao projetista analisar diferentes

alternativas de projeto para uma arquitetura formada por processadores interconectados por

uma topologia qualquer composta por barramentos. Após a descrição comportamental do

sistema, baseada no modelo de comunicação proposto no trabalho, e após a definição da

arquitetura, o ambiente realiza a síntese de comunicação. A descrição comportamental do

sistema consiste em um conjunto de processos de comunicação que são compostos por portas

de entrada, pelas quais recebem as mensagens, e por portas de saída, por onde as mensagens

são enviadas. O projetista pode associar a cada porta de entrada um atributo de recebimento

que indica o tamanho do buffer de recepção das mensagens.
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O trabalho apresenta um modelo de comunicação para sistemas embarcados

distribuídos de tempo real baseado num conjunto de processos que se comunicam através da

troca de mensagens de forma não bloqueante. Quando um processo deseja enviar uma

mensagem ele a entrega a um núcleo de sistema operacional de tempo real e retorna

imediatamente para seu processamento normal. Para cada processador que faz parte da

arquitetura, será gerado pelo ambiente um núcleo de sistema operacional de tempo real.

Mensagens de outros processos são recebidas assincronamente através de interrupções

que indicam a chegada de novas mensagens. Neste momento o núcleo do sistema operacional

trata a chegada da mensagem e retorna o controle para o processo que estava sendo executado

anteriormente. Além de poder configurar o tamanho dos buffers de recepção das mensagens, o

projetista pode escolher entre algumas alternativas de comportamento do sistema no caso dos

buffers tornarem-se cheios. Algumas alternativas possíveis são: desprezar a mensagem que

está chegando ou enviar a mensagem que será desprezada juntamente com o aviso de buffer

cheio para a aplicação.

A síntese de comunicação acontece logo após o projetista ter especificado a descrição

comportamental do sistema e ter definido a especificação da arquitetura, que inclui uma lista

de processadores, a definição da topologia de barramentos, com o protocolo do barramento, o

mapeamento dos processos especificados na fase de descrição comportamental nos diferentes

processadores que compõem a arquitetura do sistema e o mapeamento das conexões das

portas para determinados barramentos. Feito isso, a ferramenta de síntese analisa os padrões

de comunicação e automaticamente gera a comunicação, criando sistemas operacionais de

tempo real, específicos para aplicação em questão, para cada processador.

Em [3] é proposto um método que permite realizar automaticamente a alocação e o

escalonamento das comunicações que ocorrem numa arquitetura composta por processadores

heterogêneos. O método proposto suporta a comunicação em sistemas embarcados de tempo

real. A arquitetura é definida por uma série de diferentes processadores (PEs), que

compartilham um único barramento para a troca de mensagens. O acesso ao barramento é

controlado por um arbitro de barramento. Na arquitetura proposta assumiu-se que cada

processador é capaz de enfileirar requisições de comunicação, de forma que o processamento

em cada unidade de processamento (PE) pode acontecer independentemente da comunicação.

Foram desenvolvidas duas políticas de escalonamento do barramento: uma política de

prioridade fixa e uma política round-robin.

Neste trabalho o sistema é modelado como conjuntos de task-graph que serão

executados em processadores heterogêneos, conectados por um único barramento. Segundo
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[16] um task-graph é um grafo acíclico direto, no qual os vértices representam processos e as

arestas representam dependência de dados. As arestas possuem um atributo que diz respeito

ao tamanho do dado e cada task possui atributos tais como: tempo de execução (que é

dependente do processador no qual o task será executado) e opcionalmente um atributo que

diz respeito ao deadline associado àquele task. Um task é um conjunto de processos

parcialmente ordenados [16].

A partir do modelo do sistema, que como foi visto é representado por conjuntos de

task-graph (T), a partir de um conjunto de diferentes processadores, cada um com um atributo

de custo monetário e um atributo de tempo de execução para cada um dos tasks presentes em

T e a partir de um recurso de comunicação (barramento), que possui atributos de custo

monetário e taxa de transferência, o problema consiste em encontrar uma configuração

composta de um conjunto de instâncias de processadores e uma instância do barramento (a

menos que exista uma solução que utilize apenas um único processador), que atenda as

restrições de tempo-real e minimize o somatório dos custos de cada componente.

Segundo o trabalho, este problema de otimização é considerado NP-hard. Assim, para

a realização desta tarefa, o trabalho apresenta uma heurística que é composta por dois loops,

um externo, que tem o objetivo de gerar diferentes configurações para representar o sistema e

por um loop interno, que deve tentar alocar e escalonar as comunicações para a configuração

gerada pelo loop externo, checando se as restrições do problema são atendidas. Inicialmente o

loop externo gera uma configuração composta por apenas um único PE, que foi selecionado

randomicamente, e então adiciona novos PEs, também selecionados randomicamente, mas de

forma que a configuração não seja dominada por PEs do mesmo tipo. Para cada nova

configuração gerada pelo loop externo, o loop interno checa o atendimento às restrições do

problema. Se uma solução é encontrada, o loop externo tenta encontrar uma solução mais

barata, eliminando PEs.

Em [11] também foi proposto um método que permite realizar a alocação e o

escalonamento das comunicações que ocorrem numa arquitetura composta por vários

processadores heterogêneos. Assim como em [3], o método proposto suporta a comunicação

em sistemas embarcados de tempo real, mas uma das diferenças em relação a [3] está na

arquitetura proposta em [11], que é composta por uma série de diferentes processadores (PEs)

interligados por vários barramentos. As comunicações nos barramentos não são escalonadas

por um único componente, mais sim de acordo com a prioridade de cada mensagem alocada

ao barramento. A política de escalonamento adotada é fixa, através da distribuição de

prioridades fixas. A mensagem que estiver pronta para ser transmitida e contiver a maior
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prioridade recebe o direito de utilizar o barramento. O mesmo esquema de escalonamento

ocorre com os processos nos PEs.

A principal diferença da abordagem proposta em [11] pela abordagem proposta em [3]

está no algoritmo que realiza a alocação e o escalonamento das comunicações. À medida que

[3] apresenta um algoritmo automático, o algoritmo proposto por [11] é interativo. Em cada

etapa é possível realocar um processo para um outro PE ou criar um novo PE para um

determinado processo. Além disso, também é possível realocar uma mensagem de um

barramento para outro ou criar um novo barramento para uma determinada mensagem. A cada

etapa, um algoritmo de análise proposto no trabalho irá estimar o atraso causado nas

comunicações e o projetista pode comparar o atraso da configuração atual com o atraso

apresentado pela configuração anterior, o que lhe permite decidir se a realocação foi

satisfatória ou não.

Pelo que foi estudado dos trabalhos aqui apresentados, poucos foram os trabalhos que

claramente desse suporte ao desenvolvimento de sistemas embarcados geograficamente

distribuídos. Uma exceção foi encontrada em [4], mais ainda assim falta deixar mais claro que

tipo de protocolo de comunicação [4] utiliza para dar suporte a estes tipos de sistemas. Os

protocolos de comunicação aos quais os trabalhos se referem são sempre protocolos simples

(handshake ou fifo), sem estruturação em camadas e sem mencionar nenhuma técnica para

controle de erros de transmissão e controle de fluxo de dados, que são aspectos importantes

para protocolos que gerenciam comunicação entre sistemas que estão fisicamente separados.

Também não foi encontrado nenhum modelo de comunicação que desse suporte à

comunicação através da Internet.

2.2 O Ambiente InterfPish

2.2.1 Visão Geral

InterfPish é um ambiente de co-síntese inserido na metodologia de hardware/software

co-design do PISH. A figura 2.1 mostra as fases do método de co-síntese de InterfPish.
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Figura 2.1 – Fases do método de co-síntese da InterfPish.

Inicialmente a descrição particionada do sistema (protótipo virtual) é transformada

para um formato intermediário que é independente da linguagem de especificação. Este

formato é redes de petri, que permite a descrição gráfica de sistemas concorrentes, sendo uma

técnica consolidada para a representação de tais sistemas [15]. Em seguida à fase de

transformação, vem a fase de geração de objetos, onde é gerada uma representação orientada

a objetos da rede de petri do sistema digital. Desta forma, a manipulação dos elementos que

compõem a rede de petri torna-se mais fácil. Em seguida à fase de geração de objetos vem a

fase de geração de processos. Nesta fase são extraídos processos seqüenciais da rede. São

associados aos processos extraídos os fluxos de dados e as variáveis utilizadas por cada

processo seqüencial. Ambos, fluxos de dados e variáveis, são retirados da especificação do

sistema particionado. Os processos extraídos serão implementados em hardware e/ou em

software, conforme o resultado do particionamento.
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A fase seguinte está relacionada com a extração da comunicação entre os processos. A

comunicação é extraída através da identificação dos canais de comunicação e de seus

respectivos processos remetente e destinatário [15]. Além da identificação da comunicação

entre os processos do sistema, nesta fase também são identificadas as comunicações que

ocorrem com o ambiente externo ao sistema.

Em seguida à fase de extração de comunicação, vem a fase de inserção de entrada e

saída, que permite a comunicação com dispositivos externos ao sistema, dispositivos de

entrada e saída (E/S). Para isto, são gerados processos de E/S a partir de uma biblioteca de

E/S. Estes processos têm a capacidade de se comunicar com processos do sistema e de

interagir com o dispositivo de E/S que eles controlam, atuando como um driver para o

dispositivo. Desta forma, quando um processo de sistema deseja realizar alguma operação de

E/S, por exemplo, para ele é como se a comunicação ocorresse com um outro processo

qualquer do sistema.

Finalmente tem-se a fase de geração de códigos compiláveis (em C) e sintetizáveis

(em VHDL) que irão implementar os processos do sistema, os processos de comunicação e a

interface, quando a comunicação ocorrer entre processos que são implementados em

hardware e processos que são implementados em software. Além disto, também será gerado

código para implementar as operações de E/S realizadas pelo sistema. InterfPish suporta o

projeto para uma arquitetura alvo composta por um processador e por um componente de

hardware e não gera e capaz de gerar comunicação entre processos que estão alocados em

processadores fisicamente distribuídos. Na próxima seção serão apresentados os modelos de

comunicação suportados por InterfPish.

2.2.2 Modelos de Comunicação

InterfPish utiliza dois modelos de comunicação: comunicação direta e comunicação

síncrona por canal [15]. A comunicação direta se dá entre processos seqüenciais por

compartilhamento de variáveis. Nela um processo pai se comunica com um processo filho

através de um bloco de ativação. Depois que o processo filho tiver terminado sua tarefa, ele

avisa o processo pai sobre o término através de um bloco de finalização. Um processo pai

pode ativar vários processos filhos e tem que esperar que todos eles o avisem sobre o término

de suas tarefas para que possa seguir em frente. A figura 2.2a mostra a ativação de um

processo filho e a figura 2.2b mostra um processo filho informando ao processo pai sobre o

término de suas tarefas.
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Figura 2.2 – Modelo de comunicação direta.

O outro modelo de comunicação implementado por InterfPish é a comunicação

síncrona por canal, que acontece entre processos filhos (concorrentes), onde não há a

possibilidade de compartilhamento de variáveis. A figura 2.3 mostra o modelo de

comunicação por canal entre dois processos concorrentes P0 e P1 através do canal C0.

Figura 2.3 – Comunicação síncrona por canal.

Neste modelo, os canais de comunicação deixam os detalhes da transferência de dados

transparentes para os processos P0 e P1 [15] e são responsáveis pela transferência de um

conjunto fixo de tipos de dados. Os canais sempre transferem exatamente os tipos de dados

fixados para eles. Aos processos cabe apenas a tarefa de saber interagir com os canais, através

de uma interface fornecida por eles. Existe uma interface com o processo transmissor,

interface sender, e uma interface com o processo que vai receber os dados, interface receiver.

A figura 2. 4 mostra a estrutura dos canais de comunicação.

Figura 2. 4 – Estrutura do canal de comunicação.
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Para que a comunicação seja efetuada, tanto o processo transmissor, no caso P0,

quanto o receptor, P1, devem ativar o canal, o que ocorre através do sinal de ativa. Os sinais

de pronto vistos na figura 2.4 servem para indicar que a comunicação terminou, liberando os

processos para continuarem a realizar suas tarefas. Os canais podem ser implementados como

componentes de hardware ou em software, como funções e estrutura. É interessante observar

que estes modelos de comunicação apresentados não fazem nenhuma distinção com relação à

natureza dos processos. Tanto faz se os processos estão implementados em hardware,

software ou se um deles está implementado em software e o outro em hardware. A

comunicação se dará sempre pela utilização de blocos de ativação, finalização ou canal de

comunicação [15].

Entretanto, quando os processos que estão envolvidos em uma comunicação são de

naturezas diferentes, é necessário que a ferramenta InterfPish gere uma interface que

compatibilizará a comunicação entre estes processos. O modelo de interface gerado é

simétrico, pois possui os mesmos componentes tanto do lado do hardware quanto do lado do

software. Alem disso, é dividido em camadas, o que torna a interface modular. A figura 2. 5

mostra um esquema da interface.

Figure 2.5 – A interface hardware/software.

Observando-se a figura 2.5, podem-se ver as três camadas que compõem a interface: a

prcs_unit; a comm_unit e a io_unit. Cada uma destas camadas possui uma função específica.

A camada mais externa, prcs_unit, serve de interface com os processos. Desta forma, sua

função é implementar as partes dos componentes de comunicação (bloco de ativação, bloco

de finalização e canal), como componentes em hardware ou software [15]. A figura 2. 6
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mostra um esquema mais detalhado da camada prcs_unit. Nela são mostrados os quatro tipos

de elementos que podem ser implementados nesta camada.

Primeiramente tem-se o sender, utilizado para fazer a interface com o processo

transmissor quando a comunicação se dá por canal. O segundo elemento é o receiver, que é a

interface com o processo receptor também numa comunicação por canal. Em seguida tem-se o

bloco de ativação, utilizado como foi dito anteriormente, por processos pais para iniciar a

comunicação com processos filhos, e finalmente, o último elemento é o bloco de finalização,

utilizado por processos filhos quando estes desejam informar ao seu processo pai que sua

tarefa foi terminada.

Figura 2.6 – Elementos da camada prcs_unit.

A camada intermediária do modelo de interface é responsável pela execução de três

funções: escalonamento; buferização e acesso à camada io_unit [15]. Pelo fato da interface ser

um recurso compartilhado pelos diversos processos concorrentes que compõem o sistema

embarcado, o acesso a ela tem que ser controlado, sendo justamente esta a primeira função da

camada comm_unit. Sua segunda função é a buferização. A função da buferização é permitir

que dados vindos de/para a camada io-unit sejam armazenados em um buffer, com o objetivo

de melhorar o desempenho da interface [15]. Por fim, o acesso à camada io_unit é responsável

pelo recebimento/envio de dados de/para a camada io_unit.

A última camada a ter sua funcionalidade analisada é a camada io_unit. Trata-se da

camada mais interna da interface, sendo responsável pela conexão do componente de software

ao componente de hardware. Esta camada é a única das três que depende da arquitetura na

qual o sistema será executado. Por este fato, ao contrário das outras duas camadas da
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interface, a camada io_unit não é fixa e sua implementação pode variar desde a utilização de

componentes diferentes, tais como modelos distintos de processador, até a maneira como

processador e componentes de hardware estão conectados [15]. Apesar de não ser fixa, a

camada io_unit sempre preserva a mesma interface com a camada comm_unit, o que permite

que novas implementações suas sejam adicionadas à interface sem problema.

Além de gerar código para a implementação da comunicação entre processos de

sistema, através dos modelos de comunicação que acabaram de ser apresentados, e interface, a

ferramenta InterfPish também permite que os sistemas embarcados possam interagir com

dispositivos de E/S. Esta interação ocorre segundo o modelo de processo de E/S, que pode ser

visto na figura 2.7, onde a figura 2.7a representa um processo de E/S de saída e a figura 2.7b

representa um processo de E/S de entrada.

Figura 2.7 – Modelo de processos de entrada e saída.

Cada dispositivo de E/S deve ser controlado de uma maneira específica. Devido a esta

característica, os processos de E/S não podem ser fixos, devendo haver um processo de E/S

diferente para cada dispositivo que se deseja controlar. Os processos de E/S são armazenados

numa biblioteca de processos de E/S. Como é visto na figura 2.7, eles devem servir de

interface entre o processo de sistema (P0), que deseja se comunicar com o dispositivo de E/S,

e o próprio dispositivo de E/S. Este modelo tem uma característica interessante: para os

processos de sistema, a comunicação com dispositivos de E/S se dá como se ele estivesse se

comunicando com qualquer outro processo de sistema, embora na verdade esteja se

comunicando com um processo de E/S. Neste modelo, os processos de E/S podem ser

encarados como drivers de dispositivos, com cada dispositivo possuindo um driver específico.
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O modelo de processos de E/S utilizado por InterfPish é justamente a solução para o

problema da interligação entre ele e o ambiente de geração de comunicação proposto por este

trabalho. Considere que as primitivas de comunicação de envio e recebimento de dados sejam

encaradas como dispositivos de E/S, que de fato são. Uma vez que elas são dispositivos de

E/S, basta que sejam criados drivers (processos de E/S) que controlem estes dispositivos e que

estes drivers sejam inseridos na biblioteca de processos de E/S da ferramenta InterfPish. Para

isto, deverão então ser criados dois processos de E/S para a comunicação pela rede: um para o

envio de dados e um para o recebimento de dados.

Os processos de E/S de comunicação pela rede têm a estrutura mostrada pela figura 2.

8. Nela, pode-se ver o bloco de controle do dispositivo e o bloco de controle do canal de E/S.

O bloco de controle do dispositivo é responsável pelo acionamento dos sinais de controle do

dispositivo e pela entrega dos dados que devem ser passados para ele. Já o bloco de controle

de canal, deve controlar o canal de E/S ligado ao processo de E/S.

Figura 2.8 – Estrutura de um processo de entrada e saída.

Os blocos de controle de dispositivo que pertencem a processos de E/S de

comunicação pela rede, devem passar para os dispositivos que controlam, sender ou receiver,

as informações que formam a interface destes dispositivos. Uma última característica dos

processos de E/S é que eles tanto podem ser implementados em software, quanto em

hardware.

2.3 Resumo do Capítulo

Neste capítulo foram apresentados diversos trabalhos relacionados, que representam o

estado da arte em geração de comunicação e geração de interfaces para sistemas embarcados,

e em seguida foi mostrado em detalhes o ambiente de co-síntese InterPish, que suporta a co-
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síntese de sistemas embarcados não distribuídos. Inicialmente foi apresentado o fluxo de

projeto de InterfPish e cada uma de suas etapas foi explicada. Em seguida, foram

apresentados os modelos de comunicação do sistema, que suporta comunicação direta ou

através de canais, foi apresentado o modelo da interface de comunicação, que compatibiliza a

comunicação entre processos que estão alocados em componentes de software e processos

alocados em componentes de hardware, e foram apresentados os modelos de processos de

entrada e saída, que permitem que o sistema digital se comunique com o ambiente externo a

ele.
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CAPÍTULO 3

O Sistema PISH de Co-design

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o sistema PISH de hardware/software co-

design, no contexto do qual este trabalho está inserido. Inicialmente será fornecida uma visão

geral do PISH, seção 3.1, onde serão abordadas suas características principais e as diferentes

etapas que o compõem. Na seção 3.2 cada uma das etapas será discutida mais detalhadamente.

As etapas a serem abordadas vão desde a descrição do sistema original até a sua prototipação,

passando pelas etapas de particionamento e co-síntese. Finalmente, a seção 3.3 apresenta um

resumo sobre o que foi visto no capítulo.

3.1 Visão Geral

O PISH é um sistema de hardware/software co-design caracterizado por três aspectos

básicos: possui uma abordagem neutra para a especificação de sistemas digitais; possui uma

única linguagem para realizar esta especificação e utiliza técnicas de verificação formal para a

realização do particionamento do sistema proposto [15]. O fato de possuir uma abordagem

neutra para descrever sistemas digitais significa que nenhuma consideração inicial é feita

sobre que partes do sistema serão implementadas em hardware e que partes serão

implementadas em software. Desta forma, é possível para o projetista descrever o sistema

num alto nível de abstração, não tendo que se preocupar com os detalhes de como o sistema

será realmente implementado. Isto vai permitir maior flexibilidade para exploração do espaço

de possíveis soluções, possibilitando obter uma solução mais adequada em um menor espaço

de tempo.

O fato de possuir apenas uma única linguagem para descrição de sistemas digitais

reúne aspectos positivos e negativos. A linguagem escolhida para ser utilizada pelo PISH foi o

Occam[27]. Como aspectos positivos em relação à escolha de uma única linguagem de

descrição, tem-se o fato do projetista não ter que lidar com várias linguagens e de não ser

necessária a criação de um ambiente de integração que permita que descrições feitas em
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diferentes linguagens interajam entre si. Em contra partida, a utilização de várias linguagens

permite ao projetista ter a liberdade de escolher, para a descrição de uma determinada parte do

sistema digital, uma linguagem que seja mais adequada para a realização desta tarefa.

Finalmente, a utilização de técnicas de verificação formal para a realização do

particionamento da descrição original, garante formalmente que as alterações nela realizadas

estejam corretas. Esta característica é muito interessante, pois é impossível utilizar técnicas de

simulação quando trata-se da análise do comportamento de grandes sistemas, visto que é

impossível cobrir todas as combinações possíveis de entradas do sistema. Esta característica

permite, então, que se tenha a certeza de que o sistema particionado tem o mesmo

comportamento que a descrição original, resultando em economia de tempo na validação do

sistema a ser implementado.

Cabe agora justificar a escolha de Occam como linguagem de especificação do PISH.

Occam foi escolhida porque descreve bem sistemas concorrentes, possibilitando ao

programador especificar processos concorrentes através de construtores simples [15]. Além

disto, ela tem uma semântica formal, o que garante que as transformações algébricas

realizadas sobre o programa original não alteram sua semântica. Nas próximas seções serão

mostradas as diferentes etapas que compõem o sistema PISH.

3.2 Etapas do Sistema

O sistema PISH é basicamente dividido em três etapas: especificação e

particionamento; co-síntese e prototipação. A figura 3.1 ilustra o fluxo de projeto suportado

pelo PISH.

Figura 3.1 – Fluxo de projeto no sistema PISH.
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Como pode ser visto na figura 3.1, inicialmente é realizada a etapa de especificação e

particionamento. Nela, a partir da descrição original do sistema feita em Occam, o PISH irá

gerar uma nova descrição, semanticamente idêntica à descrição original, só que particionada.

Isto quer dizer que na nova descrição irão existir indicações de quais processos serão

implementados em hardware e quais em software.

O sistema particionado também é descrito em Occam. Para que ele possa ser

implementado, é necessário que a descrição em Occam seja traduzida para outras linguagens;

uma que possa ser compilada, para a implementação dos processos em software e uma que

possa ser sintetizada, para a implementação em hardware. É este o principal objetivo da etapa

que vem em seguida à especificação e ao particionamento. A esta etapa dá-se o nome de co-

síntese. No momento, considere apenas que nesta etapa, de posse do resultado do

particionamento, o PISH vai gerar código compilável e código sintetizável. Mais adiante, no

entanto, será visto que outros elementos também serão gerados na etapa de co-síntese.

Por fim, tem-se a etapa de prototipação, que consiste em permitir a geração do

protótipo real do sistema. É nela que os códigos gerados pela etapa de co-síntese são

sintetizados para uma arquitetura composta de um elemento de software e vários elementos de

hardware. Neste ponto, o sistema digital pode ser testado em condições reais de

funcionamento. Em seguida é apresentada uma descrição mais detalhada de cada uma destas

etapas.

3.2.1 Descrição e Particionamento

Uma visão mais detalhada da etapa de descrição e particionamento do PISH é dada

pela figura 3.2.

Figura 3.2 – Etapa de Descrição e Particionamento.



Capitulo 3 – O Sistema PISH de Co-design

46

Nesta etapa é fornecida uma descrição textual do sistema digital em Occam. Embora

no início deste capítulo tenha sido dito que a descrição do sistema não traria nenhuma

informação sobre que partes seriam implementadas em software ou em hardware, abordagem

neutra, o projetista pode, se desejar, incluir na descrição esta informação. Um sistema digital é

modelado em Occam como uma série de processos concorrentes, estes podendo executar

processos em seqüência [15]. A comunicação entre processos seqüenciais se dá por

compartilhamento de variáveis, ao passo que a comunicação entre processos concorrentes

ocorre por passagem de mensagem.

Este tipo de comunicação é síncrona bloqueante e é realizada através de canais de

comunicação. O fato de ser síncrona indica que a comunicação só pode ocorrer quando ambas

as partes envolvidas estiverem prontas. Um canal de comunicação liga apenas dois processos

e realiza unidirecionalmente a transferência segundo um protocolo pré-estabelecido. O

protocolo define o conjunto de tipos de dados que podem ser transmitidos através de um

determinado canal. A figura 3.3 mostra um modelo de descrição de sistema no PISH.

Figura 3.3 – Modelo de descrição de sistema no PISH.

Pela figura 3.3 pode-se ver os processos em seqüência (P1 e P2) e processos

concorrentes (P0 e Pn). A partir da descrição original é realizado o particionamento desta

descrição. O objetivo do particionamento é determinar de maneira automática que processos

do sistema devem ser implementados em hardware e que processos devem ser implementados

em software. A estratégia de particionamento utilizada no PISH é composta por quatro fases:

spliting, classification, clustering e joining. A figura 3.4 mostra as quatro fases que compõem

a etapa de particionamento do PISH.
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Figura 3.4 – Particionamento no sistema PISH.

Na fase de splitting a descrição original é transformada numa representação baseada

em uma forma normal através de aplicação de transformações algébricas. Forma normal é

composta por declarações de canais, um combinador paralelo e diversos processos

concorrentes. Cada um dos processos concorrentes é um processo indivisível, chamado de

processo simples [15]. O objetivo da fase de spliting é permitir uma análise flexível das

possibilidades de se combinar processos na fase de clustering [20]. A figura 3.5 mostra o

formato da forma normal.

Figura 3.5 – Forma normal.

Em seguida à fase de spliting tem-se a fase de classification. Ela é responsável por

definir para cada processo original, alternativas de implementação com relação ao grau de

paralelismo com que cada processo pode ser implementado [15]. Como possíveis alternativas

de implementação, pode-se ter o processo implementado seqüencialmente, parcialmente

paralelo ou paralelo. Para cada processo original será definido um conjunto de possíveis

implementações, mas apenas uma alternativa é passada para a fase de clustering. A escolha

desta alternativa pode ser realizada pelo projetista ou automaticamente pelo sistema.
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Como penúltima fase da etapa de particionamento, tem-se a fase de clustering. Seu

objetivo é agrupar os processos originais em clusters e determinar, através de uma função de

custo, quais clusters serão implementados em hardware e quais em software. Para isso,

utiliza-se um algoritmo de particionamento construtivo (que agrupa os objetos em uma

partição de acordo com uma métrica de proximidade [25]), conhecido como clustering

hierárquico multi-estágio. Este algoritmo utiliza os dados contidos numa matriz de distâncias

que contém os graus de proximidade entre todos os processos originais. O grau de

proximidade é calculado utilizando-se métricas como: comunicação entre processos, grau de

paralelismo, possibilidade de implementação em pipeline, multiplicidade de atribuições e o

resultado da fase de classification.

Com base nos dados da matriz de distâncias é construída a árvore de clustering. Para

cada nível da árvore é definido um custo de implementação. Para se determinar a

configuração final dos clusters, escolhe-se cortar a árvore no nível que apresente o menor

custo de implementação. Na figura 3.6 pode ser visto um esquema da fase de clustering. O

resultado da etapa de clustering é uma nova descrição em Occam, que reflete a seqüência de

clusters com informação adicional sobre a serialização ou não de processos pertencentes a um

mesmo cluster.

Figura 3.6 – Fase de clustering.

A descrição correta final do sistema particionado é obtida após a etapa de joining. A

descrição obtida na etapa de splitting é transformada mais uma vez através de aplicação de

regras, de forma a refletir o resultado do particionamento. As transformações realizadas nesta
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fase incluem a serialização de processos, a reconstrução de estruturas aninhadas e a

eliminação de comunicação. Além de processos a serem implementados em hardware e

processos de software, a descrição obtida após a fase de joining inclui os processos de

comunicação, o que facilita a geração automática de interfaces na etapa de síntese. Nesta

abordagem, processos de software e de hardware podem ser executados em paralelo [25].

3.2.2 Co-síntese

O resultado da etapa de particionamento é uma nova descrição em Occam do sistema

digital, na qual serão indicados quais processos deverão ser implementados em hardware e

quais em software, além de processos responsáveis pela comunicação entre os mesmos. Esta

descrição em Occam será transformada para um formato interno, visando tornar as próximas

etapas independentes da linguagem de descrição utilizada. Este formato é redes de petri.

A etapa seguinte ao particionamento é a de co-síntese. O objetivo desta etapa é, a

partir da descrição particionada do sistema, a geração código compilável para os processos a

serem implementados em software e código sintetizável para os processo a serem

implementados em hardware, além da síntese de interface (hardware e software) entre

processador e componente de hardware. No PISH, os processos de software são especificados

na linguagem C e os processos em hardware são descritos em VHDL.

Além da geração de código para a implementação dos processos, a etapa de co-síntese do

PISH ainda tem que gerar código que permita a comunicação entre os processos

implementados com a mesma tecnologia (hardware ou software), comunicação com o meio

externo ao sistema e código para a implementação da interface que permitirá a comunicação

entre processos de natureza distinta. O método que realiza a etapa de co-síntese do PISH é

implementado pela ferramenta InterfPish, que já foi apresentada no capitulo 2 que apresenta o

estado da arte.

3.2.3 Prototipação

A etapa de prototipação consiste na geração de um protótipo real do sistema em uma

arquitetura alvo, composta de elementos de software e hardware. A figura 3.7 mostra o

esquema da arquitetura usada pelo PISH para a prototipação do sistema.
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Figura 3.7 – Plataforma de prototipação do PISH.

Como pode ser visto na figura 3.7, esta arquitetura é composta por um elemento de

software (microcontrolador), memória e placas expansíveis contendo quatro elementos de

hardware cada. Os elementos de hardware são implementados usando FPGA’s (Field

Programmable Gate Array), que são componentes de hardware re-programáveis. O

microcontrolador utilizado é um processador da família 8051. Ele tem três funções: servir de

interface com o host; fazer o gerenciamento da plataforma e executar a parte a ser

implementada em software do sistema particionado, que está armazenada na memória ram

presente na plataforma. O host permite que o usuário selecione o sistema digital a ser

implementado e particione os componentes de hardware nos diversos FPGA’s da plataforma

[32]. Na memória eprom fica armazenado um kernel que controla a configuração dos FPGA’s

a fim de que estes executem as partes do sistema particionado a serem implementadas em

hardware.

3.3 Resumo do Capítulo

Neste capítulo foi apresentado o sistema PISH de hardware/software co-design. O

PISH implementa todas as etapas que compõem uma metodologia genérica de

hardware/software co-design, desde a especificação do sistema, que no seu caso é feita em

uma única linguagem, até a etapa de prototipação, cujo objetivo é gerar um protótipo real do

sistema, a fim de que ele seja testado sob condições reais de utilização.

As outras etapas da metodologia de hadware/software co-design implementadas pelo

PISH são o particionamento, que consiste em distribuir a funcionalidade do sistema em

componentes de hardware e componentes de software e a co-síntese, que é responsável pela

geração de código compilável e executável que implementará os diferentes processos do

sistema, a comunicação entre esses processos e as interfaces, quando essa comunicação

ocorrer entre processos de naturezas diferentes.
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CAPÍTULO 4

Conceitos Básicos de
Comunicação de Dados e Redes

de Comunicação
Este capítulo apresenta conceitos de comunicação de dados e redes de comunicação

utilizados neste trabalho. O estudo dos aspectos relacionados com a comunicação de dados

serve para que se possa entender como são projetadas e como funcionam as redes de

comunicação. Topologias, protocolos, definição de rede de comunicação, tipos de rede, tipos

de transmissão, modos de transmissão e meios físicos, serão os objetos de estudo deste

capítulo, que se encontra organizado da seguinte forma: a seção 4.1 trata de tópicos

relacionados à comunicação de dados tais como: definição de comunicação de dados; formato

de transmissão; modos de operação; modos de transmissão; tipos de transmissão e técnicas de

controle de erro e de fluxo de transmissão. A seção 4.2 apresentará conceitos de rede de

comunicação tais como: classificação e camadas de estruturação de uma rede e a seção

seguinte, seção 4.3, trás um resumo do capítulo.

4.1 Comunicação de Dados

4.1.1 Definição

Antes de se começar a explorar os tópicos relacionados à comunicação de dados e

redes de comunicação, é interessante introduzir conceitos básicos de transmissão dos dados

entre equipamentos terminais de dados (ETD). O termo ETD inclui uma grande variedade de

dispositivos tais como: terminais de pontos de venda; computadores e eletros-domésticos

micro-processados, dentre outros. Assim, para que se possa ter o completo entendimento de

como um ETD troca informações com outro, é necessário conhecer aspectos relacionados

com a comunicação de dados, conhecer o comportamento dos meios físicos de transmissão e,

finalmente, conhecer aspectos relacionados a redes de comunicação. Esta seção tratará da

comunicação de dados e de alguns aspectos relacionados com os meios físicos de transmissão.
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Conceitos relacionados às redes de comunicação serão tratados na seção 4.2 deste capítulo.

Comunicação de dados consiste na troca de informação digital codificada entre dois

ETD’s [28]. A distância pela qual os ETD’s estão separados pode ser muito pequena, ou pode

atingir proporções globais, alcançando milhares de quilômetros. Ao contrário do que se pode

pensar à primeira vista, comunicação de dados não está apenas relacionada pela forma com a

qual os dados são transmitidos através de um determinado meio físico de transmissão, mas

também com as técnicas que podem ser adotadas para detectar e corrigir erros de transmissão;

com o controle do fluxo de dados e com o formato dos dados que estão sendo transmitidos

[28].

Cada um desses aspectos com os quais a comunicação de dados se relaciona será

detalhado ainda dentro da seção 4.1, cabendo por instante apenas uma explicação genérica de

cada um deles. Os meios físicos de transmissão podem acarretar o surgimento de erros de

transmissão, cada meio com uma freqüência de surgimento de erros diferente, dependendo de

suas características. Estes erros podem ser bastante prejudiciais ao sistema onde está

ocorrendo a transmissão dos dados, daí a importância de serem detectados e corrigidos.

Com relação ao fluxo de dados, é necessário haver um controle sobre ele para evitar

que informação seja perdida quando ETD’s responsáveis pelo seu envio são mais rápidos do

que os ETD’s receptores. Para que se possa realizar detecção e correção de erros de

transmissão, assim como controle de fluxo de dados é necessário que sejam adicionadas

informações de controle aos dados que devem ser transmitidos e isto define o formato dos

dados que estão sendo transferidos.

Antes de seguir em frente no capítulo, é necessário que fique clara a diferença entre

dados e informação. Dados é uma representação de fatos, conceitos ou instruções de uma

maneira formalizada e apropriada para comunicação, interpretação ou processamento por

seres humanos ou meios automáticos. Já informação é o significado que seres humanos

associam aos dados através de convenções aplicadas nestes dados [29].

Para que possam representar um simples elemento de dados em suas operações, os

dispositivos eletrônicos utilizam um número fixo de dígitos binários. Ao simples elemento de

dados dá-se o nome de palavra e palavras podem ser compostas por oito, dezesseis, trinta e

dois ou sessenta e quatro bits, por exemplo. Quando há a necessidade de mais bits para

representar uma palavra, múltiplos dessas quantidades são utilizados. Em geral, quando se
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deseja realizar a comunicação de dados entre dois dispositivos, a transferência dos dados é

feita utilizando-se múltiplas palavras de oito bits cada [28].

Neste caso, as múltiplas palavras de oito bits que compõem o dado que será

transmitido, irão conter informações adicionais, necessárias para o controle da comunicação

dos dados, e os dados a serem transferidos propriamente ditos. Ao conjunto formado pelas

informações de controle e dados dá-se o nome de quadro ou bloco de dados. Na seqüência,

serão definidos outros conceitos referentes à comunicação de dados como: formatos de

transmissão; modos de operação; modos de transmissão e será visto como são realizados os

controles dos erros de transmissão e do fluxo de dados.

4.1.2 Formatos de Transmissão

São dois os formatos básicos de transmissão: o serial e o paralelo. A transmissão serial

consiste no envio de um único bit por vez dentro da mesma unidade de tempo. Para a

implementação da transmissão serial utiliza-se um par de fios, no qual um deles realiza a

transmissão do bit de dados e o outro é responsável pela transmissão de um sinal de controle.

Já na transmissão paralela ocorre o envio de um conjunto de bits dentro da mesma unidade de

tempo. Para a sua implementação utilizam-se vários fios, um para cada bit que faz parte do

pacote de bits a ser transmitido. Em geral, o formato de transmissão serial é usado para

transferir informação entre ETD’s que estão separados fisicamente, ao passo que, usa-se

transmissão paralela para implementar comunicação dentro de dispositivos eletrônicos, pois

as distâncias entre seus componentes são pequenas, o que viabiliza economicamente esta

escolha ao mesmo tempo em que se garante um atraso mínimo na transferência de cada

palavra [28].

.

Figura 4.1 – Formatos de transmissão.
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A figura 4.1a ilustra o formato de transmissão paralelo. Nela podem ser vistos vários

fios transmitindo bits numa mesma unidade de tempo. Já a figura 4.1b mostra o formato de

transmissão serial, no qual os bits são transmitidos um a um a cada unidade de tempo.

4.1.3 Modos de Operação

Quando os dados são transmitidos entre dois dispositivos existem três modos de

operação que podem ser usados: simplex; half-duplex e full-duplex ou simplesmente duplex.

Utiliza-se o modo de operação simplex quando os dados apenas serão transmitidos em uma

única direção. Um exemplo de aplicação para este modo de operação eram os antigos

terminais de coleta de dados, que apenas alimentavam o CPD com informações sem a

necessidade de respostas. O modo de operação half-duplex é usado quando os dois

dispositivos conectados desejam trocar dados alternadamente. Um exemplo de uso desta

técnica é quando um dos dispositivos envia respostas a uma requisição feita pelo outro. Neste

modo de operação, os dispositivos têm que alternar entre os modos de envio e recepção

depois de cada transmissão. Finalmente, o modo de operação duplex é utilizado quando se

deseja realizar a transmissão nas duas direções ao mesmo tempo.

4.1.4 Modos de Transmissão

Já foi visto na seção 4.1.1 que em geral os dados são transmitidos entre dois ETD’s em

múltiplos de uma quantidade fixa de bits, geralmente oito bits. Para que o dispositivo

responsável pela recepção dos dados possa decodificá-los e interpretá-los corretamente, ele

deve conhecer a taxa de transferência dos bits; o início e o fim de cada elemento que compõe

o bloco de dados (byte ou caractere) e o início e o fim de cada bloco de dado. Estas três

características da transmissão são conhecidas, respectivamente, como sincronismo de relógio

ou de bit, sincronismo de byte ou caractere e sincronismo de bloco ou quadro.

Existem dois possíveis modos de transmissão: o modo assíncrono e o modo síncrono.

No primeiro modo, o dispositivo transmissor e o dispositivo receptor possuem relógios

independentes, ao passo que no modo síncrono, há uma sincronização dos relógios. A escolha

de um ou outro modo de transmissão vai depender do tipo de aplicação que se deseja

implementar. Transmissão assíncrona deve ser a escolha quando o dado a ser transmitido é

gerado aleatoriamente e com um longo intervalo de tempo entre a geração de um dado e

outro. Em geral, estes dados têm um tamanho pequeno (quantidade pequena de bits).
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Já a transmissão síncrona deve ser escolhida quando o dado a ser transmitido é

constituído de vários bytes ou caracteres, que devem ser transmitidos sem espera, um em

seguida ao outro, forçando assim que os relógios do transmissor e do receptor atuem em

sincronismo durante um longo intervalo de tempo. Como neste trabalho as dados a serem

transmitidos se enquadram de acordo com esta última descrição, o modo de transmissão

síncrono será abordado com mais detalhes em seguida.

4.1.4.1 Transmissão Síncrona

Para que a transmissão síncrona possa ser realizada corretamente, é necessário que o

dispositivo receptor atinja os vários níveis de sincronização vistos na seção 4.1.4.

Primeiramente, deve haver sincronismo de relógio entre o dispositivo transmissor e o

dispositivo receptor. Uma possibilidade de se realizar este sincronismo é transmitir a

informação sobre o relógio através de uma linha separada. Outra possibilidade é transmiti-la

de forma embutida no dado que está sendo transmitido. Neste caso, o dispositivo receptor

deve ser capaz de recuperar a informação sobre o relógio.

Um outro nível de sincronização é requerido, a fim de permitir que o receptor

determine onde começa e onde termina o bloco de dados que está sendo transmitido. Assim,

cada bloco de dados deve começar com um determinado padrão de bits de início de bloco e,

em geral, deve ser finalizado com um padrão de bits de fim de bloco. Estes padrões de bits

são conhecidos como delimitadores. necessário garantir a existência dos delimitadores

unicamente no inicio e no fim dos blocos de dados, para que o dispositivo receptor não

detecte seu fim equivocadamente. Um exemplo de delimitador de bloco de dados muito

utilizado é mostrado na figura 4.2.

Figura 4.2 – Delimitadores de blocos de dados.

Nela pode ser observado que os delimitadores de início e fim de bloco de dados são

idênticos e correspondem ao padrão de bits “01111110”. O que o transmissor faz para garantir
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que este padrão de bits não vai se repetir dentro dos dados a serem transmitidos é inserir um

novo bit zero, cada vez que detectar a presença de cinco bits 1’s consecutivos. O receptor, por

sua vez, ao detectar a presença de cinco bits uns consecutivos, seguidos por um bit zero, trata

de descartar o bit zero. A inserção de zeros é uma técnica conhecida como bit stuffing e a

retirada dos zeros é uma técnica conhecida por bit destuffing.

4.1.5 Controle de Erro de Transmissão

A informação é transmitida entre dois dispositivos através de um meio físico de

transmissão (linha de transmissão ou canal de comunicação), que tem a capacidade de

conduzir sinais elétricos. Desta forma, os dados a serem transmitidos através de um meio

físico têm que ser convertidos para sinais elétricos, onde, por exemplo, o valor binário 1 (um)

pode ser transmitido aplicando-se à linha de transmissão um sinal de voltagem + V volts e o

valor binário 0 (zero) aplicando-se um sinal de voltagem – V volts. Na recepção do sinal, o

dispositivo receptor deve interpretar + V como sendo o valor binário um e,

conseqüentemente, – V como sendo o valor zero.

Contudo, na prática a coisa não funciona desta forma tão bem comportada. Devido à

natureza imperfeita das linhas de comunicação, os sinais elétricos podem se tornar atenuados

(mais fracos) e distorcidos (podem perder a forma). Isto pode fazer com que seja impossível

para o dispositivo receptor discriminar corretamente entre os valores zero e um. A figura 4.3

mostra alguns efeitos da atenuação e da distorção.

Figura 4.3 – Efeitos dos meios de transmissão imperfeitos.

Dados Transmitidos 0 1 0 0 1 1 0 1

Dados Recebidos 0 1 0 0 0 1 0 1

Sinal Transmitido

Típico Sinal Recebido

Bit Errado

+V

-V
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A atenuação e a distorção são fortemente influenciadas por três fatores: o tipo do meio

de transmissão; a taxa em que os dados estão sendo transmitidos e a distância entre os

dispositivos que estão trocando informação [28]. Alguns exemplos de meios de transmissão e

suas respectivas probabilidades de erros seguem relacionados na tabela 4.1 [30].

Tabela 4.1 – Tipos de meios de transmissão com probabilidades de erro.

Meio de Transmissão Probabilidade de Erro de Transmissão

Linha Telefônica 10-4

Cabo Coaxial 10-6

Fibra Óptica 10-9

Uma probabilidade de erro de 10-9 significa dizer que, a cada 109 bits transmitidos, um

será distorcido. Se considerarmos uma taxa de 9600 bps, em cabos coaxiais ocorrem erros a

cada 29 horas de processamento ininterrupto, ao passo que em linhas telefônicas em média

ocorrem erros a cada segundo. Assim, diante do fato de que meios de transmissão vão

ocasionar o surgimento de erros de comunicação, uns diferentemente dos outros, é necessário

que providências sejam tomadas a fim de que haja um controle destes erros. Daí a importância

de ser realizado o controle de erros, através das técnicas de detecção e correção de erros de

transmissão.

Um método de detecção de erro só funciona através do aumento da redundância de

informação de uma forma bem definida [30]. Os bits redundantes que serão inseridos na

mensagem são computados pelo transmissor através de um determinado algoritmo, que tem

como entrada os bits originais a serem transmitidos. Uma vez computados os bits

redundantes, o dispositivo os insere juntamente com os bits originais e realiza a transmissão

da mensagem. Do outro lado da comunicação o dispositivo receptor, conhecendo o algoritmo

usado pelo transmissor, checa a consistência da mensagem que ele recebe, através da análise

dos bits redundantes.

Uma vez detectado o erro, ele pode optar por corrigi-lo ou solicitar uma retransmissão

da mensagem corrompida. Pode haver dispositivos que na presença de erros apenas tentam

corrigi-los, apenas pedem uma re-transmissão ou são capazes de realizar as duas tarefas,

dependendo da situação ser mais favorável à correção ou à retransmissão. Neste último caso,
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o receptor atuaria corrigindo os erros mais freqüentes e pediria ao transmissor para realizar

uma re-transmissão, quando detectasse erros menos comuns. Embora todas essas situações

sejam possíveis, na maioria das vezes o que se utiliza é detecção de erro seguida de re-

transmissão, optando-se pela correção do erro quando a re-transmissão não for possível, no

caso de um canal simplex, por exemplo [31].

O pedido de re-transmissão pode ser feito pelo envio de uma mensagem de não

entendimento ao dispositivo que mandou a mensagem, ou simplesmente pela ausência de

resposta por parte do dispositivo receptor, o que vai gerar um timeout no transmissor, fazendo

com que ele re-transmita a mensagem. É necessário deixar claro que nem todos os erros

podem ser detectados, sendo objetivo do controle de erros fazer com que o canal de

comunicação apresente uma taxa mínima de erros [30]. Assim, sempre haverá um erro

residual. O que se deve procurar é que a taxa de erro residual tenha uma ordem de grandeza

igual ou menor do que 10-9. Em seguida serão apresentadas duas técnicas bastante conhecidas

de detecção de erros.

4.1.5.1 Checagem de Paridade

É a uma técnica bastante simples de detecção de erro, que consiste em se adicionar um

bit de paridade no final de cada seqüência de bits que representa o dado a ser transmitido. O

valor deste bit de paridade é escolhido de forma a deixar o número de bits de valor um par

(paridade par), ou ímpar (paridade ímpar). Por exemplo, se o transmissor desejar utilizar

paridade ímpar, para transmitir a seqüência de bits “1110001” ele acrescentará um bit um à

seqüência, de forma que o valor a ser transmitido seja “11100011”. O receptor, por sua vez,

deverá sempre contar um número ímpar de bits 1 (um) na seqüência de bits que chega para

ele, fato que indicará que a informação está livre de erros de transmissão. Caso não encontre

um número ímpar de bits um, o receptor identificará um erro de transmissão. Problema

acontece quando há a inversão de um número par de bits, fato que tornará impossível a

detecção do erro por parte do receptor, já que a paridade continuará correta.

4.1.5.2 CRC

Diante da fragilidade da técnica de paridade, é necessário conhecer uma técnica que

apresente melhores resultados no que diz respeito à detecção de erros. Uma dessas técnicas é

o CRC (Ciclic Redundancy Code). Nela, uma seqüência de k bits é representada por um
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polinômio em X de ordem k - 1, onde o coeficiente do termo Xi é dado pelo (i + 1)-ésimo bit

da seqüência de k bits. Assim, a seqüência “10110001” seria representada pelo polinômio X7

+ 0X6 + X5 + X4 + 0X3 + 0X2 + 0X + 1 ou simplesmente X7 + X5 + X4 + 1. No transmissor, o

polinômio de ordem k – 1 é dividido, em aritmética módulo dois, por um polinômio gerador

de ordem n, tendo como resultado um quociente e um resto de ordem n – 1. O transmissor

gera em sua saída os k bits originais, seguidos dos n bits correspondentes ao polinômio obtido

como resto da divisão.

No receptor, um processo análogo é realizado. De posse dos k primeiros bits

recebidos, o receptor realiza a divisão do polinômio correspondente de ordem k – 1, pelo

mesmo polinômio gerador usado no transmissor. O resto da divisão é comparado com os n

últimos bits recebidos da seqüência. Se os bits forem iguais, o receptor assume que recebeu

os dados sem erro. Caso contrário, um erro é detectado. Em seguida a tabela 4.2 mostra

alguns polinômios geradores que são largamente utilizados e padronizados.

Tabela 4.2 – Exemplos de polinômios geradores.

Nome Polinômio Uso

CRC – 12 X12 + X11 + X3 + X2 + X + 1 Usado em seqüência de caracteres de 6 bits.

CRC – 16 X16 + X15 + X2 + 1 Usado em seqüência de caracteres de 8 bits

(Europa).

CRC – CCITT X16 + X12 + X5 + 1 Usado em seqüência de caracteres de 8 bits

(EUA).

CRC – 32 X32 + X26 + X23 + X22 + X16

+ X12 + X11 + X10 + X8 + X7

+ X5 + X4 + X2 + X + 1

Redes locais, escolha do comitê IEEE-802.

Estes polinômios foram elaborados com a finalidade de garantir a eficácia do método

de CRC. Para demonstrar sua eficácia, deve-se analisar o poder deste método. Primeiramente

deve-se procurar responder a seguinte pergunta: que tipos de erros podem ser detectados com

o CRC? Imagine que numa transmissão ocorra algum tipo de erro. Assim, ao invés de ser

recebida somente uma seqüência de bits ausente de erros, representada pelo polinômio T(x), é

recebida uma seqüência de bits com algum erro inserido nela. Tal seqüência pode ser
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representada pelo polinômio T(x) + E(x) onde cada bit em E(x) corresponde a um bit que foi

invertido. Se existem k um bits em E(x), k erros de um único bit ocorreram. Um erro em

seqüência é caracterizado por um valor inicial um, uma mistura de zeros e uns, e um valor

final um, com todos os outros bits sendo zero [31].

Ao receber o bloco de dados, o dispositivo receptor procede à divisão dele pelo

polinômio gerador G(x); ou seja, ele computa a divisão [T(x) + E(x)] / G(x). Como T(x) /

G(x) = 0, o resultado da operação é simplesmente E(x) / G(x). Os erros que acontecerem

incluindo o polinômio G(x) como fator não serão detectados; todos os outros tipos de erro

serão apanhados pelo método. Se tiver ocorrido um erro de um único bit, E(x) terá apenas um

termo. Caso G(x) tenha dois ou mais termos, E(x) nunca será divisível por G(x) e todos os

erros de um único bit serão detectados.

Se tiver havido dois erros de um único bit, isolados, o polinômio E(x) terá a seguinte

forma E(x) = xi + xj, onde i > j. Uma outra forma de escrever E(x) é fazendo E(x) = xj(x i - 1 +

1). Se for assumido que G(x) não é divisível por x, uma condição que garante que todos os

erros duplos de um único bit sejam detectados é não ter x i - 1 + 1 divisível por G(x). Fazendo i

- 1 = k, temos xk + 1. Existem polinômios conhecidos que oferecem proteção contra grandes

blocos de dados. Como exemplo, o polinômio x15 + x14 + 1 não dividirá xk + 1 para nenhum

valor de k menor do que 32.768 [31].

Em relação à ocorrência de um número ímpar de erros, E(x) contem um número ímpar

de termos. Neste caso, um fato interessante e curioso ocorre: não existe nenhum polinômio

com um número ímpar de termos que possua x + 1 como um fator na aritmética módulo dois.

Assim, fazendo x + 1 um fator do polinômio G(x), é possível detectar todos os erros que

possuem um número ímpar de bits invertidos.

Para provar esta afirmação, considere que E(x) possui um número ímpar de bits

invertidos e que ele é divisível por x + 1. Fatore E(x) em (x + 1)Q(x). Agora avalie o valor de

E(x) fazendo x = 1. Desta forma temos E(1) = (1 + 1)Q(1). Como na aritmética módulo dois,

1 + 1 = 0, então E(1) = 0. Se E(x) possui, por suposição, um número ímpar de termos,

substituindo x por 1 em todos os termos de E(x) sempre restará 1 como resultado. Assim,

nenhum polinômio com um número ímpar de bits pode ser dividido por x + 1.

Finalmente, um CRC com r bits de checagem conseguirá detectar todos os erros em

seqüência de comprimento menor ou igual a r. Um erro em seqüência de tamanho k pode ser

representado por xi(x k - 1 + ... + 1) [31]. Se G(x) contem um termo do tipo x0, ele não terá xi
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como fator. Então, se o grau da expressão entre parênteses for menor do que o grau de G(x), o

resto da divisão nunca poderá ser zero. Se o comprimento do erro em seqüência for r + 1, o

resto da divisão por G(x) será 0 se e, e somente se, o erro em seqüência for idêntico a G(x).

Pela definição de erro em seqüência, o primeiro e o último bit devem ser iguais a um. Então, o

erro em seqüência será igual ao polinômio G(x) dependendo dos r – 1 bits intermediários. Se

todas as combinações são consideradas igualmente possíveis, a probabilidade de um bloco de

dados que contém este tipo de erro ser aceito como válido é ½ (r – 1). Também pode ser

mostrado que quando erros em seqüência maiores do que r + 1 bits ocorrem, ou vários erros

em seqüência menores ocorrem, a probabilidade de um bloco de dados corrompido não ser

detectado é de 1/2r, assumindo sempre que todas as possibilidades de padrões de bits possuem

a mesma chance de acontecer.

Diante dessa análise realizada para verificar a eficácia do método de CRC, pode-se

afirmar que um CRC como o CRC –16 ou o CRC-CCITT consegue apanhar todos os erros de

um único bit, todos os erros duplos, todos os erros com um número ímpar de bits, todos os

erros em seqüência de comprimento dezesseis ou menor, 99,997% dos erros em seqüência que

possuem comprimento de dezessete bits e 99,998% dos erros em seqüência com comprimento

maior ou igual a dezoito bits.

4.1.6 Controle de Fluxo de Dados

Na seção 4.1.1 foi citada a importância de haver um controle de fluxo de dados a fim

de se evitar que informação seja perdida quando um transmissor envia informações mais

rapidamente do que o receptor é capaz de recebê-las. Embora esta razão exista, ela não é a

única. Também é objetivo do controle do fluxo de dados livrar a transmissão de problemas

como inserção, duplicação e re-ordem dos dados. Além disso, também é função do controle

de fluxo de dados otimizar a utilização dos canais de comunicação.

Inicialmente serão abordadas técnicas que apenas resolvem parte do problema e à

medida que o assunto for sendo aprofundado, serão abordadas técnicas cada vez mais

elaboradas que permitem implementar um controle de fluxo de dados completo. Assim, a

primeira técnica apresentada usa duas mensagens de controle para resolver o problema da

sincronização entre transmissor e receptor: uma mensagem para suspender (suspende) e outra

para resumir (resume) o tráfego.
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Nesta técnica, quando o número de informações recebidas pelo receptor atinge um

determinado limite máximo, ele envia para o transmissor uma mensagem do tipo suspende,

que vai fazer com que ele pare de enviar informações. À medida que as informações contidas

no dispositivo receptor vão sendo processadas, o número de mensagens recebido vai sendo

decrementado e não mais fica igual ao limite máximo de mensagens que podem ser recebidas,

o que vai fazer com que o receptor envie uma mensagem do tipo resume para o transmissor.

Diante deste tipo de mensagem, o dispositivo transmissor vai novamente enviar as

informações para o receptor até que ele o notifique, informando que não pode mais receber

mensagens. Esta técnica é conhecida como X-ON/X-OFF, que é como também podem ser

chamadas respectivamente as mensagens para suspender e resumir o tráfego.

Note que com esta técnica restam alguns problemas a serem resolvidos. Nenhuma

consideração foi feita em relação a alguns problemas relativos a natureza dos canais de

comunicação. Como foi visto na seção 4.1.5 os canais apresentam imperfeições que

ocasionam o surgimento de erros. Por exemplo, a informação pode ser perdida durante sua

transmissão pelo canal. Se esta informação for uma mensagem do tipo suspende, o dispositivo

transmissor sobrecarregará o receptor, resultando em falha na comunicação. Situação ainda

pior é causada quando há perda de mensagens do tipo resume; o sistema entra em deadlock

neste caso. Diante destes problemas, é necessária uma técnica que ofereça uma proteção

eficaz contra perda de mensagens e sobrecarga do dispositivo receptor.

Uma técnica padrão empregada para evitar sobrecarga do dispositivo receptor é fazer

com que o transmissor apenas envie uma nova informação face à chegada de uma informação

enviada pelo receptor, indicando que recebeu a informação com sucesso. Este método é

conhecido como protocolo stop and wait. Ainda assim, resta controlar o problema de perda de

mensagens, o que pode fazer com que o sistema entre em deadlock. Para resolver este

problema, o dispositivo transmissor deve esperar por uma resposta do receptor durante um

determinado intervalo de tempo.

Caso a informação não chegue dentro deste intervalo de tempo, ocorre um timeout

(sinalização de que o tempo destinado à espera de informação foi alcançado), no transmissor o

que fará com que ele re-transmita a informação. Apesar de resolver o problema da sobrecarga

e da perda das mensagens esta técnica ainda não é suficiente para garantir um controle efetivo

do fluxo dos dados. Considere a seguinte situação:
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1. Inicialmente o transmissor faz o envio da informação, que chega sem nenhum

problema ao receptor. Este, por sua vez, processa a informação que acabara de

chegar e envia uma outra informação para o transmissor indicando recebimento

correto de informação.

2. O problema começa agora: imagine que esta informação seja perdida e nunca

chegue ao transmissor. Depois de esgotado o tempo de espera pela informação,

haverá um timeout no transmissor o que vai fazer com que ele entenda,

equivocadamente, que a informação inicialmente enviada por ele não chegou ao

seu destino. Então, mais uma vez equivocadamente, o transmissor realizará a re-

transmissão da informação, que será recebida sem problemas pelo receptor,

embora ele já tenha processado a mesma informação anteriormente.

Esse tipo de erro gera uma duplicidade de informação para o receptor. Se por

exemplo, a informação que está sendo transferida for um arquivo, parte dele será duplicada,

ocasionando em erro no sistema de arquivos. Fica claro pelo exemplo apresentado que é

necessário haver um mecanismo que permita ao dispositivo receptor distinguir entre novas

mensagens e mensagens repetidas. Uma maneira de resolver este problema é fazer com que o

dispositivo transmissor acrescente à mensagem de controle do dado que será transmitido, um

número seqüencial.

A cada instante de tempo o receptor espera um determinado número seqüencial. Se a

informação que acaba de chegar ao receptor possui o número seqüencial esperado, ela é

encarada como uma nova mensagem, processada e o número seqüencial que o receptor deve

esperar da próxima vez é atualizado. Caso o número seqüencial contido na informação seja

diferente do esperado pelo dispositivo receptor, é detectada uma retransmissão e a informação

é descartada.

Além de o receptor fazer a checagem de um número seqüencial, também tem que

haver um número seqüencial na informação enviada por ele, afim de que o transmissor

também possa saber a que informação por ele enviada corresponde à informação que nele está

chegando num determinado momento. Isto evita que a seguinte situação acarrete em falha no

controle do fluxo de dados: imagine que o tempo para timeout no transmissor seja muito

pequeno. Pode ocorrer uma situação na qual o timeout dispare enquanto a informação

esperada, enviada pelo receptor, ainda está a caminho. Na ausência de um mecanismo de
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controle, o transmissor realizará a re-transmissão por timeout e logo em seguida receberá a

informação que havia sido enviada pelo receptor, mas ainda não havia chegado.

Para o transmissor esta nova mensagem é encarada como a resposta que ele estava

esperando em relação à última informação enviada por ele, sem desconfiar que,

potencialmente, existe uma outra informação chegando, enviada pelo dispositivo receptor. Se

a última informação enviada pelo transmissor é perdida durante o trajeto até o receptor e a

informação extra enviada pelo receptor chega sem problemas, o transmissor não vai realizar a

re-transmissão da informação perdida e a comunicação de dados vai falhar.

Esta técnica do Protocolo stop and wait com os números de seqüência representa uma

solução satisfatória para o problema do controle do fluxo de dados, mas deve ser lembrado

que tal controle também deve se preocupar em otimizar a utilização dos canais de

comunicação. A técnica apresentada até o momento suporta transmissão nos dois sentidos,

mas não simultaneamente, operando assim no modo half-duplex. Sua grande vantagem é sua

simplicidade. Existe uma técnica que suporta o modo de operação full-duplex, logo apresenta

um melhor desempenho. Ela é conhecida como Windows Protocol.

Nela, numa fase inicial o dispositivo receptor informa para o dispositivo transmissor a

quantidade de dados que ele pode enviar. Esta quantidade, ou crédito, pode ser atualizada

dinamicamente, de acordo com mudanças na quantidade de espaço disponível no buffer de

recepção do dispositivo receptor. O buffer é um local aonde os dados que vão chegando vão

sendo armazenados, até que possam ser processados. Em termos práticos trata-se de um

recurso limitado e sua utilização deve ser controlada.

O crédito inicial pode ser tanto negociado quanto imposto. Para cada mensagem

enviada, o transmissor decrementa seu crédito, enquanto que para cada mensagem recebida, o

receptor disponibiliza um novo crédito para o transmissor via um canal de retorno. Na

oportunidade que estiver enviando esta mensagem, juntamente com ela deve seguir a

sinalização de recebimento de dados realizada pelo receptor. Claro que até agora nenhuma

consideração foi feita sobre problemas de perda, duplicação ou re-ordem dos dados

transmitidos, mas as técnicas usadas para tratar esses problemas são as mesmas vistas até o

momento.

A grande diferença entre esta técnica e a apresentada anteriormente, diz respeito ao

transmissor poder enviar mensagens enquanto espera respostas das mensagens enviadas por
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ele anteriormente; o que vai garantir um desempenho melhor para o sistema. Em contra

partida, a técnica de Windows Protocol é mais complicada de ser implementada.

4.2 Redes de Comunicação

Nesta segunda parte do capítulo 4, serão abordados aspectos relacionados com redes

de comunicação. Agora que já foram vistos todos os conceitos relacionados com comunicação

de dados, que serviram como embasamento, conceitos básicos de redes de computadores

serão apresentados.

4.2.1 Definição

A maneira mais simples de se realizar a comunicação entre dois dispositivos que

desejam trocar dados é conectá-los diretamente utilizando algum meio de transmissão que só

permita a conexão entre dois pontos. Embora esta seja a maneira mais simples, ela é quase

sempre impraticável devido a duas razões principais:

1. Os dispositivos a serem conectados podem estar muito distantes um do outro.

Assim, torna-se economicamente inviável conectar diretamente dispositivos que se

encontram separados por centenas de quilômetros, por exemplo.

2. Pode existir um conjunto de dispositivos onde cada um deles pode requerer uma

ligação com todos os outros em tempos variados.

Esta última razão para a inviabilidade deste tipo de conexão se justifica facilmente se

for feita uma rápida análise da figura 4.4 que vem logo em seguida.

Figura 4.4 – Topologia totalmente ligada.
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Na figura 4.4 cada dispositivo tem uma ligação ponto-a-ponto com todos os outros

dispositivos. Se existem N dispositivos, então N(N - 1) / 2 full-duplex ligações são requeridas

e cada dispositivo requer N – 1 portas de entrada e saída (E/S). Assim o custo com a

instalação do cabeamento e hardware de E/S cresce com o quadrado do número de

dispositivos. Claramente, esta é uma situação impossível de ser implementada. A solução para

o problema então, consiste em conectar os dispositivos em uma rede de comunicação. A

figura 4.5 ilustra este conceito de uma forma bem geral.

Figura 4.5 – Rede de comunicação.

Nela pode ser vista a presença de uma série de dispositivos que desejam se comunicar.

Esses dispositivos são os ETD’s definidos na seção 4.1. Cada dispositivo é conectado a um nó

da rede. O conjunto de nós aos quais os ETD’s são conectados constitui o contorno da rede,

que é capaz de transferir dados entre pares de ETD’s conectados a ela. Uma rede de

comunicação não se preocupa em conhecer o conteúdo dos dados que está transmitindo. Sua

proposta é simplesmente mover aqueles dados de um determinado ponto de origem a um

ponto de destino [29].

Dentre as diversas definições de redes de comunicação, este trabalho vai apresentar a

seguinte: uma rede de comunicação é formada por um conjunto de ETD’s capazes de trocar

informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação [33].

Segundo [31], os ETD’s devem ser autônomos para se ter uma rede de comunicação.

O sistema de comunicação é composto por um arranjo topológico que representa a

interligação dos ETD’s através dos meios de comunicação e de um conjunto de regras que

visam organizar a comunicação. A este conjunto de regras dá-se o nome de protocolo. Pela

definição aqui apresentada, fica claro que o projeto de uma rede de computadores envolve

aspectos relacionados ao hardware da rede e também ao software que vai implementar as

regras descritas pelo protocolo estabelecido para a rede. Assim, esta seção que trata dos
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aspectos relacionados às redes de comunicação será subdividida em outras duas seções: o

hardware e o software das redes de comunicação.

4.2.2 O Hardware das Redes de Comunicação

As redes podem ser classificadas quanto à tecnologia de transmissão e quanto a sua

dimensão. Quanto à tecnologia de transmissão, elas podem ser classificadas em dois tipos:

redes de difusão e redes ponto-a-ponto. Redes de difusão caracterizam-se por possuírem um

único canal de comunicação no qual todos os dispositivos que pertencem à rede estão

conectados.

Nesta tecnologia, cada vez que um dos dispositivos envia uma mensagem, chamada de

pacote, todas os outros dispositivos a recebem. No conteúdo da mensagem existe um campo

que contém o valor do endereço do dispositivo a quem a mensagem se destina. Quando

percebem a existência de uma mensagem sendo transmitida, os dispositivos checam o

endereço para verificar se a mensagem é destinada a ele. Em caso afirmativo, ela é

processada. Caso não pertença ao dispositivo, a mensagem é descartada por ele.

Redes de difusão também possibilitam o envio de pacotes a todos dispositivos

pertencentes à rede de uma só vez. Este tipo de operação é conhecido como broadcasting.

Além do broadcasting, as redes de difusão podem enviar pacotes a um determinado grupo de

dispositivos. A este modo de operação dá-se o nome de multicasting. Em contra partida, redes

com tecnologia de transmissão ponto-a-ponto consistem de várias conexões entre pares

individuais de máquinas. Neste tipo de tecnologia, para um pacote ir de sua origem até o seu

destino, muitas vezes tem que visitar outros pontos intermediários no trajeto.

Geralmente, múltiplas rotas de tamanhos diferentes são possíveis, o que faz com que a

existência de um algoritmo de roteamento eficiente seja de fundamental importância nestes

tipos de rede. Como uma regra geral, redes pequenas tendem a usar a tecnologia de

transmissão por difusão, enquanto que redes maiores geralmente utilizam tecnologia de

transmissão ponto-a-ponto. Quanto a sua dimensão, as redes podem ser classificadas de

acordo com a tabela 4.3.



Capitulo 4 – Conceitos Básicos de Comunicação de Dados e Redes de Comunicação.

68

Tabela 4.3 – Classificação das redes quanto ao seu tamanho.

Distância Entre

Processadores

Processadores

Localizados no Mesmo

Exemplo

10 m Sala Redes Locais

100 m Prédio Redes Locais

1 km Campus Redes Locais

10 km Cidade Redes Metropolitanas

100 km País Redes Geográficas

1000 km Continente Redes Geográficas

10000 km Planeta Internet

As redes locais ou LAN’s (Local Area Networks) atingem até alguns poucos

quilômetros de tamanho e em geral utilizam tecnologia de transmissão por difusão. Já as redes

metropolitanas ou MAN’s (Metropolitan Area Network) representam uma classe de redes que

podem atingir a dimensão de dezenas de quilômetros. Basicamente elas funcionam como se

fossem LAN’s maiores, normalmente utilizando a mesma tecnologia empregada nas LAN’s.

Um outro tipo de rede, segundo a classificação em relação à dimensão, é a rede geográfica ou

WAN (Wide Area Network). Este tipo de rede pode alcançar dimensões continentais e é

formada por um conjunto de dispositivos conectados por sub-redes de comunicação. A função

das sub-redes é transportar os dados entre os dispositivos conectados a WAN.

Por fim, têm-se as internets, que são constituídas por várias redes diferentes

interligadas entre si. Este tipo de rede pode atingir milhares de quilômetros de dimensão e

para que possam transmitir dados entre seus dispositivos, que na maioria das vezes pertencem

a redes incompatíveis, é necessário o uso de equipamentos específicos chamados de gateways.

São os gateways que realizam a tradução necessária para que dispositivos que pertencem a

redes incompatíveis possam se comunicar. É necessário esclarecer qualquer dúvida que possa

existir entre os termos internet e Internet. Internet é um tipo de internet de proporções globais

largamente utilizado nos dias de hoje para interligar universidades, escritórios de grandes

corporações e ultimamente computadores pessoais.
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As redes foram apresentadas nesta seção segundo a sua tecnologia de transmissão e

segundo as suas dimensões. As próximas seções farão considerações sobre a forma com que

os nós de uma determinada rede estão conectados. À forma com que os nós de uma rede de

comunicação estão conectados dá-se o nome de topologia.

4.2.2.1 Topologia em Estrela

O primeiro tipo de topologia que será abordada é a topologia em estrela. Nela, todos

os nós da rede estão conectados a um nó central, chamado de mestre, através do qual todas as

comunicações irão ocorrer. A figura 4.6 ilustra uma topologia em estrela.

Figura 4.6 – Topologia em estrela.

Neste tipo de topologia, pode haver comunicação simultânea entre os nós, desde que o

nó com o qual se deseja estabelecer uma comunicação não esteja se comunicando com

nenhum outro nó. As redes com topologia em estrela podem atuar tanto por difusão quanto

por transmissão ponto-a-ponto. Quando atuarem por difusão, ao receber os dados o nó central

se encarrega de distribuí-los para todos os nós conectados a ele. Os nós aos quais os dados

estavam destinados os copiam e os outros nós os descartam. Se atuarem segundo a tecnologia

de transmissão ponto-a-ponto um nó pode apenas se comunicar com outro nó de cada vez,

sempre sob o controle do nó central.

As redes em estrela podem apresentar um problema de confiabilidade, caso haja erro

no nó central da rede. Quando ocorrem problemas nos nós escravos, não há maiores danos,

visto que apenas o nó que está com problemas fica paralisado. Em contra partida, quando há

paralisação do nó central, devido à ocorrência de algum problema, toda rede fica paralisada.

Um outro problema deste tipo de topologia diz respeito a modularidade. A rede pode ser
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expandida até um certo limite imposto pelo nó central. O desempenho da rede é limitado pela

capacidade de processamento do nó central. Uma vantagem deste tipo de topologia é não

requerer roteamento dos dados, visto que todo nó que deseja se comunicar entrega os dados

que deseja transmitir ao nó central, que irá se encarregar de encaminhá-lo ao seu destino. O

nó central recebe o nome de hub.

4.2.2.2 Topologia em Anel

Uma topologia em anel consiste em dispositivos conectados através de um caminho

fechado. Os dispositivos não são ligados diretamente ao anel e sim a repetidores que

selecionam as mensagens que lhes pertence e repassam as que não são destinadas a eles.

Devido a estas características, as redes em anel também podem atuar segundo as duas

tecnologias de transmissão possíveis (ponto-a-ponto e difusão). Apesar dos dados poderem

trafegar em ambas as direções, usualmente, por questões de simplicidade de projeto, utiliza-se

apenas uma direção para a transmissão dos dados em topologias em anel. Um exemplo de

rede em anel é ilustrado na figura 4.7.

Figura 4.7 – Topologia em anel.

Há um problema sério de confiabilidade neste tipo de topologia. Falha em qualquer

enlace entre dois nós do anel causa a paralisação completa da rede. As redes em anel

apresentam uma grande modularidade e assim como as redes em estrela também podem ser

implementadas com o uso de hubs.
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4.2.2.3 Topologia em Barramento

A topologia em barra também pode ser implementada de duas formas: com todos os

dispositivos ligados a uma única barra ou com o uso de hub, ao qual todos os dispositivos da

rede estariam conectados. Quando a opção para a implementação for a primeira, tem-se uma

topologia em barra comum, figura 4.8.

Figura 4.8 – Topologia em barra comum.

As topologias em barra, ao contrário das outras duas topologias apresentadas

anteriormente, não constituem uma configuração ponto-a-ponto, mais sim uma configuração

multiponto. Utilizam tecnologia de transmissão por difusão e têm que apresentar alguma

política de controle de comunicação, que pode ser centralizada ou não. No controle

centralizado, o acesso ao meio é garantido por um dispositivo especial da rede, ao passo que

quando a opção de controle é descentralizada o controle do acesso é distribuído a todos os nós

da rede. A confiabilidade deste tipo de topologia depende muito do controle de acesso

utilizado. Controle de acesso centralizado pode apresentar o mesmo problema de

confiabilidade apresentado pelas topologias em estrela.

Uma outra forma de implementar topologias em barra é fazer com que todos os nós

estejam conectados a um hub, que no caso atuará como controlador das comunicações. Esta

opção, assim como acontece nas topologias em anel, irá facilitar a localização e o isolamento

de falhas, bem como permitir a inserção de novos dispositivos à rede sem a parada do sistema,

desde que haja espaço no hub. A figura 4.9 ilustra a utilização de hubs para a implementação

de redes em barra.

Figura 4.9 – Rede em barra implementada com hub.
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4.2.3 O Software das Redes de Comunicação

Agora que foram vistos alguns aspectos relacionados com o hardware das redes de

comunicação, é chegada hora de voltar às atenções para o software que as controla. Com o

intuito de reduzir a complexidade dos seus projetos, a maioria das redes de comunicação é

organizada como uma série de camadas, com cada camada construída sobre a camada

imediatamente abaixo dela. Cada uma destas camadas desempenha funções específicas e

oferece determinados serviços para as camadas superiores, escondendo delas a maneira como

estes serviços são de fato implementados. O número de camadas, o nome de cada camada, a

função de cada camada e o conteúdo de cada camada varia de rede para rede. A figura 4.10

mostra um exemplo de rede estruturada em camadas.

Figura 4.10 – Rede estruturada em camadas.

Nela pode-se ver que a rede está estruturada em cinco camadas distintas e que a

comunicação em cada uma das camadas obedece a um determinado protocolo. Protocolo é um

acordo estabelecido entre as partes que se comunicam, sobre como a comunicação deve

acontecer [31]. Segundo [34], o termo protocolo é usado para se referir a um conjunto de

regras e formatos bem conhecidos que devem ser utilizados para a comunicação entre

processos, com o objetivo de realizar uma determinada tarefa. Ao conjunto de camadas e

protocolos dá-se o nome de arquitetura de rede e o conjunto de protocolos utilizados por um

sistema, um protocolo por camada, recebe o nome de pilha de protocolos [31].
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É interessante observar na figura 4.10, que as linhas tracejadas representam

comunicação virtual, ao passo que as linhas cheias representam comunicação real. Isto quer

dizer que, a comunicação entre a camada cinco do dispositivo um, com a camada cinco do

dispositivo dois não acontece diretamente entre as camadas, e sim segundo o esquema

explicado em seguida. Do lado do dispositivo um, a camada cinco entrega para a camada

quatro os dados que ela deseja transmitir. Esta camada, por sua vez, adiciona aos dados

entregues a ela um cabeçalho contendo algumas informações de controle, que dizem respeito

ao seu protocolo, e entrega o conjunto a próxima camada.

Este processo vai se repetindo até que o meio físico seja atingido. Nesta ocasião,

haverá a transmissão dos bits que compõem os dados através de uma determinada rede de

comunicação, até que eles atinjam a camada um do dispositivo dois, a quem se destinavam.

Quando isso ocorre há um mecanismo inverso ao que ocorreu no dispositivo um. As camadas

do dispositivo dois vão retirando, dos dados que recebem das camadas imediatamente abaixo

delas, os cabeçalhos que lhes pertencem e re-passando o restante dos dados às camadas

imediatamente superiores a elas, até que os dados atinjam a camada cinco, a quem estavam

destinados.

As camadas podem oferecer dois tipos de serviço: serviços orientados à conexão e

serviços não orientados à conexão. Em serviços orientados à conexão o dispositivo que está

enviando os dados primeiramente tem que estabelecer uma conexão com o dispositivo

receptor, utilizar a conexão (transmitir os dados) e depois liberar a conexão. Uma conexão

funciona como um tubo, onde os bits dos dados são recebidos na mesma ordem em que são

enviados.

Já em serviços não orientados à conexão não há nenhuma garantia de que os dados

irão chegar na mesma ordem em que foram enviados. Cada tipo de serviço pode ser

caracterizado pela qualidade do serviço que oferece. Há serviços confiáveis, que nunca

perdem dados, e serviços não confiáveis. Em algumas aplicações é necessário utilizar serviços

confiáveis em outras, no entanto, é melhor permitir problemas com a transmissão dos dados

do que permitir degradação da taxa da transmissão por tentativa de recuperação de falhas

detectadas.

Um exemplo de aplicação que requer um serviço confiável orientado à conexão é a

transferência de arquivos. Quando está sendo realizada uma transferência de arquivo, é

necessário que os bits que o compõem cheguem todos e na mesma ordem em que foram

enviados, pois do contrário o arquivo não teria o mesmo significado do arquivo original. Já
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quando se trata de uma transmissão de um vídeo, é melhor ter alguns pixels com problema do

que ter a imagem congelada em face de tentativa de recuperação de um erro detectado. Neste

caso, deve-se optar por um serviço não confiável.

Como foi visto nesta seção, cada camada de uma rede de comunicação estruturada em

camadas desempenha funções específicas e possui um determinado protocolo, que vai reger as

comunicações entre entidades pertencentes à mesma camada. Para a definição do número e

das funções das camadas que irão compor a arquitetura de rede proposta no próximo capítulo

deste trabalho, bem como para a definição do protocolo de cada camada, foi utilizado um

modelo de referência. O modelo utilizado foi o modelo OSI, que será apresentado agora.

4.2.3.1 O Modelo OSI de Referência

O modelo OSI é baseado numa proposta desenvolvida pela ISO (International

Standard Organization) como um primeiro passo para a padronização internacional dos

protocolos usados nas várias camadas [31]. OSI é a sigla para (Open System Interconnection)

e o propósito deste modelo é propor bases comuns para coordenação de padronização do

desenvolvimento de todo e qualquer produto para a interconexão de sistemas de informação

sem interferir no funcionamento interno do sistema individual [36]. A figura 4.11 mostra um

esquema do modelo.

Figura 4.11 – O modelo OSI.
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Como pode ser visto trata-se de um modelo estruturado em sete camadas, que serão

apresentadas em seguida.

A Camada Física

A camada física é responsável pela transmissão dos bits através de um meio físico de

transmissão. Esta camada deve se preocupar em responder questões como quantos volts serão

usados para representar o nível lógico um; quantos volts devem ser usados para representar o

nível lógico zero; quantos microssegundos um bit vai demorar; que modo de operação que

será utilizado; qual formato de transmissão que deve ser o escolhido e quantos pinos deve ter

o conector da rede.

A Camada de Enlace

A camada de enlace tem o objetivo de transformar um meio físico, que gera erros de

transmissão, num canal de comunicação que é livre de tais erros, fornecendo este canal à

camada imediatamente superior a ela. Assim, técnicas de detecção e correção de erros têm

que ser empregadas na camada de enlace a fim de que ela consiga alcançar seus objetivos.

Também é função da camada de enlace realizar todo o controle do fluxo de dados.

Geralmente o controle de fluxo de dados engloba as funções que objetivam evitar que

transmissores mais rápidos sobrecarreguem receptores mais lentos, ocasionando perda de

informação, além de funções de tratamento de erros detectados.

A Camada de Rede

A camada de rede tem a função de rotear os dados para que eles cheguem a seu

destino. As rotas podem ser baseadas em tabelas estáticas que raramente mudam, podem ser

determinadas no início de cada conversação e finalmente podem ser completamente

dinâmicas, no sentido de que uma nova rota pode ser estabelecida para cada bloco de dados

sendo transmitido, de acordo com as condições de tráfego na rede naquele instante. Em

algumas redes, onde não há necessidade de roteamento, a camada de rede pode até não existir,

ou se existir será uma camada muito simples.
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A Camada de Transporte

A camada de transporte visa melhorar a qualidade do serviço oferecido pela camada

de rede, que não garante necessariamente que os dados cheguem a seu destino. Assim, é

função da camada de transporte fornecer uma comunicação fim a fim verdadeiramente

confiável à camada imediatamente superior a ela. A comunicação nas camadas abaixo da

camada de transporte não é fim a fim, pois para que os dados cheguem a seus destinos eles

geralmente vão passando através de dispositivos intermediários adjacentes que fazem parte da

rede de comunicação.

A Camada de Sessão

A camada de sessão visa melhorar a qualidade dos serviços prestados pela camada de

transporte. Imagine uma situação na qual está sendo transmitida uma grande quantidade de

dados, por exemplo, a transferência de um arquivo extenso. Imagine que por algum motivo

acontece uma falha na rede durante a transmissão. Apesar da camada de transporte oferecer

um serviço confiável à camada de sessão, ela não pode evitar que este tipo de falha ocorra.

Neste caso, a camada de transporte avisa a camada de sessão sobre o ocorrido e deixa

que ela resolva o que fazer para tratar o problema. O problema poderia ser tratado através da

retransmissão de toda informação assim que a rede voltasse a funcionar normalmente.

Visando oferecer uma solução melhor do que esta, a camada de sessão utiliza um mecanismo

que permite que ela retransmita apenas os dados que não tiverem sido transmitidos antes de

falha ocorrer.

A Camada de Apresentação

A função da camada de apresentação é realizar transformações adequadas nos dados,

antes de enviá-los à camada de sessão. Alguns exemplos de transformações dizem respeito à

compressão de texto e criptografia. A camada de apresentação deve conhecer a sintaxe do seu

sistema local e a sintaxe do sistema de transferência, a fim de que possa realizar as

transformações adequadamente.
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A Camada de Aplicação

É na camada de aplicação que as aplicações são encontradas. Como pôde ser visto, as

camadas a baixo da camada de aplicação estão preocupadas em transferir bits pela rede de

uma maneira confiável, mas elas não realizam tarefas reais para os usuários. Alguns exemplos

de aplicação encontradas na camada de aplicação são o Correio Eletrônico e a Web (WWW -

World Wide Web).

4.3 Resumo do Capítulo

Neste capítulo, foram apresentados conceitos básicos de comunicação de dados e de

redes de comunicação, que irão servir de base para o entendimento dos outros capítulos da

dissertação. Inicialmente foram apresentados conceitos básicos relacionados à comunicação

de dados, tais como: formatos de transmissão, modos de operação e modos de transmissão.

Foram apresentadas algumas técnicas de detecção de erro, como foi o caso do CRC, e foram

apresentados também protocolos de comunicação que realizam corretamente o controle de

fluxo de dados.

Em seguida, foram mostrados conceitos sobre redes de computadores. Foram

apresentados conceitos sobre o hardware e sobre o software das redes de comunicação.

Conceitos relacionados ao hardware das redes diziam respeito a sua classificação quanto à

dimensão, quanto à tecnologia de transmissão e quanto às possíveis formas com que os

dispositivos podem ser interconectados através dos meios físicos (topologias). Já os conceitos

que foram apresentados relacionados com o software das redes de comunicação, estavam

relacionados com protocolos de comunicação e de hierarquia de protocolos. Foram

apresentadas as vantagens de se projetar o software das redes em camadas, bem como o

modelo OSI de referência.
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CAPÍTULO 5

Arquitetura e Componentes de
Comunicação em Sistemas

Embarcados Distribuídos
Este capítulo descreve a proposta de uma arquitetura de rede de comunicação para a

qual o ambiente que está sendo proposto irá gerar automaticamente componentes de

comunicação. Estes componentes de comunicação também serão definidos neste capítulo,

sendo eles os responsáveis pela realização das trocas de informações que irão ocorrer entre os

processadores interconectados pela rede de comunicação que será definida.

O capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: a seção 5.1 apresenta a proposta

da arquitetura da rede de comunicação. Na seção seguinte, 5.2, serão apresentados em

detalhes os componentes de comunicação que farão parte da arquitetura definida na seção 5.1.

A seção 5.3 apresenta as primitivas de comunicação, que irão funcionar como interfaces entre

as aplicações e a rede de comunicação proposta, e na seção 5.4 será apresentado um modelo

para a pilha de protocolos que vai gerenciar as comunicações que irão ocorrer através da

arquitetura de rede proposta.

5.1 Arquitetura

5.1.1 Considerações Iniciais

A figura 5.1 mostra um cenário que descreve o tipo de projeto a ser suportado pelo

ambiente.
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Figura 5.1 – Cenário genérico de projeto de sistemas embarcados distribuídos

Pela figura 5.1 pode-se ver a existência de três pequenos círculos conectados a uma

rede de comunicação. Estes pequenos círculos são os nós da rede e representam diferentes

arquiteturas nas quais os sistemas embarcados serão implementados. Estas arquiteturas podem

ser formadas unicamente por componentes de software, unicamente por componentes de

hardware ou, o que é mais comum no projeto de sistemas embarcados, como foi visto no

capítulo 1, por componentes de hardware e componentes de software.

Neste cenário, o conceito de rede de comunicação é exatamente igual àquele

apresentado na seção 4.2.1 do capítulo 4, ou seja: a rede de comunicação é formada por um

conjunto de ETD’s, no caso sistemas embarcados, capazes de trocar informações e

compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação. Os sistemas embarcados

podem ser ligados através de uma topologia qualquer e em decorrência desta característica, as

transmissões devem poder ocorrer por difusão ou segundo a tecnologia de transmissão ponto-

a-ponto, já que cada uma destas tecnologias de transmissão se adapta a determinadas

topologias.

Uma outra consideração importante diz respeito às distâncias com que os sistemas

estão separados uns dos outros. A distribuição dos sistemas embarcados pode-se dar em uma

área muito pequena ou em uma área de proporções geográficas. O cenário pode ainda
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descrever redes que são constituídas por sub-redes, cada uma com topologia e tecnologia de

transmissões diferentes, representando neste caso uma internet. A partir da realização desta

análise, é possível apresentar agora a proposta de modelo de rede de comunicação que deverá

ser gerada pelo ambiente, a fim de que sejam suportados projetos desta natureza.

5.1.2 Arquitetura da Rede de Comunicação Proposta Para o Ambiente

A comunicação entre os sistemas embarcados de qualquer projeto que estiver sendo

desenvolvido com o auxílio do ambiente proposto neste trabalho deverá acontecer segundo a

estrutura da rede de comunicação que será apresentada nesta seção. Considere inicialmente o

projeto distribuído mais simples suportado pelo ambiente, representado pela figura 5.2.

Figura 5.2 – Cenário de projeto mais simples suportado.

Neste caso, tem-se uma situação onde o sistema distribuído é composto apenas por

dois sistemas embarcados separados por uma curta distância, fato que viabiliza a ligação

direta entre eles. Uma situação mais complexa é proposta pela figura 5.3, na qual mais de dois

sistemas embarcados devem trocar informações.

Figura 5.3 – Necessidade de rede de comunicação para interligar os nós.
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Neste caso, pelas razões citadas na seção 4.2.1 do capítulo 4, começa a ficar inviável

conectar todos os nós diretamente uns aos outros. Desta forma, é preciso que se defina uma

topologia que permita que cada nó possa receber/enviar dados de/para todos os outros nós da

rede; que agora começa realmente a tomar o aspecto de uma rede de comunicação. Este

trabalho propõe que a ligação destes nós seja feita através de um hub. Esta abordagem confere

uma característica bastante interessante à rede: torna-a flexível a ponto de seus nós poderem

ser ligado segundo uma topologia em estrela, como uma topologia em barra ou segundo uma

topologia em anel, uma vez que estes três tipos de topologia podem ser implementados com o

uso de hubs.

O fato de poder ligar os nós segundo topologias diferentes faz com que diferentes

tecnologias de transmissão possam ser implementadas. O que indicará que tipo de topologia

estará sendo usado para ligar os nós e a tecnologia de transmissão que será adotada é a

implementação interna do hub. Sua interface permanece a mesma independentemente do tipo

de topologia ou tecnologia de transmissão que está sendo implementada. A figura 5.4 ilustra

esta situação.

Figura 5.4 – Diferentes implementações de topologia com uso de hubs.

O fato de poder implementar topologias diferentes é interessante porque cada tipo de

topologia é apropriado para um determinado tipo de aplicação. Em projetos nos quais haja

pouca troca de informação entre os nós da rede, como é o caso das aplicações de controle,
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podem-se escolher topologias mais simples como a topologia em estrela. Já em aplicações nas

quais haja troca de informação mais intensa entre os nós, a utilização de uma topologia em

estrela pode tornar-se inviável, pois pode aumentar demasiadamente o custo da comunicação

entre os nós, já que todas as comunicações passam pelo nó mestre. Nestes casos a topologia

em barramento é mais adequada. Embora forneça uma grande flexibilidade, a ponto de

permitir projetos com diferentes topologias e diferentes tecnologias de transmissão, a idéia de

fazer com que todas as comunicações passem pelo hub pode parecer muito arriscada, já que

uma falha no hub causaria a paralisação de toda rede. Embora isto seja verdade, segundo [33]

os avanços da eletrônica já permitem, hoje, que se construam hubs de alta confiabilidade, o

que viabiliza o seu uso.

Por enquanto imagine apenas que o hub é um componente de hardware da rede, que

deve ser gerado pelo ambiente e que tem a função de gerenciar as comunicações, de modo que

cada nó que desejar enviar dados para qualquer outro nó da rede, os estará enviando

inicialmente para o hub, ainda que isto seja transparente para o nó. Ao receber um dado, o hub

vai se encarregar de encaminhá-lo corretamente ao seu destino. Mais à frente neste capítulo, o

hub será explicado em mais detalhes.

Considere agora que o projeto seja composto novamente por apenas dois sistemas

embarcados, mas que neste caso estes sistemas estejam separados por uma longa distância, o

que tornaria inviável a ligação direta entre eles. Considere ainda que ao invés de só existirem

dois sistemas embarcados querendo se comunicar, existem vários grupos locais de sistemas

embarcados separados por longas distâncias e querendo de alguma forma trocar informações

entre si. Estes grupos de sistemas embarcados podem ser encarados como uma rede local

(LAN) de sistemas embarcados. A figura 5.5 ilustra esta situação.

Figura 5.5 – Uma internet de sistemas embarcados.



Capitulo 5 – Arquitetura e Componentes de Comunicação em Sistemas Embarcados Distribuídos.

83

O que fazer então para poder realizar a comunicação entre os sistemas embarcados

neste caso? A solução é utilizar uma rede pública para realizar a comunicação, quando esta

ocorrer entre sistemas que pertencem a LAN’s diferentes. Observando-se a figura 5.5, pode-se

imaginar uma configuração de rede deste tipo como sendo uma internet, onde sua escala é

determinada pela escala da rede pública que interliga as LAN’s. No caso da rede pública

escolhida ser a Internet, por exemplo, a escala da rede seria mundial.

O fato de existirem redes diferentes, tendo que interagir umas com as outras a fim de

poderem realizar as comunicações entre os diversos sistemas existentes, leva a um outro

questionamento: como fazer com que redes diferentes, LAN’s e rede pública, consigam

interagir e transmitir os dados entre os sistemas embarcados? Para que estas redes possam ser

interligadas é necessária à existência de gateways. Como foi visto na seção 4.2.2 do capítulo

4, são os gateways que funcionam como “interpretes” entre as redes. A figura 5.6 mostra o

funcionamento dos gateways.

Figura 5.6 – Funcionamento dos gateways.

O esquema da figura 5.6 mostra que os gateways devem ser capazes de executar o

protocolo estabelecido para as comunicações que acontecem na rede local e também o

protocolo utilizado na rede pública a qual estão conectados. A função do gateway é receber

dados que chegam a ele provenientes da rede local ou da rede pública e encaminhar estes

dados para a rede pública ou rede local, segundo o protocolo de comunicação da rede. O

gateway será discutido em mais detalhes na seção 5.3.2 deste capítulo e assim como os hubs,

também serão gerados automaticamente pelo ambiente proposto. Neste ponto, a arquitetura da

rede de comunicação proposta para os projetos a serem suportados pelo ambiente está

definida e encontra-se representada na figura 5.7.
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Figura 5.7 – Arquitetura da rede de comunicação.

5.2 Componentes da Rede de Comunicação

Na seção anterior foi apresentada a rede que realizará a comunicação entre os sistemas

embarcados que se encontrem fisicamente distribuídos. Apesar de terem sido definidos o

formato e os componentes da rede, nada foi falado sobre sua implementação. Como foi visto

na seção anterior, a rede de comunicação proposta foi projetada com a finalidade de poder

realizar a comunicação para diversas situações de projeto.

Embora ela permita o suporte de uma grande variedade de aplicações de sistemas

embarcados distribuídos, foge ao escopo deste trabalho implementar um ambiente que suporte

toda esta variedade. O ambiente deverá utilizar uma biblioteca de componentes de

comunicação que poderá conter, no futuro, diversas alternativas de implementação destes

componentes. Inicialmente foram desenvolvidos componentes de rede para a biblioteca que

suportarão o projeto de sistemas embarcados distribuídos que estão fisicamente separados,

independentemente da distância entre eles.

Caso o projetista do sistema distribuído deseje interligar os sistemas embarcados sem

a utilização de uma rede pública, ele o fará segundo uma topologia em estrela, com o nó

central sendo um hub e utilizando tecnologia de transmissão ponto-a-ponto. Este tipo de
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configuração será definido como uma LAN e pode haver mais de uma LAN na rede. A

comunicação entre os sistemas embarcados que fazem parte de uma mesma LAN acontece

segundo uma pilha de protocolos definida neste trabalho e apresentada na seção 5.5. Caso a

rede possua mais de uma LAN, a comunicação entre os sistemas embarcados que pertencem a

diferentes LAN’s acontecerá através de uma rede pública. A rede pública utilizada neste caso

será a Internet. A utilização da Internet garante uma escala global à rede de sistemas

embarcados.

Para a interligação das LAN’s à Internet, serão utilizados gateways. O código que

implementa a funcionalidade do gateway, inclusive no que diz respeito ao gerenciamento das

comunicações, que foi inserido na biblioteca, deverá ser executado num computador de

propósito geral conectado à Internet, executando o sistema operacional Windows da

Microsoft. Quando a comunicação acontecer através da Internet, o protocolo utilizado será o

TCP/IP. Assim, o gateway que foi desenvolvido é capaz de executar o protocolo proprietário

das LAN’s e o TCP/IP da Internet. Embora as comunicações na Internet sejam feitas segundo

o protocolo TCP/IP, o programa do gateway não interage diretamente com ele, mas sim com

uma API (Application Program Interface) do Windows, Winsock, que fornece uma abstração

do TCP/IP. As seções seguintes trazem discussões mais detalhadas sobre o hub e o gateway.

Embora tenha sido utilizado um computador de propósito geral para operar como gateway,

outras soluções também seriam possíveis, como por exemplo, a utilização de micro-

controladores da família 8051 que implementem o protocolo TCP/IP para operar como

gateway.

5.2.1 Hub

O hub é um componente de hardware da rede que será gerado automaticamente e de

maneira dinâmica pelo ambiente proposto. A geração dos hubs tem que ser dinâmica porque a

sua estrutura depende do número de nós que estarão ligados a ele. Caso não seja possível

gerar um único hub que seja capaz de ligar todos os nós, o ambiente gerará automaticamente

novos hubs e os ligará, também de forma automática, em cascata. A geração do código dos

hubs será vista em detalhes no capítulo 7 que apresenta um estudo de caso sobre uma rede de

sensores de temperatura. A figura 5.8 mostra o esquema de ligação dos hubs em cascata.
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Figura 5.8 – Hubs em cascata.

O código que implementa o template do hub foi escrito em VHDL e está armazenado

na biblioteca de componentes de comunicação. Pelo fato do hub ter que ser gerado

dinamicamente, o código armazenado na biblioteca é apenas um template do hub e não

implementa a funcionalidade de um hub. O código que implementa o hub para a configuração

definida pelo usuário é gerado automaticamente, e configurado de acordo com o número de

nós que serão conectados ao hub.

Neste trabalho é suportada a geração de código que implementa um hub que gerencia

as comunicações segundo uma topologia em estrela, com tecnologia de transmissão ponto-a-

ponto. O hub atua por chaveamento de pacotes e permite comunicação simultânea entre nós,

desde que o nó com o qual se queira comunicar não esteja conectado a um nó já envolvido em

uma comunicação. No caso da rede local estar ligada a um gateway, este também estará

conectado ao hub. Quando o hub estabelecer uma conexão entre dois nós da rede, esta irá

existir até que a comunicação termine. Outras características do hub em relação à transmissão

de dados serão esclarecidas na seção que descreve as primitivas de comunicação. São elas que

vão realizar o envio e o recebimento de dados entre cada um dos nós que pertence a LAN.

Resumidamente o funcionamento do hub é o seguinte: ele possui a tabela de rotas,

uma tabela interna que relaciona os endereços de nós da rede com o identificador da linha que

deve ser utilizada para o envio do dado. As linhas são identificadas com números inteiros

seqüenciais iniciando do zero, como mostra o esquema da figura 5.9. Este esquema de

numeração é importante para a geração automática do hub, como será visto no próximo

capítulo deste trabalho. Como todos os componentes do hub, a tabela de rotas é gerada

automaticamente pelo ambiente de acordo com os nós que serão ligados ao hub.



Capitulo 5 – Arquitetura e Componentes de Comunicação em Sistemas Embarcados Distribuídos.

87

Figura 5.9 – Numeração das linhas do hub.

O hub tem que checar cada mensagem que chega e tem que ser roteada, a fim de que

seja assegurado que a mensagem não contém erros de transmissão. Caso fossem roteadas

mensagens com erro de transmissão, haveria possibilidade do roteamento ser feito de forma

errada. Se a mensagem estiver livre de erros de transmissão, o hub checa o identificador do

nó de destino daquela mensagem e usa esta informação para realizar uma consulta na sua

tabela de rotas. Caso este identificador de destino tenha sido encontrado na tabela de rotas, o

nó com o qual se quer estabelecer uma comunicação pertence a LAN. Neste caso, a tabela de

rotas indicará qual a linha que deve ser utilizada para o envio da mensagem ao seu destino.

Caso o identificador de destino não tenha sido encontrado na tabela de rotas, o nó com o qual

se deseja estabelecer comunicação não pertence a LAN e a mensagem recebida pelo hub terá

que ser entregue ao gateway, que se encarregará de enviá-la ao seu destino.

Após a definição de que linha deverá ser utilizada para o envio da mensagem, o hub

checa o estado da linha escolhida, a fim de descobrir se ela pode ser utilizada. Se puder, a

mensagem é enviada. Caso não possa, a mensagem deve ser armazenada numa tabela de

espera, até que a linha pela qual ela deve ser enviada esteja livre. Uma descrição mais

aprofundada sobre o funcionamento do hub e sobre a maneira como ele foi implementado

pode ser encontrada no capitulo 6, que trata das implementações. O projeto detalhado do hub

pode ser encontrado nos apêndices A e B, que apresentam respectivamente o esquema de

projeto e a descrição de cada componente que faz parte do hub.

5.2.2 Gateway

Ao contrário do hub, que é um componente de hardware, o gateway é implementado

em software. A linguagem escolhida para implementar o software de controle do gateway foi
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o Visual Basic versão 6.0 da Microsoft. Quando recebe uma mensagem proveniente da LAN,

o gateway sabe que tem que enviá-la a outro gateway que faz a ligação entre a Internet e a

rede local que contém o nó de destino. O gateway que pertence à rede local que contém o nó

de destino será chamado de gateway destino. Para realizar esta tarefa, o seguinte esquema de

endereçamento está sendo proposto: cada gateway da rede contém uma tabela de rotas. Esta

tabela de rotas relaciona endereços IP de gateways a identificadores de nós das LAN’s, de

forma que todos os nós de uma determinada LAN estejam relacionados a um determinado

endereço IP em comum, o endereço IP do gateway que estiver ligado àquela LAN. A figura

5.10 ilustra este esquema.

Figura 5.10 – Esquema de endereçamento dos nós na rede de comunicação.

Na figura acima, pode-se ver, por exemplo, que os nós da LAN 1 estão relacionados

ao endereço IP 00.00.000.001. Cada nó possui um identificador único na rede. Então, com

este esquema de endereçamento, ao receber uma mensagem da LAN, o gateway retira dela o

identificador do nó de destino e procura o endereço IP relacionado a este identificador. De

posse do endereço IP, o gateway envia a mensagem pela Internet segundo o protocolo

TCP/IP. Do outro lado, o gateway destino receberá a mensagem que lhe foi enviada e a

encaminhará ao hub da rede local a quem ele está conectado, sem fazer nenhuma tarefa

adicional. Neste ponto, o trabalho dos gateways estará encerrado, até que cheguem a eles

novas mensagens.

O endereço IP é o endereço que identifica cada dispositivo que está conectado à

Internet. Ele possui 32 bits e é formado pelo número do dispositivo e pelo número da rede a
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qual o dispositivo está conectado [24]. A combinação destes dois valores é única em toda a

Internet. As comunicações na Internet acontecem segundo o protocolo TCP/IP, mostrado na

figura 5.11.

Figura 5.11 – Camadas do protocolo TCP/IP.

Há duas maneiras de se transmitir dados pela Internet: uma utilizando um protocolo de

transporte que oferece um serviço confiável e orientado à conexão – que é o TCP

(Transmission Control Protocol), e a segunda através de um protocolo de transporte que

oferece um serviço não orientado à conexão e que não é confiável. Este protocolo é o UDP

(User Datagram Protocol). Estes dois protocolos fazem parte da camada de transporte do

protocolo TCP/IP.

Com a finalidade de detectar mensagens danificadas, os gateways checam todas as

mensagens provenientes da LAN. Embora o protocolo UDP não forneça um serviço confiável

de transporte, os gateways não checam mensagens que vêm da Internet. Eles apenas as

enviam para o hub ao qual estão conectados, que procederá a checagem da mensagem. Este

comportamento se justifica, pois quando recebe mensagens vindas da Internet, o gateway

apenas tem que enviá-la ao hub ao qual está conectado, não tendo que fazer roteamento

nenhum.

Já quando recebe mensagens provenientes da LAN, o gateway tem que descobrir o

endereço IP do gateway destino. Neste caso, se ele não fizesse a checagem da mensagem

recebida e acontecesse algum tipo de erro durante a transmissão que alterasse o valor do

endereço do nó de destino, haveria um erro de identificação do endereço IP do gateway

destino. Para obter informações mais detalhadas sobre o gateway, consultar a seção X do

capitulo 6, que trata da implementação deste componente.
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5.3 Primitivas de Comunicação

Agora que a estrutura da rede de comunicação foi definida, bem como seus

componentes (gateway e hub), vamos tentar responder à seguinte questão: como fazer com

que a comunicação expressa em alto nível nas descrições dos sistemas consiga de fato

transmitir bits através da rede, ou seja, entre nós da rede? A resposta para esta pergunta está

no projeto das primitivas de envio e recebimento de dados.

Cada nó da rede deve possuir uma primitiva para envio de dados, sender, e uma

primitiva para recebimento de dados, receiver. Estas primitivas possuem descrições que

podem ser implementadas tanto em software, C, quanto em hardware, VHDL, e estão

armazenadas na biblioteca de componentes de comunicação. Elas funcionam como interfaces

de rede, pois o código nelas contido implementa um protocolo de comunicação que controla

as trocas de dados que ocorrem através dos nós da rede de comunicação. Este protocolo,

definido neste trabalho, será descrito na próxima seção deste capítulo.

O código que implementa as primitivas de comunicação é completamente transparente

para as aplicações que se comunicam pela rede. O que as primitivas oferecem é apenas uma

interface de comunicação num alto nível de abstração, a qual esta descrita na figura 5.12.

Figura 5.12 – Definição da interface das primitivas de comunicação.

A figura 5.12 representa sistemas embarcados que estão distribuídos. Tais sistemas são

representados por círculos. Cada sistema pode ser implementado como conjunto de processos

executados concorrentemente e/ou seqüencialmente. Estes processos são representados pelos

quadrados inseridos nos círculos. A comunicação entre tais sistemas se dá através de troca de

dados entre seus processos. A partir desta constatação, pode-se identificar a primeira

- Processos
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informação que a interface deve conter: identificadores de processo. Deve haver na interface

um identificador do processo de origem, processo que está enviando os dados, e um

identificador do processo de destino.

Além dos identificadores de processo, a interface também deverá conter os

identificadores dos nós envolvidos na comunicação. Assim, um identificador do nó de origem

e um identificador do nó de destino deverão também estar presente na interface. Finalmente,

está restando apenas à interface conter o dado a ser transmitido. A figura 5.13a mostra o

aspecto final da interface fornecida pelas primitivas de comunicação sender e receiver e a

figura 5.13b mostra como estas primitivas interagem com os sistemas embarcados e com a

rede de comunicação.

Figura 5.13 – Interface e interação das primitivas com os sistemas embarcados e com a rede.

Observa-se na figura 5.13b que as primitivas sender e receiver fazem parte do sistema

embarcado, interagindo diretamente com a aplicação. Esta interação se da através da interface

oferecida pela camada mais alta da hierarquia de protocolos das primitivas. Assim, se uma

determinada aplicação deseja se comunicar através das primitivas sender e receiver deve

fornecer a elas os dados indicados na figura 5.13a. O processo de comunicação entre nos da

rede será detalhado na seção seguinte deste capítulo.



Capitulo 5 – Arquitetura e Componentes de Comunicação em Sistemas Embarcados Distribuídos.

92

5.4 Hierarquia de Protocolos Proposta

Depois de ter sido completamente definida a estrutura da rede de comunicação através

da qual as comunicações entre os sistemas embarcados irão acontecer, o protocolo de

comunicação será discutido. Este protocolo irá gerenciar as trocas de dados através das redes

locais e consiste em um protocolo proprietário. O controle das comunicações é realizado por

uma hierarquia de protocolos, a qual esta sendo proposta neste trabalho e visa oferecer um

serviço confiável orientado à conexão aos sistemas embarcados que utilizarão a rede para se

comunicar.

As razões de se ter optado por uma hierarquia de protocolos são as mesmas citadas na

seção 4.2.3.1 do capítulo 4, sendo que a principal delas é a modularidade oferecida por este

esquema. Na hierarquia de protocolos, cada camada desempenha uma função específica e

oferece interfaces bem definidas, de forma que qualquer alteração na implementação de uma

determinada camada pode ser feita sem que nenhuma mudança tenha que ser realizada em

qualquer outra camada da hierarquia, desde que a interface da camada que está sendo alterada

seja preservada. Esta característica permite que novas alternativas de implementação sejam

adicionadas à hierarquia de maneira rápida e fácil.

Imagine que ao invés de se desejar transmitir paralelamente pacotes de oito bits por

vez, deseje-se realizar a transmissão dos pacotes de forma serial. A única alteração necessária

na hierarquia de protocolos proposta seria a implementação da camada física. Imagine agora

que em uma determinada aplicação não há necessidade da utilização de um método de

detecção de erro tão poderoso quanto o CRC-16, sendo suficiente apenas checagem do bit de

paridade. Esta alteração seria feita de forma localizada, rápida e fácil no protocolo proposto;

basta que o componente ou função que implementa o CRC na camada de enlace seja

substituído por um esquema de checagem do bit de paridade.

Vamos imaginar uma situação ainda mais drástica: a aplicação que esta sendo

considerada não precisa utilizar um protocolo que realize controle de erros de transmissão

nem controle de fluxo de dados. Neste caso, bastava apenas suprimir a camada de enlace da

pilha de protocolos. Fica claro que a flexibilidade oferecida pelo protocolo proposto é

bastante interessante e possibilita ao protocolo atender a diferentes tipos de aplicação. Como

referência para o projeto da hierarquia de protocolos proposta por este trabalho, foi utilizado o

modelo OSI. A figura 5.14 mostra as camadas do modelo OSI e as camadas da hierarquia de

protocolos proposta.
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Figura 5.14 – Camadas do modelo OSI x camadas da hierarquia proposta.

Como se pode ver na figura 5.14, a hierarquia proposta é composta de quatro camadas:

camada física; camada de enlace; camada de transporte e camada de aplicação. Deve-se

observar que algumas camadas do modelo OSI não foram utilizadas. São elas: camada de

rede; camada de seção e camada de apresentação. A camada de rede é desnecessária, pois na

arquitetura da rede de comunicação proposta não há a necessidade de se realizar o roteamento

das mensagens, já que os sistemas embarcados simplesmente entregam os dados a um hub e

este se encarrega de enviá-los aos seus destinos.

Já as outras duas camadas não foram necessárias devido à simplicidade da hierarquia

de protocolos proposta. Seu objetivo é simplesmente conseguir realizar a transferência de

dados de forma segura entre dois nós quaisquer da rede de comunicação proposta na seção

5.2. O fato de ter um número reduzido de camadas faz com que a implementação da

hierarquia seja mais simples. A hierarquia de protocolos será apresentada considerando

apenas seu comportamento. Para informações sobre os detalhes de sua implementação deve-

se consultar o apêndice A desta dissertação.

As primitivas sender e receiver discutidas na seção anterior são implementadas usando

a hierarquia de protocolos mencionada anteriormente. A figura 5.15 mostra um esquema de

como ocorre uma comunicação entre sistemas embarcados.

Hierarquia de Protocolos
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Figura 5.15 – Uso das primitivas sender e receiver.

Na figura 5.15, a linha tracejada indica comunicação virtual e as linhas cheias

comunicação real. A figura ilustra o envio de dados do nó dois para o nó um. Para os sistemas

embarcados é como se a comunicação ocorresse diretamente entre eles, mas de fato o que

ocorre é que são utilizadas as primitivas sender e receiver, que executam a hierarquia de

protocolos proposta. Assim, o que ocorre realmente é que os dados vão passando de camada

em camada, no sentido da camada do topo para a camada mais interna, no sender, e no

sentido inverso no receiver.

Do lado do sender os dados vão passando pelas camadas até que atinjam a rede de

comunicação. Neste ponto, eles são transmitidos até o nó de destino e mais uma vez vão

passando pelas camadas, só que agora até atingirem a primitiva de recebimento de dados. Nas

próximas seções os protocolos definidos para cada camada da hierarquia de protocolos

proposta serão apresentados detalhadamente.

5.4.1 A Camada de Aplicação

A camada de aplicação definida neste trabalho tem a mesma função apresentada em

[35], que é prover uma interface entre a rede e a aplicação que utilizará a rede. Assim, a

camada de aplicação aqui apresentada fornece à aplicação a interface definida na seção 5.13,

através da qual a aplicação fará uso das primitivas sender e receiver. Observe que acima da

camada de aplicação vem a aplicação propriamente dita, que pode ser das mais diferentes

naturezas, variando desde uma rede de sensores de temperatura, como será visto no capítulo
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que trata do estudo de caso dessa dissertação até uma rede de sistemas embarcados em um

automóvel. Cada aplicação possui um protocolo específico e este protocolo diz respeito

apenas à aplicação. A camada de aplicação não realiza o transporte de dados. Esta e uma

tarefa para as camadas abaixo da camada de aplicação.

5.4.2 A Camada de Transporte

A função do protocolo da camada de transporte, na hierarquia de protocolos proposta,

é realizar a conexão entre os nós envolvidos em uma comunicação. A conexão é dividida em

três fases: estabelecimento; envio de dados e finalização. O protocolo será executado num

canal virtual livre de problemas de transmissão. O canal virtual é uma abstração do canal real

e é fornecido pela camada de enlace, que está imediatamente abaixo da camada de transporte.

Desta forma, o canal de transmissão que faz parte do ambiente no qual o protocolo da camada

de transporte será executado comporta-se como na figura 5.16.

Figura 5.16 Comportamento do canal virtual.

Segundo ela, o canal recebe dados confiáveis e entrega dados confiáveis, livrando a

camada de transporte de problemas decorrentes de erros de transmissão.

5.4.2.1 Definição do Formato das Mensagens

Uma vez que se sabe que o objetivo do protocolo da camada de transporte é

estabelecer a conexão entre dois nós de rede e que esta é dividido em estabelecimento, envio

de dados e finalização, a figura 5.17 mostra o formato de uma mensagem na da camada de

transporte.

Figura 5.17 – Formato da mensagem na camada de transporte.
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Na figura são observados os campos Type, Permission e Data. Os campos Type e

Permission são campos de controle. A tabela 5.1 relaciona os campos de controle do formato

das mensagens, suas funções, os valores possíveis para cada campo e seus significados.

Tabela 5.1 – Campos de controle do protocolo de transporte.

Campo Função Valores

Possíveis

Significado

Indica que fase da conexão está

sendo realizada

0 Pedido de estabelecimento

de conexão

Indica que fase da conexão está

sendo realizada

1 Sinalização de envio de

dados
Type

Indica que fase da conexão está

sendo realizada

2 Pedido de finalização de

conexão

Resposta do receiver com

relação ao pedido de conexão

0 Pedido de conexão negado

Permission

Resposta do receiver com

relação ao pedido de conexão

1 Pedido de conexão aceito

O campo Data contém os dados que devem ser fornecidos à primitiva sender e que

correspondem a sua interface, definida na seção 5.4.

5.4.3 A Camada de Enlace

A função do protocolo da camada de enlace é fornecer um canal virtual livre de erros

de transmissão para a camada de transporte. Como foi visto no capítulo 4, os meios físicos de

transmissão podem corromper os blocos de dados que trafegam através deles. A fim de

garantir para a camada de transporte que os dados enviados por ela chegarão ao seu destino

em perfeito estado, é função da camada de enlace empregar alguma técnica de controle de

erros de transmissão. Também é função da camada de enlace fazer o controle de fluxo de

dados. O ambiente no qual o protocolo de enlace será executado é um canal que apresenta as
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características dos meios físicos reais de transmissão, no que diz respeito à geração de erros

de transmissão. Este canal comporta-se como demonstrado na figura 5.18.

Figura 5.18 – Comportamento de um canal real.

Nela pode-se ver que o canal recebe dados confiáveis e fornece dados não confiáveis,

devido à possibilidade de inserção de erros durante a sua transmissão.

5.4.3.1 Definição do Formato das Mensagens

Para a detecção de erros de transmissão, o protocolo da camada de enlace

implementado neste trabalho utilizou a técnica do CRC-16, apresentada na seção 4.1.5.2 do

capítulo 4. Esta técnica foi escolhida devido ao alto poder de detecção de erros de transmissão

que oferece. Para o controle do fluxo de dados, incluindo o tratamento dos erros detectados, o

protocolo da camada de enlace foi implementado como um protocolo stop and wait com

número de seqüência. Este tipo de protocolo também foi apresentado no capítulo 4, seção

4.1.6. Desta forma, o formato das mensagens transmitidas segundo o protocolo da camada de

enlace definido neste trabalho é o mostrado na figura 5.19.

Figura 5.19 – Formato das mensagens transmitidas pelo protocolo da camada de enlace.

Na figura 5.19, podem-se ver os campos de controle Ack, Seq, Sbyte, Ebyte e CRC.

Para garantir a existência única dos bytes de início e fim de bloco de dados respectivamente

no início e no fim do bloco, utilizou-se na camada de enlace a técnica de bit stuffing (do lado

do transmissor), e bit destuffing (do lado do receptor). A tabela 5.2 relaciona os campos de

controle, suas funções, os valores possíveis para cada campo e seus significados.
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Tabela 5.2 – Campos de controle do protocolo de enlace.

Campo Função Valores

Possíveis

Significado

Informar ao sender sobre o recebimento

de uma mensagem

0 Mensagem recebida

possui erroAck

Informar ao sender sobre o recebimento

de uma mensagem

1 Mensagem recebida não

possui erro

Evitar duplicação de mensagens 0 Depende do estágio do

protocoloSeq

Evitar duplicação de mensagens 1 Depende do estágio do

protocolo

Sbyte Informar início de bloco de dados 01111110 Início de bloco de dados

Ebyte Informar fim de bloco de dados 01111110 Fim de bloco de dados

CRC Utilizado para detecção de erros de

transmissão

* Pode indicar a presença

de um erro ou não

O campo Data contém dados da camada de transporte que foram entregues à camada de

enlace a fim de serem transmitidos.

5.4.4 A Camada Física

A função do protocolo da camada de física é simplesmente realizar a transmissão dos

bits que compõem os blocos de dados através do meio físico de transmissão, sem se preocupar

com nenhum outro aspecto referente à transmissão dos dados. Observe que esta camada é a

única que depende de aspectos físicos da arquitetura na qual o sistema embarcado será

implementado, já que tem que se preocupar no gerenciamento das portas de comunicação,

pinos de entrada e saída e registradores, dentre outros componentes da arquitetura. É esta

camada que implementará o formato de transmissão escolhido: serial ou paralelo. Na versão

atual a camada física implementa o formato de transmissão paralelo, com a transmissão de

oito bits por vez. Sua implementação pode ser tanto hardware como em software.

Caso outras implementações venham a ser feita para esta camada, elas devem ser

incluídas na biblioteca de componentes de comunicação e nenhuma alteração terá que ser feita
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nas outras camadas da hierarquia, pois a interface oferecida pela camada física, assim como

ocorre com todas as outras camadas, é sempre a mesma, independentemente da

implementação da camada.

O ambiente no qual o protocolo da camada física será executado é um canal que

apresenta as características dos meios físicos reais de transmissão no que diz respeito à

geração de erros de transmissão. Embora este canal possa gerar erros, a camada física não

toma nenhuma medida de controle a este respeito. Isto é função da camada de enlace.

5.4.4.1 Definição do Formato das Mensagens

Não existe um formato de mensagem da camada física. O bloco de dados é encarado

por ela como uma seqüência de zeros e uns. Isto é ilustrado na figura 5.24.

Figura 5.20 – Seqüência de bits transmitida pela camada física.

5.5 PLC

Programmable Logic Controllers ou PLC’s são dispositivos programáveis utilizados em

aplicações de controle, largamente utilizados para controlar processos em aplicações

industriais. Algumas das razões que explicam o porque dos PLC’s serem tão utilizados em

indústrias são: flexibilidade, pois podem ser reutilizados para controlar outros sistemas de

maneira rápida e fácil (devido a sua estrutura modular e devido ao fato de poderem ser

programados); confiabilidade, pois podem operar durante anos sem a ocorrência de problemas

e possuem habilidades computacionais que permitem controles mais sofisticados.

Para controlar processos o PLC utiliza sinais de entrada originários de sensores,

baseado nos quais ele toma decisões, e atualiza os sinais de saída que irão guiar os atuadores.

PLC's suportam sinais lógicos e sinais contínuos. Sinais lógicos são utilizados para, por

exemplo, ligar/desligar um determinado motor, ao passo que sinais contínuos são utilizados

para controlar a velocidade do motor, por exemplo. O funcionamento de um PLC se dá de

acordo com o esquema da figura 5.21.
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Figura 5.21 – Funcionamento do PLC.

Ao ser ligado, inicialmente o PLC faz uma checagem para se assegurar que o

hardware está funcionando corretamente. Se houver um problema, o PLC irá parar e sinalizar

que há um erro. Se o PLC não detectar nenhum problema neste estágio inicial, o próximo

passo será checar os seus sinais de entrada. Ele faz isso copiando os sinais de entrada para

uma memória e então processa esses sinais que foram armazenados. Depois de processar os

sinais de entrada, o PLC atualiza os sinais de saída e volta a realizar a checagem para a

detecção de problemas. Esse ciclo se repete indefinidamente enquanto o PLC estiver em

funcionamento.

Os componentes essenciais de um PLC são: fonte de alimentação, a qual pode ser

interna ou externa, CPU, componentes de entrada e saída (E/S) e luzes indicadoras. A CPU é

responsável pela execução e armazenamento do programa do PLC, que é armazenado numa

memória EPROM e quando o PLC é ligado é copiado para a memória RAM na CPU, onde

será executado. Os componentes de E/S possibilitam o PLC controlar os processos, através do

recebimento de sinais de entrada provenientes dos sensores e da atualização dos sinais de

saída dos atuadores. É através dos componentes de E/S que os PLC's podem se comunicar,

por exemplo, com motores ou outros PLC's. Finalmente, as luzes indicadoras servem para

sinalizar o status do PLC, incluindo POWER ON, execução de programas e possíveis erros.

5.5.1 PLC x Arquitetura Proposta

Imagine os cenários ilustrados na figura 5.22. Eles representam uma rede de sensores de

temperatura formada por dois sensores e uma unidade de monitoramento destes sensores,

denominada de controle. Esses componentes podem ser ligados na Internet. A figura 5.22.a

mostra como essa rede de sensores deve ser representada segundo a arquitetura proposta neste

start
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capítulo e a figura 5.22.b mostra a mesma rede de sensores de temperatura sendo projetada

com a utilização de um PLC.

Figura 5.22 – PLC x Arquitetura proposta.

Observando-se a figura 5.22 nota-se claramente que se utilizando um PLC para

implementar a rede de sensores de temperatura, obtém-se uma implementação mais compacta,

visto que na figura 5.22.a são encontrados 3 elementos (hub, gateway e controle), enquanto na

figura 5.22.b são implementados através de um programa que será executado pelo PLC.

Assim, o PLC propicia uma economia de hardware, ao passo que necessita que as

funcionalidades do hub e do gateway sejam programadas pelo projetista. O fato de a

arquitetura proposta possuir um componente (hardware) exclusivo para o gerenciamento das

comunicações entre os nós da rede que permite gerenciar múltiplas comunicações

simultaneamente, diminui o overhead de comunicação para projetos implementados segundo

a arquitetura proposta. Ambas arquiteturas são destinadas a aplicações de controle.

5.6 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou uma arquitetura de comunicação para sistemas embarcados

distribuídos e definiu componentes de comunicação que fazem parte da arquitetura

apresentada. Estes componentes de comunicação devem ser gerados pelo ambiente proposto

pelo trabalho e são eles que realizam as comunicações entre os processadores da rede. A

arquitetura apresentada suporta o agrupamento de processadores (nós da rede) em LAN´s e

propõe a interligação das LAN´s através da Internet.
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A comunicação dentro de cada LAN é gerenciada por um dos componentes de

comunicação apresentados (o hub), e obedece a um protocolo proprietário, que realiza

comunicação segura, através do emprego de técnica de detecção de erros de transmissão e de

controle de fluxo de dados. A interligação das LAN´s à Internet é feita pelos gateways, que

representam o outro tipo de componente de comunicação que faz parte da arquitetura de

comunicação apresentada. Além disso, foram apresentadas as primitivas de comunicação, que

funcionam como interface de rede para as aplicações, mapeando comunicação descrita em

alto nível em comunicação real. Foi feita também uma apresentação sobre PLC´s e uma

comparação entre o uso da arquitetura de comunicação proposta e de um PLC para a

implementação de uma rede de sensores de temperatura.
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CAPÍTULO 6

Metodologia de Projeto

Neste capitulo será apresentada a maneira como foram realizadas as diversas

implementações desse trabalho. A seção 6.1 abordará a implementação do ambiente proposto.

Em seguida, nas seções 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, serão apresentadas as maneiras como foram

implementadas a primitiva de comunicação sender, a primitiva receiver e os componentes de

comunicação, hub e gateway. A seção 6.6 trás resultados de simulações realizadas nestes

componentes e por fim, a seção 6.7 apresenta um resumo de tudo o que foi abordado no

capítulo.

6.1 Descrição do Ambiente Proposto

Agora que foram definidos todos os aspectos referentes à arquitetura da rede através

da qual as trocas de informações irão ocorrer, bem como ao modelo de comunicação

utilizado, aos componentes de comunicação (hub e gateway), às primitivas de envio e

recebimento de dados (sender e receiver), e à hierarquia de protocolos que coordenará as

comunicações através da arquitetura de rede definida, resta apresentar o ambiente de geração

automática dos componentes de comunicação.

Este ambiente é o GCCom (Gerador de Componentes de Comunicação). Como foi

visto nos capítulos anteriores, o GCCom tem por objetivo suportar o projeto de sistemas

embarcados distribuídos e podendo ser integrado ao PISH. Mais precisamente, o GCCom

estará inserido na etapa de co-síntese da metodologia de hardware/software co-design usada

no PISH. Para alcançar seus objetivos, o GCCom deve gerar automaticamente os

componentes e as primitivas de comunicação para a arquitetura de rede definida na seção 5.2

do capítulo 5.
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O GCCom deve gerar código que seja compilável no caso de módulos a serem

implementados em software e código que seja executável para módulos a serem

implementados em hardware. Para a implementação do GCCom foi utilizada uma ferramenta

visual de desenvolvimento de sistemas e integrado a ela um banco de dados, que foi projetado

em um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) comercial. A ferramenta de

desenvolvimento utilizada foi o Visual Basic versão 6.0 e o SGBD foi o Access, ambos da

Microsoft. Nas próximas seções serão apresentadas as etapas que compõem o fluxo de projeto

do GCCom e as tarefas realizadas por ele na implementação de cada uma das etapas do fluxo.

Figura 6.1 – Fluxo de projeto do GCCom.

6.1.1 Descrição Estrutural do Sistema

Esta etapa tem o objetivo de permitir que algumas características da arquitetura sejam

especificadas, as quais servirão de subsídio para a etapa de geração de comunicação. Estas

informações dizem respeito à topologia lógica do sistema que está sendo projetado, à

tecnologia de transmissão adotada e ao formato de transmissão utilizado. A topologia será

utilizada na geração da estrutura de projeto e as outras duas informações serão utilizadas pela

etapa de seleção dos componentes de comunicação.
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6.1.2 Geração da Estrutura de Projeto

A estrutura de projeto é uma estrutura de diretórios que representa a rede de sistemas

embarcados de um determinado projeto. Ela é gerada automaticamente com base na topologia

lógica fornecida na etapa de descrição estrutural do sistema. É na estrutura de projeto que

serão armazenados os códigos em C e VHDL, que implementarão as primitivas sender,

receiver, e os códigos em VHDL que implementarão os hubs, além do programa em Visual

Basic que implementará a funcionalidade dos gateways.

A topologia lógica que é fornecida ao ambiente não faz nenhuma consideração sobre a

existência de gateways ou hubs, apenas informa de que maneira estes nós estão distribuídos.

Cabe ao ambiente proposto saber identificar em que situações é necessário gerar hubs e

gateways e realizar esta tarefa automaticamente. Como foi dito no início desta seção, as

estruturas de projeto geradas representam fielmente a rede de sistemas embarcados

distribuídos de cada projeto. Mais informações sobre a estrutura de projeto, como o seu

formato, por exemplo, serão encontradas no capítulo 7, que apresenta um estudo de caso para

a validação do ambiente.

6.1.3 Geração dos Componentes de Comunicação

É nesta etapa que os componentes de comunicação, bem como as primitivas sender e

receiver, serão geradas pelo ambiente. A etapa de geração dos componentes de comunicação é

composta por outras duas etapas: seleção dos componentes de comunicação e instanciação

dos componentes, que serão apresentadas a seguir.

6.1.3.1 Seleção dos Componentes de Comunicação

Com base nas outras informações fornecidas na etapa de descrição estrutural do

sistema, que dizem respeito à tecnologia e ao formato da transmissão, esta etapa selecionará,

nas bibliotecas de componentes de comunicação, os componentes que devem ser utilizados na

implementação do projeto em desenvolvimento. A biblioteca de comunicação consiste em

uma estrutura de diretórios projetada de forma a armazenar os arquivos com os códigos que

implementam os componentes de comunicação e as primitivas de envio e recebimento de

dados. Assim como o formato da estrutura de projeto, o formato da biblioteca de componentes

de comunicação também será discutido no capítulo 7 desta dissertação. Ao fim da etapa de
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seleção dos componentes de comunicação, o ambiente estará apto a realizar a última etapa do

processo de geração dos componentes de comunicação, a instanciação dos componentes.

6.1.3.2 Instanciação dos Componentes de Comunicação

Na etapa de instanciação dos componentes de comunicação, o ambiente copia os

componentes de comunicação que foram selecionados e os insere na estrutura de projeto

criada. Cada arquivo deve ser inserido em um local específico da estrutura de projeto, como

será visto no próximo capítulo da dissertação. Alguns destes arquivos são templates e

necessitam serem instanciados para que possam implementar o componente de comunicação

que descrevem. Os hubs, por exemplo, são armazenados na biblioteca de componentes de

comunicação na forma de template, pois a sua implementação dependerá do número de nós

que serão conectados a ele. Assim, após terem sido copiados, os hubs têm que sofrer alguns

ajustes (instanciação), de forma a implementar de maneira adequada o componente de

comunicação que representam. Os ajustes são feitos automaticamente pelo ambiente proposto

e maiores detalhes sobre o processo de instanciação dos hubs podem ser encontrados no

capitulo 7 desta dissertação.

6.1.4 Integração

A etapa de integração não foi implementada neste trabalho. Ela será responsável por

fazer a integração do GCCom ao ambiente IntefPish, tornando o processo de co-síntese do

PISH completamente automatizado e permitindo que ele suporte o projeto de sistemas

embarcados distribuídos.

6.2 Sender

A primitiva de comunicação sender é responsável pelo envio de dados e seu projeto é

estruturado em camadas. Estas camadas são independentes umas das outras e cada uma delas

oferece tanto interface como funções bem definidas para a camada imediatamente superior a

ela. São quatro as camadas que compõem o sender: camada de aplicação, camada de

transporte, camada de enlace e camada física. Cada uma destas camadas do sender

desempenha exatamente a função definida no capitulo 5, seção 5.5 desta dissertação. Assim, a

camada de aplicação funciona como interface entre a aplicação e o sender, a camada de
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transporte estabelece as 3 etapas da transação de comunicação (pedido de conexão, envio de

dados e finalização de conexão), a camada de enlace realiza o controle de erros de

transmissão e fluxo de dados e, finalmente, a camada física realiza o transporte das

mensagens através do meio físico.

A especificação do sender a ser implementada em hardware foi feita em VHDL

estrutural, onde cada uma das camadas é representada por um componente. Este tipo de

implementação fornece uma maior modularidade ao projeto do sender, pois se houver

necessidade de alteração em alguma das camadas, esta pode ser feita de maneira localizada,

rápida e sem que nada tenha que ser alterado no restante do projeto. Imagine, por exemplo,

que se deseje alterar a implementação do componente CRC na camada de enlace do sender.

Para se fazer isso, basta que a descrição comportamental do componente CRC seja alterada.

Nada, além disso, precisa ser mudado no projeto, desde que se preserve a interface do

componente CRC.

A especificação do sender a ser implementada em software foi feita em C e cada uma

das camadas é representada por uma função. Da mesma forma que na implementação em

VHDL, o fato da implementação em C ser feita através da utilização de funções também

confere modularidade ao projeto. Para que se possa fazer uso do sender em um projeto, basta

que o componente sender, no caso de se desejar utilizar a implementação em hardware, seja

incluído no projeto e o mapeamento de suas portas seja realizado. Se a opção for utilizar a

implementação em software do sender, é necessário apenas incluir a biblioteca que possui as

funções do sender, através da cláusula include, fazer uma chamada a função sender() e passar

os parâmetros necessários, definidos no capitulo 5, seção 5.4 que trata da definição das

primitivas de comunicação. A figura 6.2 mostra exemplos de utilização da primitiva sender.
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Figura 6.2 – Utilização da primitiva sender.

A funcionalidade do sender é descrita pelo diagrama de blocos da figura 6.3. Tanto a

especificação em VHDL como a especificação em C estão baseadas no algoritmo da figura

6.3.

Figura 6.3 – Funcionalidade da primitiva sender.
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Inicialmente o sender recebe uma solicitação de envio de mensagem feita pela

aplicação. Então, a camada de aplicação “empacota” os dados recebidos e passa estes dados

para a camada de transporte (1). A camada de transporte solicita o pedido de conexão (2) e

passa a mensagem, que agora contém os dados da camada de aplicação e o cabeçalho da

camada de transporte, para a camada de enlace. A camada de enlace vai proceder ao calculo

do CRC, vai executar o algoritmo de bitStuffing na mensagem a ser transmitida e vai passar

esta mensagem para a camada física. Tudo isso acontece no passo (3). A camada física então

começa a transmitir a mensagem, em sucessivos pacotes de 1 byte cada, até que não haja mais

pacotes a transmitir (4).

Neste momento, o sender alterna para o modo de operação de recebimento. Observe

que o sender, assim como o receiver, funciona no modo de operação half-duplex, alternando

entre envio e recebimento de dados. Quando estão trabalhando em conjunto em um

determinado nó, conferem àquele nó a capacidade de operar segundo o modo duplex,

tornando-o capaz de receber e enviar dados ao mesmo tempo.

Em (5), o sender fica realizando o pooling da porta de entrada ligada ao meio físico, a

fim de descobrir o byte de inicio de mensagem. Quando o descobre, começa a receber a

mensagem, de byte em byte, até que a tenha recebido completamente. Neste momento, passa

a mensagem para a camada de enlace, que executa o algoritmo de bitDestuffing, faz a

checagem do CRC e do número de seqüência (6), e se estes itens estiverem corretos, passa a

mensagem para a camada de transporte. Se um dos itens checados estiver com problema, a

camada de enlace pede uma retransmissão de dados (8), passando a mensagem para a camada

física, que realizará a retransmissão (4). Se a checagem tiver ocorrido com sucesso, a camada

de enlace passa a mensagem para a camada de transporte, que evoluirá para a segunda etapa

da transação de comunicação, o envio de dados (7).

No envio de dados, a mensagem é novamente entregue à camada de enlace, que

realizará os procedimentos descritos em (3) e passará a mensagem para a camada física, a fim

de que esta realize a sua transmissão (4). Após a transmissão completa da mensagem, mais

uma vez o sender alternará seu modo de operação para recebimento de mensagens e a camada

física permanece realizando o pooling do meio físico, até detectar a chegada de nova

mensagem. A mensagem chega até a camada de transporte, passando inicialmente mais uma

vez pela camada de enlace (6) que só a entrega à camada de transporte após se assegurar que a

mensagem que chegou está correta.
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A camada de transporte então, passará para a última etapa da transação de comunicação,

que é o envio do pedido de liberação de conexão. Mais uma vez todo o procedimento de envio

de mensagens é realizado pelas etapas (3) e (4) até que acontece a transmissão completa da

mensagem e o sender passa a esperar a chegada da mensagem que indica o recebimento por

parte do dispositivo receptor do pedido de finalização de conexão. Após a chegada desta

mensagem e dos procedimentos realizados em (6), a transação estará terminada e o sender,

pronto para enviar novas mensagens. O projeto detalhado da primitiva sender pode ser

encontrado nos apêndices A e B no final desta dissertação. O apêndice A apresenta o esquema

de projeto e o apêndice B a descrição dos componentes do sender.

6.3 Receiver

A primitiva de comunicação receiver é responsável pelo recebimento de dados e, da

mesma forma que o sender, seu projeto é estruturado em camadas. São quatro as camadas que

compõem o receiver: camada de aplicação, camada de transporte, camada de enlace e camada

física. Cada uma destas camadas do receiver desempenha exatamente a função definida no

capitulo 5, seção 5.4 desta dissertação.

A especificação do receiver a ser implementada em hardware também foi feita em

VHDL estrutural e a especificação a ser implementação em software foi feita em C, onde cada

uma das camadas é representada por uma função. Para que se possa fazer uso do receiver em

um projeto, basta que o componente receiver, no caso de se desejar uma implementação em

hardware, seja incluído no projeto e o mapeamento de suas portas seja realizado. Se a opção

for a implementação em software do receiver, é necessário apenas incluir a biblioteca que

possui as funções do receiver, através da cláusula include, fazer uma chamada a função

receiver() e passar os parâmetros necessários, definidos no capitulo 5, seção 5.4 que trata da

definição das primitivas de comunicação. A figura 6.4 mostra exemplos de utilização da

primitiva receiver.
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Figura 6.4 – Utilização da primitiva receiver.

A funcionalidade do receiver é descrita no diagrama de blocos da figura 6.5.

Figura 6.5 – Funcionalidade do receiver.
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Ao contrário do sender, o receiver começa operando no modo de recebimento. Sua

camada física fica realizando o pooling da sua porta de entrada que se comunica com o meio

físico, a fim de detectar a chegada de novas mensagens. Quando isso ocorre, a camada física

recebe a mensagem em pacotes sucessivos de 1 byte cada. Após receber a mensagem

completa, a camada física a entrega à camada de enlace (1) e alterna para o modo de envio de

mensagem. A camada de enlace então, executa o bitDestuffing na mensagem recebida, checa

o CRC e o bit de seqüência (2) e, caso estes dados estejam corretos, passa a mensagem à

camada de transporte.

Ao receber a mensagem, a camada de transporte do receiver checa o tipo da

mensagem. Se for um pedido de conexão, responde ao pedido encaminhando a mensagem

com a permissão para o envio de dados à camada de enlace (4). A camada de enlace então

calcula o CRC, o valor do bit de seqüência e executa o bitStuffing na mensagem a ser enviada

(5). Só após isto, a mensagem é entregue à camada física, a fim de que seja enviada ao

dispositivo que aguarda uma resposta.

Após a mensagem ter sido enviada completamente, o receiver alterna mais uma vez o

seu modo de operação para recebimento de mensagens e fica realizando novamente o pooling

da porta de entrada. Se na chegada da mensagem a camada de enlace tivesse encontrado

algum erro, a mensagem seria retransmitida, passando, respectivamente, por (5) e por (6). Ao

detectar a chegada de nova mensagem, todos os procedimentos anteriores até a chegada da

mensagem na camada de transporte são realizados. A camada de transporte ao descobrir a

chegada de uma mensagem que contém os dados, encaminha esta mensagem à camada de

aplicação, que irá entregar os dados nela contidos à aplicação a qual eles se destinavam (7).

Após isso então, a camada de transporte entrega os dados à camada de enlace, que

realiza os procedimentos listados em (6) e passa a mensagem para a camada física, a fim de

que esta realize o seu envio (7). Mais uma vez ao finalizar a transmissão da mensagem, o

receiver altera para o modo de recebimento até receber a mensagem de finalização de

conexão. Quando isso ocorre, os procedimentos listados em (2) (3) (4) (5) e (6) acontecem

nesta ordem e a transação de comunicação terá chegado ao fim para o receiver. O projeto

detalhado da primitiva receiver pode ser encontrado nos apêndices A e B no final desta

dissertação. O apêndice A apresenta o esquema de projeto e o apêndice B a descrição dos

componentes do receiver.



Capitulo 6 – Implementações.

113

6.4 Hub

O hub tem a função de estabelecer as comunicações entre os elementos que compõem

a LAN (nós de rede e o gateway), fazendo o roteamento das mensagens. Assim como no caso

das especificações a serem implementadas em hardware das primitivas sender e receiver, a

implementação do hub também foi feita em VHDL estrutural ou RTL. O hub é formado por

uma unidade principal, que gerencia as comunicações, e por unidades de comunicação. Para

cada elemento que for se ligar ao hub deve haver uma unidade de comunicação. As unidades

de comunicação realizam o recebimento e o envio de mensagens e são constituídas por uma

primitiva sender e uma primitiva receiver.

A primitiva sender das unidades de comunicação do hub é composta apenas pela

camada física da primitiva sender dos nós da rede. Esta simplificação deve-se ao fato de que o

hub não precisa realizar nenhuma checagem quando está enviando mensagens. Esta

característica visa melhorar o desempenho do hub. Já a primitiva receiver é quase uma copia

da primitiva receiver dos nós da rede. Apenas foram realizadas algumas modificações com o

intuito de melhorar o desempenho do hub, já que este componente participa de todas as

comunicações. O projeto detalhado do hub pode ser encontrado nos apêndices A e B ao final

dessa dissertação e o seu funcionamento está descrito no diagrama de blocos da figura 6.6.

Figura 6.6 – Funcionamento do hub.

Observando a figura 6.6, percebe-se que o hub realiza periodicamente 4 checagens

distintas. Inicialmente o hub checa a existência de pedidos de liberação de conexão em cada

uma das linhas que está conectada a ele. Toda vez que chega uma mensagem ao hub enviada

por uma primitiva sender de algum nó da LAN e a linha que deve ser utilizada pelo hub para
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rotear a mensagem está livre, o hub roteia a mensagem e registra a conexão na sua tabela de

conexões. Esta conexão permanecerá registrada na tabela até que toda a transação de

comunicação seja concluída (seja realizado o pedido de liberação de conexão).

Quando percebe a existência de um pedido desta natureza, o hub imediatamente

procura apagar o registro da tabela de conexões, o que permitirá que novas conexões possam

ser estabelecidas com a linha que estava sendo utilizada anteriormente. Se a conexão que se

deseja finalizar for com um nó diretamente conectado ao hub, a conexão pode ser finalizada

imediatamente. Caso contrario, o hub tem que enviar o pedido de liberação de conexão até o

hub em cascata que possuir o nó. Quando atingir o hub ao qual o nó está conectado, o registro

da conexão é apagado da tabela de conexão do hub, e à medida que a mensagem de “Ack” for

voltando através dos hubs ligados em cascata, a conexão vai sendo liberada em cada um

destes hubs.

Depois de checar a existência de pedidos de liberação de conexão, o hub checa se

existe alguma mensagem esperando para ser roteada. Isto é feito através da análise de todas as

linhas da tabela de espera do hub (waiting table). Se houver alguma mensagem em espera e a

linha que esta mensagem precisa utilizar estiver livre, então o hub apaga a mensagem da

tabela waiting table, estabelece uma nova conexão e envia a mensagem pela linha desejada.

O terceiro tipo de checagem que deve ser realizado pelo hub diz respeito a

interrupções realizadas pelos receivers do hub, o que indica que o sender de algum nó enviou

uma mensagem para o hub. Quando percebe a ocorrência de um evento desta natureza, o hub

extrai do pacote que chegou o identificador do nó para o qual a mensagem está destinada e faz

uma consulta a sua tabela de rotas (rote table). A rote table relaciona os identificadores de nós

com o número da linha do hub que deve ser utilizada para se atingir cada um dos nós

presentes na tabela de rotas. Se a linha pela qual a mensagem deve ser roteada não estiver

sendo utilizada, o hub roteia a mensagem e registra a conexão na connection table. Se a linha

já estiver em uso, o hub insere a mensagem na waiting table.

Finalmente a última checagem realizada pelo hub é com relação a interrupções

realizadas pelo senders do hub. Interrupções dos senders do hub significam que uma

mensagem de “Ack” originada pelo receiver de algum nó da rede chegou ao hub. Neste caso,

basta que o hub consulte a tabela de conexões para identificar a linha pela qual a mensagem

de “Ack” deve ser transmitida, de forma a alcançar o sender do nó da rede que originou a

transmissão. É interessante observar que nesta situação não é necessário rotear a mensagem,

pois a conexão está registrada na tabela de conexões.
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6.5 Gateway

Como foi visto na seção 5.3.2 do capitulo 5, o gateway é um dispositivo capaz de

enviar e receber pacotes em dois meios distintos: em redes locais, formadas por nós de rede e

hubs, na qual obedece ao protocolo proprietário definido na seção 5.5, e na Internet, onde a

comunicação acontece entre gateways, segundo o protocolo TCP/IP. O software de controle

do gateway, desenvolvido neste trabalho, será executado em computadores de propósito geral

que executam o sistema operacional Windows da Microsoft e foi desenvolvido em Visual

Basic 6.0, também da Microsoft. Esta escolha foi feita devido a sua simplicidade, visando

obter uma rápida implementação para o gateway. Uma solução mais interessante seria

implementá-lo em um microcontrolador que suportasse a pilha de protocolos TCP/IP. Existem

microprocessadores da família 8051 que suportam o protocolo TCP/IP. A arquitetura do

gateway é apresentada na figura 6.7.

Figura 6.7 – Arquitetura do gateway.

Observa-se claramente na figura 6.7 que o gateway possui uma interface com a

Internet e uma interface com a LAN da qual ele faz parte. Estas interfaces são representadas

por dois pares de primitivas sender e receiver, um para cada tipo de rede com a qual o

gateway deve lidar. Observa-se também na figura 6.7, que o gateway é dividido em duas

partes: um canal de recepção e um canal de envio de dados, figura 6.7.a e figura 6.7.b,

a)

b)

c)
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respectivamente. O canal de recepção do gateway tem o objetivo de receber mensagens que

foram enviadas por nós de outras LANs e o canal de envio tem o objetivo de enviar

mensagens de um dos nós pertencentes a LAN da qual o gateway faz parte, para nós

pertencentes a outras LANs.

A interface do canal de recepção com a Internet (ReceiverTCP/IP) pode receber

inúmeras mensagens provenientes da Internet (de outros gateways que compõem a rede), ao

mesmo tempo e o canal de recepção do gateway tem que ser provido de um mecanismo que

gerencie a chegada de múltiplas mensagens a ele. Este mecanismo de gerenciamento é

implementado com o uso de um buffer e com a aplicação de uma política de gerenciamento

do buffer, figura 6.7.c.

Quando chegam mensagens provenientes da Internet ao gateway pelo canal de

recepção, não há necessidade de se realizar nenhum tipo de checagem na mensagem, pois não

será feito roteamento da mensagem pelo gateway, que apenas a entregará ao hub ligado a ele.

O gateway simplesmente checará se já existe uma conexão estabelecida, ou seja, se uma

mensagem chegou anteriormente. Se houver conexão estabelecida, o gateway coloca a

mensagem que acabou de chegar no buffer e assim que o canal de recepção for liberado, a

mensagem armazenada no buffer é entregue ao hub. A inclusão e a retirada de mensagens do

buffer obedece à política FIFO. Se chegarem mensagens ao gateway enquanto o buffer estiver

cheio, estas mensagens são simplesmente descartadas.

O fato de descartar mensagens não gera o surgimento de erros na comunicação, já que

a primitiva sender do dispositivo que enviou os dados é provida de um mecanismo de controle

de timeout. Se a mensagem enviada for descartada, o dispositivo de timeout do sender irá

disparar, sinalizando que nenhuma resposta foi enviada para a sua mensagem. Então, o sender

retransmite a mensagem até que ela seja processada pelo gateway.

Continuando a explicação sobre o funcionamento do canal de recepção, quando uma

mensagem proveniente da LAN é recebida pelo gateway, ela é checada a fim de que o

gateway possa detectar erros de transmissão. Se a mensagem estiver perfeita, é extraída dela a

informação do identificador do nó ao qual a mensagem se destina e de posse desta

informação, é realizada uma SQL-Query no banco de dados do gateway, requisitando as

informações do gateway destino que possui um nó com o identificador igual ao extraído.

As informações resultantes da SQL-Query são: o endereço IP do gateway destino e o

número da porta que deve receber a mensagem que será enviada. Como foi visto no capítulo

5, existe no banco de dados de cada gateway uma tabela que relaciona identificador de nó a

endereço IP. Com as informações que foram resgatadas no banco de dados, o pacote que
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chegou é encapsulado em um datagrama UDP (User Datagram Protocol) e enviado ao

gateway destino, através da Internet.

Quando uma mensagem chega ao canal de envio do gateway sendo proveniente da

LAN da qual ele faz parte, ela é recebida pela primitiva ReceiverProtocoloProprietario. A

mensagem é então checada e, se estiver livre de erros de transmissão, é roteada segundo o

esquema apresentado anteriormente. Após se descobrir qual o endereço IP do gateway que

deve receber a mensagem (resultado do roteamento), ela é então enviada ao gateway de

destino pela primitiva de envio de dados do canal de envio do gateway (SenderTCP/IP). Se a

mensagem chegar ao canal de envio de dados do gateway proveniente da Internet, a única

providencia a ser tomada pelo gateway é repassá-la ao hub conectado a ele. Observe que não

há necessidade de utilização de buffer neste caso, já que as mensagens provenientes da

Internet que chegam ao canal de recepção do gateway, são as mensagens de “Ack” em

resposta às mensagens enviadas anteriormente. Como apenas um único nó da LAN por vez

pode utilizar o gateway para enviar mensagens, não há possibilidade de chegar ao canal de

envio do gateway mais de uma mensagem ao mesmo tempo. A figura 6.8 mostra o esquema

de interconexão entre primitivas sender e receiver e componentes hub e gateway.

Figura 6.8 – Interconexão entre nós, hubs e gateways.

A figura representa uma possível transação de comunicação entre dois nós, o nó 1 e o

nó 2, que pertencem a LANs diferentes. Nesta figura o nó 1 esta enviando uma mensagem

para o nó 2. As setas em preto representam o caminho que os dados têm que percorrer quando

saem do nó 1 e as setas em cinza, representam o caminho da mensagem de “Ack” enviada

pelo nó 2 em resposta a cada mensagem enviada pelo nó 1.

6.6 Simulação dos Componentes e Primitivas de Comunicação

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com a simulação das descrições

em VHDL da primitiva sender, da primitiva receiver e do hub. A seção 6.3.1 fará uma breve
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apresentação do ambiente de simulação utilizado e a seção 6.3.2 apresentará os resultados das

simulações.

6.6.1 Ambiente de Simulação Utilizado

A figura 6.9 mostra a janela da ferramenta de simulação utilizada, que faz parte do

ambiente MaxPlus+II da Altera.

Figura 6.9 – Ambiente de simulação utilizado.

Do lado esquerdo da janela de simulação, figura 6.9.a, estão relacionadas as portas de

entrada e saída do circuito. A figura 6.9.b mostra o valor que cada uma destas portas assume

em cada pulso de clock, para circuitos seqüenciais, ou cada vez que houver mudanças na

entrada do circuito, caso se trate de um circuito combinacional. Finalmente, a figura 6.9.c

exibe em que tipo de dado o resultado de uma determinada porta está sendo analisado. Os

tipos possíveis são: binário, decimal, octal ou hexadecimal. Nas seções seguintes serão

apresentados os resultados das simulações realizadas com a primitiva sender, a primitiva

receiver e o hub.

a)

b)c)
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6.6.2 Simulação da Primitiva Sender

O objetivo da simulação foi testar a funcionalidade da primitiva sender em diferentes

situações: com a transmissão livre de problemas e com a transmissão apresentando problemas

(com a ocorrência de erros e com o receiver enviando mensagens equivocadas para o sender).

A tabela 6.1 exibe os valores dos campos que foram passados para a primitiva sender.

Tabela 6.1 – Valores dos dados a serem transmitidos pelo sender.

Campo

Tamanho

(Em número de bits) Valor

IdSourcePe 16 10

IdDestinationPe 16 500

IdSourceProcess 8 255

IdDestinationProcess 8 126

ValueType 8 1

Value 64 10

A simulação ocorreu em diferentes etapas, uma sucessivamente a outra, nas quais foi

analisado o comportamento do sender nos seguintes cenários:

1. Sender faz pedido de conexão ao receiver;

2. Sender enviando os dados, depois de receber mensagem de Ack enviada pelo

receiver;

3. Sender retransmitindo os dados, em virtude de chegada de mensagem de Ack com

erro de transmissão;

4. Sender retransmitindo os dados, em virtude de chegada de mensagem de Ack com

o campo Ack errado;

5. Sender descartando a mensagem, em virtude de chegada de mensagem de Ack com

o campo Seq errado; e
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6. Sender enviando mensagem de finalização de conexão, após ter recebido a

mensagem de Ack corretamente.

Sender Faz Pedido de Conexão ao Receiver

Os valores dos campos de controle da mensagem contendo o pedido de conexão são

apresentados na tabela 6.2.

Tabela 6.2 – Valores dos campos de controle da mensagem de pedido de estabelecimento de

conexão.

Campo

Tamanho

(Em número de bits) Valor

Type 8 0

Permission 8 0

Ack 8 0

Seq 8 0

CRC 16 6144

Os valores dos campos apresentados na tabela 6.2 são automaticamente calculados

pelas camadas que compõem o sender. O conteúdo final da mensagem que contem o pedido

de estabelecimento de conexão, após sofrer o procedimento de BitStuffing, que deve ser

gerada pelo sender e enviada ao receiver e mostrado na figura 6.10.

Figura 6.10 – Formato final da mensagem de pedido de estabelecimento de conexão.

Os campos mostrados na figura 6.10 estão expressos em valores decimais. A figura

6.11 mostra o momento em que o sender é solicitado para envio dos dados, figura 6.11.a, e a

3 0
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figura 6.11.b mostra o momento em que o sender é bloqueado para envio. O sender

permanecerá bloqueado para envio até que a transação de comunicação termine

completamente, o que ocorre após a chegada ao sender da resposta enviada pelo receiver ao

pedido de finalização de conexão.

Figura 6.11 – Solicitação de envio de dados e bloqueio do sender.

Em seguida, na figura 6.12, é mostrada a mensagem de pedido de conexão que foi

gerada pelo sender, no instante em que ela é enviada ao receiver. A figura 6.13.a mostra a

continuação da mensagem de pedido de conexão e a figura 6.13.b, mostra o início da

mensagem de resposta enviada pelo receiver. Comparando-se a mensagem enviada pelo

sender, que está sendo exibida na figura 6.12 e na figura 6.13.a, com a mensagem que deveria

ter sido gerada pelo sender, exibida na figura 6.10, percebe-se que o sender gerou a

mensagem corretamente.

a)

b)
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Figura 6.12 – Inicio do envio da mensagem de pedido de estabelecimento de conexão.

Figura 6.13 – Final da mensagem de pedido de estabelecimento de conexão e início da

mensagem enviada pelo receiver em virtude ao pedido de conexão.

Inicio da Mensagem

a)

b)
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A mensagem de resposta ao pedido de conexão enviada pelo receiver foi gerada

manualmente, pois o componente receiver não está presente na simulação. Todas as

mensagens que forem enviadas pelo receiver na simulação do sender serão geradas

manualmente. Ela representa uma resposta corretamente formada pelo receiver, dando

permissão para o sender estabelecer a conexão com ele. As mensagens do receiver chegam

ao sender através da porta de entrada fromReceiver.

Na mensagem de resposta enviada pelo receiver houve alteração nos campos Ack e

Permission, que tiveram seus valores alterados para 1, e no campo CRC, que teria que ser

recalculado pelo receiver, pois houve alteração em pelo menos um dos campos da mensagem.

Os outros campos da mensagem de resposta permaneceram com os mesmos valores que

possuíam quando chegaram ao receiver. O novo valor calculado para o campo CRC foi 48.

Sender Envia os Dados ao Receiver

Após a mensagem de resposta ao pedido de conexão ter chegado ao sender, ele irá

realizar as checagens na mensagem e, após verificar que a mensagem está em perfeito estado

(não possui erro de transmissão e possui o valor do campo Ack igual a 1), e corresponde

exatamente à mensagem que estava sendo esperada (possui o campo Seq igual a 0 (zero)),

realiza o envio dos dados ao receiver. O conteúdo que a mensagem de envio de dados deve

apresentar está ilustrado na figura 6.14.

Figura 6.14 – Conteúdo da mensagem de envio de dados.

As mudanças com relação à mensagem enviada anteriormente pelo sender acontecem

no campo Type, que recebe agora o valor 1 (Type = 1), no campo Seq, que passa a ter o valor

1 (Seq = 1), e no campo CRC, que agora vale 384. O momento em que a mensagem que

contém os dados é enviada ao receiver é mostrado na figura 6.15 e a figura 6.16.a mostra a

continuação da mensagem de envio dos dados. Observe que a mensagem foi corretamente

gerada pelo sender, pois corresponde exatamente à mensagem apresentada na figura 6.14.
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Figura 6.15 – Início do envio da mensagem com os dados.

A figura 6.16.b mostra a chegada ao sender da mensagem de Ack, enviada pelo

receiver em resposta ao envio de dados realizado pelo sender. Para simular o comportamento

do sender ao receber uma mensagem que contem erros de transmissão, esta mensagem de Ack

foi elaborada com erro de transmissão. As partes da mensagem que foram alteradas para

simular o erro de transmissão estão ilustradas na figura 6.16.c. Ao invés do valor 63 deveria

ter sido gerado o valor 64 e ao invés de 31, deveria ter sido gerado o valor 32.

Figura 6.16 – Final da mensagem com os dados e chegada da mensagem de Ack.

a) b) c)
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Sender Retransmite Mensagem com os Dados

Após checar a mensagem que contém erros de transmissão, o comportamento do

receiver deve ser a retransmissão da mensagem que ele havia enviado anteriormente. Esta

situação é apresentada nas figuras 6.17 e 6.18.

Figura 6.17 – Início da retransmissão dos dados.

Na figura 6.17 é mostrado o início da retransmissão e na figura 6.18 é mostrada a

continuação da retransmissão. Observe que a mensagem enviada foi exatamente a mesma

mensagem enviada anteriormente, que foi apresentada na figura 6.14.
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Figura 6.18 – Final da retransmissão dos dados.

Sender Retransmite Mensagem com os Dados

A próxima situação a ser simulada é o comportamento do sender ao receber uma

mensagem livre de erros de transmissão, mas que possui o campo Ack com o valor errado. A

chegada desta mensagem ao sender é mostrada na figura 6.19.

Figura 6.19 – Mensagem de Ack com o valor do campo Ack errado.
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A mensagem enviada pelo receiver neste caso é igual à mensagem enviada

anteriormente por ele, com diferença no campo Ack, que deveria ser 1 e foi feito 0 (zero) e no

campo CRC, que foi recalculado devido à mudança no campo Ack. A figura 6.20 mostra o

início da retransmissão da mensagem de envio de dados, realizada pelo sender em virtude a

detecção de erro no campo Ack da mensagem que chegou para ele. O final da retransmissão é

ilustrado na figura 6.21.a.

Figura 6.20 – Início da retransmissão dos dados.

Figura 6.21 – Final da retransmissão dos dados e início da resposta de Ack.

a
)

b
)
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Sender Descarta Mensagem Enviada Pelo Receiver

Será simulado agora o comportamento do sender ao receber uma mensagem livre de

erros de transmissão, mas que possui o campo Seq com o valor errado. A chegada desta

mensagem ao sender é mostrada na figura 6.21.b e o seu final mostrado na figura 6.22. A

única diferença desta mensagem para a mensagem anterior enviada pelo receiver é que neste

caso o campo Ack possui o valor correto (Ack = 1) e o campo Seq está com o valor errado

(Seq = 0).

Figura 6.22 – Final da chegada da mensagem de Ack com o valor do campo Seq errado.

Neste caso, o sender simplesmente descarta a mensagem e fica esperando que o

receiver envie outra mensagem. A chegada da nova mensagem (mensagem de Ack enviada

pelo receiver), é mostrada na figura 6.23. Esta mensagem está livre de erros de transmissão e

está com seus campos bem formados. A figura 6.24 mostra o final da mensagem.
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Figura 6.23 – Inicio da chegada da mensagem de Ack correta.

Figura 6.24 – Final da mensagem de Ack.
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Sender Envia Mensagem Requisitando Finalização da Comunicação

Após realizar as checagens na mensagem recebida, o sender executa o envio da

mensagem com o pedido de finalização da conexão. A mensagem de finalização de conexão é

caracterizada por possuir o valor 2 no campo Type. O início do envio do pedido de conexão é

mostrado na figura 6.25 e a figura 6.26 mostra o final do envio do pedido de conexão.

Figura 6.25 – Início da transmissão do pedido de finalização de conexão.

Figura 6.26 – Final da transmissão do pedido de finalização de conexão.
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A figura 6.27 mostra o conteúdo da mensagem de pedido de finalização de conexão

que deveria ter sido gerada pelo sender.

Figura 6.27 – Conteúdo da mensagem de pedido de finalização de conexão.

6.6.3 Simulação da Primitiva Receiver

O objetivo da simulação foi testar a funcionalidade da primitiva receiver em diferentes

situações: com a transmissão livre de problemas e com a transmissão apresentando problemas

(com a ocorrência de erros de transmissão, por exemplo). A simulação ocorreu em diferentes

etapas, uma sucessivamente a outra, nas quais foi analisado o comportamento do receiver nos

seguintes cenários:

1. Reciever recebe mensagem sem erro de transmissão do sender, requisitando

estabelecimento de conexão;

2. Receiver recebe mensagem de envio de dados do sender, que contém erros de

transmissão; e

3. Receiver recebe mensagem de envio de dados do sender, livre de erros de

transmissão.

Receiver Recebe Mensagem com Solicitação de Estabelecimento de Conexão

Esta situação é apresentada na figura 6.28. A figura 6.28.a mostra o momento em que

o receiver foi inicializado (o receiver precisa ser inicializado pela aplicação que o utiliza), e a

figura 6.28.b mostra o momento em que a mensagem de pedido de estabelecimento de

conexão chega ao receiver.
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Figura 6.28 – Inicialização do receiver e momento da chegada da mensagem de pedido de

estabelecimento de conexão.

Após realizar as checagens, para detecção de erros de transmissão e para o controle de

fluxo de dados, o receiver responde à solicitação de estabelecimento de conexão. O início do

envio da mensagem de resposta é mostrado na figura 6.29 e o restante da mensagem é

mostrada na figura 6.30.

Figura 6.29 – Início do envio da mensagem de resposta à solicitação de conexão.

a)
b)



Capitulo 6 – Implementações.

133

Figura 6.30 – Final da mensagem de resposta.

Observe que o conteúdo da mensagem é exatamente o que se esperava que o receiver

produzisse. A figura 6.31 mostra o conteúdo da mensagem que deveria ter sido gerada pelo

receiver.

Figura 6.31 – Conteúdo esperado da mensagem enviada pelo receiver em resposta ao pedido

de conexão.

Receiver Recebe Mensagem com Erro de Transmissão

Nesta situação, o receiver recebe do sender uma mensagem que contém os dados.

Nesta mensagem foi simulada a ocorrência de erros de transmissão. A figura 6.32 mostra o

momento em que a mensagem com erro chega ao receiver.

0



Capitulo 6 – Implementações.

134

Figura 6.32 – Chegada ao receiver de uma mensagem com erro de transmissão.

A figura 6.32.a mostra o início da chegada da mensagem ao receiver, ao passo que a

figura 6.32.b mostra os dados que foram alterados durante a transmissão. O valor 241 deveria

ser 242 e o valor 124 deveria ter chegado ao receiver como 125. Após checar esta mensagem,

o receiver detecta o erro e envia uma mensagem ao sender com o valor 0 (zero) no campo Ack

(Ack = 0). O inicio do envio desta mensagem é mostrado na figura 6.33.

Figura 6.33 – Envio de mensagem com o campo Ack igual a 0 (zero) ao sender.

a) b)
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Observe que o receiver zera todos os campos, com exceção do campo de CRC,

quando envia mensagens que contém o valor do campo Ack igual a zero (Ack = 0). Isso não

tem nenhuma relevância para o sender que receberá a mensagem, pois ele apenas analisará o

valor do campo CRC e, em seguida, do campo Ack. Quando percebe que o campo Ack possui

valor zero, o sender apenas retransmite a mensagem, como foi visto na seção anterior.

Receiver Recebe Mensagem Livre de Erro de Transmissão

Nesta situação, o receiver recebe a mensagem que contém os dados enviados pelo

sender, sem nenhum erro de transmissão. Após realizar as checagens na mensagem e concluir

que ela está em perfeito estado, o receiver interrompe a aplicação e lhe entrega os dados que

foram enviados pelo sender. Essa situação é mostrada na figura 6.34.

Figura 6.34 – Entrega dos dados recebidos à aplicação.

Observe que os dados são entregues corretamente à aplicação. Após entregar os dados,

o receiver enviará uma mensagem com o valor do campo Ack igual a 1 (Ack = 1), para o

sender, informando que a mensagem foi recebida corretamente. Apesar de já ter entregado os

dados à aplicação, o receiver permanece participando da transação de comunicação, que só

será finalizada após a chegada do pedido de finalização de conexão por parte do sender. A
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figura 6.35 mostra o momento em que a mensagem de Ack do receiver é enviada para

o sender.

Figura 6.35 – Envio da mensagem de Ack em virtude do recebimento dos dados.

6.6.4 Simulação do Hub

O objetivo desta simulação foi demonstrar que o hub é capaz de fazer o roteamento

das mensagens de forma correta, demonstrar sua capacidade em gerenciar múltiplas

transações de comunicação ao mesmo tempo e o correto tratamento que ele aplica, quando

detecta concorrência por linhas de comunicação. Foi simulado um hub com três unidades de

comunicação, ou seja, capaz de gerenciar a comunicação entre 3 nós de rede. A tabela 6.3

ilustra o esquema de ligação dos nós da rede ao hub.

Tabela 6.3 – Esquema de ligação dos nós da rede ao hub.

Identificador do Nó Ligação com o Hub

1 Linha 0

2 Linha 1

3 Linha 2
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Na figura 6.3 pode-se ver que o nó 1, por exemplo, está ligado à linha 0 (zero) do hub.

O nó dois está ligado à linha 1 do hub e o nó três à linha 2 do hub. Esta é a configuração que

será armazenada na tabela de rotas do hub. A tabela 6.4 mostra os dados que cada nó da rede

transmite na simulação que foi realizada.

Tabela 6.4 – Valores dos dados a serem transmitidos pelos nós ligados ao hub.

Nó Campo Tamanho

(Em número de bits)

Valor

(Decimal)

IdSourcePe 16 1

IdDestinationPe 16 2

IdSourceProcess 8 10

IdDestinationProcess 8 5

ValueType 8 0

Nó 1

Value 64 150

IdSourcePe 16 2

IdDestinationPe 16 1

IdSourceProcess 8 10

IdDestinationProcess 8 5

ValueType 8 0

Nó 2

Value 64 200

IdSourcePe 16 3

IdDestinationPe 16 1

IdSourceProcess 8 10

IdDestinationProcess 8 5

ValueType 8 0

Nó 3

Value 64 100
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A simulação ocorreu em diferentes etapas, uma sucessivamente a outra, nas quais foi

analisado o comportamento do receiver nos seguintes cenários:

1. Nó 1 solicita estabelecimento de conexão ao nó 2;

2. Nó 2 envia resposta ao pedido de conexão realizado pelo nó 1;

3. Nó 3 solicita pedido de estabelecimento de conexão ao nó 1;

4. Nó 2 solicita pedido de estabelecimento de conexão com o nó 1; e

5. Nó 3 solicita finalização de conexão ao nó 1.

Nó 1 Solicita Estabelecimento de Conexão ao Nó 2

A figura 6.36 mostra o momento em que a mensagem que contém o pedido de

conexão realizado pelo nó 1 chega ao hub.

Figura 6.36 – Chegada da mensagem de pedido de estabelecimento de conexão enviada pelo

nó 1.
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A figura 6.37.a mostra o final da mensagem de pedido de estabelecimento de conexão

e a figura 6.37.b mostra o valor do campo Type sendo zero, o que indica pedido de

estabelecimento de conexão.

Figura 6.37 – Final da mensagem de pedido de estabelecimento de conexão.

Após realizar as checagens para detecção de erros de transmissão, o hub faz o

roteamento da mensagem para nó 2. Para isso ele utiliza a linha 1. Esta situação ilustra o

correto funcionamento do hub em relação à detecção de erros de comunicação, já que o fato

dele ter roteado a mensagem indica que ele não detectou nenhum erro na transmissão da

mensagem (e realmente não deveria ter detectado, pois a mensagem foi gerada sem erro de

transmissão). Adicionalmente, esta situação mostra o correto funcionamento do hub em

relação ao roteamento da mensagem, já que ele escolheu a linha correta para rotea-la. No

momento em que realizou o roteamento da mensagem, o hub automaticamente fez o registro

da conexão na tabela de conexões. Erros de transmissão não serão considerados nesta seção

que apresenta os resultados da simulação com o hub, visto que o componente que ele utiliza

para detectar tais erros é o mesmo utilizado pelas primitivas sender e receiver, cuja simulação

foi mostrada nas seções anteriores. A figura 6.38 mostra o início da mensagem que está sendo

roteada para o nó 2.

a)
b)
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Figura 6.38 – Momento em que o hub roteia a mensagem enviada pelo nó 1, para o nó 2.

Nó 2 Envia Resposta ao Pedido de Estabelecimento de Conexão

Um pouco mais adiante na simulação é testado o recebimento da mensagem enviada

pelo nó 2 em resposta ao pedido de conexão realizado pelo nó 1. Esta simulação tem o

objetivo de testar o roteamento das mensagens de resposta (mensagens de Ack), e é ilustrada

na figura 6.39.

Figura 6.39 – Roteamento da mensagem de resposta enviada pelo nó 2.
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Nó 3 Solicita Estabelecimento de Conexão ao Nó 1

Nesta situação o hub recebe uma mensagem do nó 3 solicitando conexão com o nó 1

ainda enquanto está transmitindo a mensagem de resposta enviada pelo nó 2. A figura 6.40.a

mostra o recebimento da mensagem enviada pelo nó 3 e a figura 6.40.b mostra a situação de

paralelismo.

Figura 6.40 – Hub gerencia múltiplas conexões simultaneamente.

Esta simulação demonstra a capacidade que o hub tem de gerenciar múltiplas

comunicações ao mesmo tempo. A figura 6.41 mostra o momento em que a mensagem

enviada pelo nó 3 é roteada para o nó 1, que ocorre após o hub fazer as checagens na

mensagem.

b)a)
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Figura 6.41 – Roteamento da mensagem do nó 3 para o nó 1.

Nó 2 Solicita de Pedido de Estabelecimento de Conexão com o Nó 1.

Esta é uma situação na qual um nó deseja se comunicar com um outro nó que está

envolvido em uma comunicação. A simulação desta situação teve o objetivo de demonstrar o

correto funcionamento do hub em face de situações de concorrência por linhas de

comunicação. Neste caso, o hub precisa utilizar a linha 0 (zero) para rotear a mensagem

proveniente do nó 2, mas esta linha já está sendo utilizada por outro nó (nó 3). A figura 6.42

ilustra esta situação.

Figura 6.42 – Situação de concorrência por linha de comunicação.
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A mensagem então será armazenada na Waiting Table para ser roteada quando a linha

0 (zero) for liberada, ou seja, até que o nó 3 envie um pedido de finalização de conexão para o

nó 1. Esta situação é ilustrada a seguir.

Nó 3 Solicita Finalização de Conexão ao Nó 1

A figura 6.43 mostra o momento em que a mensagem que contém o pedido de

liberação de conexão, proveniente do nó 3, chega ao hub. A figura destaca o valor do campo

Type, que no caso de pedidos de liberação de conexão assume o valor 2.

Figura 6.43 – Chegada de mensagem de pedido de finalização de conexão enviada pelo nó 3.

Mais adiante na simulação, após checar a mensagem com pedido de liberação de

conexão proveniente do nó 3 e após retirar a conexão que estava armazenada na connection

table, o hub realiza o roteamento da mensagem do nó 2 para o nó 1. Esta mensagem estava

armazenada na waiting table. A figura 6.44 mostra esta situação.
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Figura 6.44 – Roteamento de uma mensagem que estava aguardando a liberação de linha.

6.7 Resumo do Capítulo

O capítulo 6 apresentou o projeto dos componentes de comunicação (hub e gateway) e

das primitivas de envio e recebimento de dados, que foram definidos no capítulo anterior.

Além disso, este capítulo mostra o resultado de simulações realizadas com estes componentes

em diferentes situações de operação. Foram simuladas situações de funcionamento normal e

situações onde ocorreram erros de comunicação. O capítulo também apresentou o projeto do

ambiente de geração automática de componentes de comunicação que foi implementado no

trabalho.
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CAPÍTULO 7

Estudo de Caso: Uma Rede de
Sensores de Temperatura

Como estudo de caso, este capítulo descreve a geração de componentes de

comunicação no projeto de uma rede de sensores que medem a temperatura do ambiente no

qual eles se encontram (sensores de temperatura) e por um dispositivo para monitoramento

remoto dos sensores. Este dispositivo será chamado de controle e além de monitorar os

sensores de temperatura, também é capaz de configurar remotamente alguns de seus

parâmetros.

Na seção 7.1 é apresentada a descrição do estudo de caso e é feita a apresentação dos

elementos que compõem a rede de sensores. Na seção seguinte, 7.2, será discutido o protocolo

de aplicação utilizado para implementar os serviços disponíveis na rede. A seção 7.3

apresenta cada etapa da utilização do GCCom na implementação do projeto da rede de

sensores, desde a descrição estrutural do sistema até o processo de geração automática dos

componentes de comunicação. Finalmente, a seção 7.4 mostra uma análise dos resultados

obtidos e a seção 7.5 apresenta um resumo do capítulo.

7.1 Descrição do Estudo de Caso

A rede de sensores de temperatura proposta como estudo de caso neste trabalho tem o

objetivo de validar a arquitetura, o protocolo e os componentes de comunicação

desenvolvidos, bem como o GCCom que dá suporte ao desenvolvimento do projeto da rede de

sensores. Redes de sensores de temperatura são amplamente utilizadas em diversos campos:

em detecção de incêndios, em instalações industriais e no monitoramento da temperatura em

cabos de transmissão de energia elétrica.

Quando utilizadas para detecção de incêndios, as redes de sensores de temperatura

conseguem captar qualquer anomalia na temperatura, detectando o incêndio bem no seu

início. Além de detectar incêndios em estágios iniciais, a utilização das redes de sensores de
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temperatura também fornece a localização exata dos pontos de incêndio e podem ainda

mostrar o sentido de propagação do incêndio, bem como a sua intensidade. Em relação a sua

aplicação em instalações industriais, redes de sensores de temperatura permitem monitorar,

controlar e gerenciar sistemas como caldeiras, reatores e tubulações. Finalmente, redes de

sensores de temperatura são utilizadas para monitorar a temperatura em diferentes pontos de

linhas de transmissão de energia elétrica, bem como a temperatura do ambiente no qual as

linhas de transmissão estão alocadas, pois o comportamento das linhas de transmissão é

influenciado pela temperatura.

A rede de sensores proposta neste estudo de caso é formada por dois sensores de

temperatura e uma central de monitoramento dos sensores (controle). O controle atua como

um cliente, solicitando uma série de serviços pré-estabelecidos aos sensores, que neste caso

desempenham o papel de servidores. Assim, a comunicação entre controle e sensores obedece

ao modelo de comunicação cliente-servidor, no qual o cliente solicita serviços a um

determinado servidor. A figura 7.1 ilustra este cenário.

Figura 7.1 – Rede de sensores de temperatura.

7.1.1 Descrição dos Elementos de Rede

Na figura 7.1 a rede é representada pelos elementos que estão inseridos no retângulo

tracejado. Nela os elementos circulares representam os sensores, o retângulo representa o

controle e as setas representam a possibilidade de comunicação entre estes elementos. A
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figura 7.1.a define assim a topologia lógica da rede de sensores de temperatura, na qual o que

está sendo expresso é o fluxo da comunicação e as relações entre os elementos da rede, no

sentido de quem interage com quem. Em nenhum momento esta topologia descreve as

ligações físicas entre os elementos. A arquitetura física da rede de sensores obedece ao

modelo de arquitetura de rede apresentado no capítulo 5. O mapeamento da topologia lógica

da figura 7.1.a na topologia física será discutido em detalhes mais adiante neste capítulo.

7.1.1.1 O Controle

O controle tem duas funções básicas: ajustar alguns parâmetros dos sensores, tais

como temperatura mínima e temperatura máxima, requisitar aos sensores informações sobre a

temperatura atual do ambiente e o status da temperatura, que pode assumir os seguintes

valores: temperatura baixa, quando a temperatura ambiente estiver abaixo do mínimo

configurado para aquele sensor; temperatura alta, quando estiver acima da temperatura

máxima configurada no sensor ou temperatura normal, quando a temperatura aferida pelo

sensor estiver entre a temperatura mínima e a máxima. Além disso, o controle deve ser capaz

de ativar ou desativar os sensores, fazendo com que, respectivamente, eles iniciem ou

interrompam o monitoramento da temperatura ambiente. O controle foi implementado em

VHDL e a figura 7.2 ilustra sua arquitetura.

Figura 7.2 – Arquitetura do controle.
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É interessante observar na figura 7.2 que existem duas partes distintas na arquitetura

proposta para o controle: componentes que implementam a funcionalidade do controle e

componentes que realizam a comunicação de dados (componentes de comunicação sender e

receiver). Os componentes sender e receiver foram gerados automaticamente pelo GCCom, a

partir da biblioteca de componentes de comunicação de hardware. Este modelo será sempre o

utilizado nos projetos suportados pelo GCCom e implementa exatamente o modelo definido

no capítulo 5 dessa dissertação.

O funcionamento do controle é bastante simples: o componente CapturarEntrada

captura as solicitações de envio de dados feita pelo usuário e em seguida carrega os dados a

serem transmitidos em dois registradores, que manterão estes dados estáveis para serem

enviados pelo sender. Antes de serem entregues ao sender, porém, os dados passam por um

circuito que os organiza de acordo com o formato de mensagem definida para o protocolo.

Este formato de mensagem será apresentado na seção 7.2.3 deste capítulo. O componente

responsável pela organização dos dados a serem enviados é o ConstrutorDadosEnviar.

Na chegada dos dados, o receiver os entrega ao componente

DistribuidorDadosRecebidos, que se encarrega de disponibilizar a informação corretamente,

de acordo com o código do serviço inserido nos dados recebidos e com o identificador do

sensor que enviou a informação, para as portas que monitoram os sensores (temperatura ou

status da temperatura). O controle funciona no modo de operação duplex, podendo enviar

dados e recebê-los ao mesmo tempo.

7.1.1.2 O Sensor de Temperatura

Assim como o controle, o sensor de temperatura também foi modelado em VHDL e,

também da mesma forma que o controle, sua arquitetura é dividida em 2 partes: componentes

que implementam a sua funcionalidade e os componentes de envio e recebimento de dados

(sender e receiver), figura 7.3. O sensor é responsável por coletar a temperatura ambiente a

uma taxa fixa e comparar o dado capturado com os limites inferiores e superiores da

temperatura, a fim de gerar a informação sobre o status da temperatura. A arquitetura do

sensor de temperatura pode ser vista na figura 7.3.
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Figura 7.3 – Arquitetura do sensor de temperatura.

O Sampler captura os 10 bits de informação fornecidos pelo conversor AD, passa esta

informação para o Conversor de Temperatura e sinaliza a Interface que foi capturada uma

nova temperatura, para que o status da temperatura seja atualizado. O conversor de

temperatura converte então os 10 bits que chegam para ele num formato de 8 bits com ponto

fixo (6.2 bits), similar ao formato dos parâmetros de temperatura máxima e mínima. A

temperatura então segue para o Comparador, onde ela é comparada aos valores máximo e

mínimo estabelecidos, e para a Interface, ficando disponível caso o sensor seja solicitado a

fornecer o valor da temperatura ambiente atual. O status da temperatura deve ser armazenado

até a próxima comparação. O comparador só executa a comparação se o sensor tiver sido

ativado pelo controle.

A Interface tem a função de controlar as atividades do sensor, funcionando como uma

unidade de controle. É ela quem recebe as solicitações de serviço, através do receiver,

decodifica a mensagem recebida para identificar o serviço que está sendo requisitado e

executa todos os procedimentos que devem ser realizados para o atendimento da requisição.

Quando tudo está pronto para o envio da mensagem, a Interface do sensor aciona o sender,

que realizará a transmissão de dados segundo o protocolo definido no capítulo 5. Os sensores

também funcionam segundo o modo de operação duplex.
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7.2 O Protocolo da Aplicação

Agora que foram definidas as funcionalidades dos elementos que compõem a rede de

sensores proposta como estudo de caso neste trabalho, deve ser definido o protocolo da

aplicação que irá gerenciar as comunicações entre os elementos da rede. O protocolo da

aplicação será executado sobre a hierarquia de protocolos definida na seção 5.5 do capítulo 5,

que gerencia todas as trocas de informações através da arquitetura da rede de comunicação

definida também no capítulo 5, seção 5.2, na qual a topologia da figura 7.1 será mapeada. As

seções subseqüentes tratarão da definição do protocolo da aplicação para este estudo de caso.

7.2.1 Definição do Serviço Oferecido Pelo Protocolo

O serviço oferecido pelo protocolo da aplicação é poder transmitir mensagens que

contêm requisições de serviços e respostas a estas requisições, a cada um dos elementos que

compõem a rede em questão, através da tecnologia de transmissão ponto-a-ponto. Como ele

será executado sobre a hierarquia de protocolos proposta, não precisa realizar detecção nem

recuperação de erros de transmissão, bem como não precisa empregar nenhuma técnica de

controle de fluxo de dados, visto que a hierarquia de protocolos sobre a qual ele será

executado fornece uma abstração do meio físico que é livre de erros de transmissão e realiza

todo controle de fluxo necessário.

7.2.2 Definição do Vocabulário das Mensagens Usadas Para Implementar o Protocolo

A tabela 7.1 relaciona os possíveis serviços que podem ser solicitados com suas

respectivas respostas.

Tabela 7.1 – Relação entre os possíveis serviços solicitados e suas respectivas respostas.

Serviço Solicitado Resposta a Enviar

Solicitar Temperatura Atual Temperatura atual aferida pelo sensor

Solicitar Status da Temperatura Status da temperatura em relação às temperaturas

máxima e mínima de referência

Configurar Temperatura Mínima Sem resposta a enviar

Configurar Temperatura Máxima Sem resposta a enviar

Ativar Sensor Sem resposta a enviar

Desativar Sensor Sem resposta a enviar
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A partir da tabela 7.1 pode-se definir o vocabulário do protocolo, que se encontra listado na

tabela 7.2.

Tabela 7.2 – Vocabulário do Protocolo da Aplicação.

Mensagem Parâmetros a Serem Enviados

Solicitar Temperatura Atual Sem parâmetro

Enviar Temperatura atual aferida pelo sensor Temperatura Ambiente

Solicitar Status da Temperatura Sem Parâmetro

Enviar Status da temperatura em relação às

temperaturas máxima e mínima de referência

Status da Temperatura (Baixa, Normal e

Alta)

Configurar Temperatura Mínima Temperatura Mínima

Configurar Temperatura Máxima Temperatura Máxima

Ativar Sensor Sem Parâmetro

Desativar Sensor Sem Parâmetro

7.2.3 Definição do Formato da Mensagem do Protocolo da Aplicação

Uma vez que foram definidos o serviço e o vocabulário do protocolo da aplicação,

pode-se definir agora o formato das mensagens a fim de suportar esse vocabulário. O formato

geral das mensagens que serão enviadas e recebidas pelo protocolo é o mostrado pela figura

7.4.

Figura 7.4 – Formato das mensagens.

Nela pode-se ver o campo Código do Serviço, que especifica que tipo de serviço está

sendo solicitado e o campo Informação, cuja finalidade é conter alguns dos parâmetros

definidos na tabela 7.2, como no caso da temperatura ambiente de um determinado sensor,

quando o Controle requisitar tal serviço ao sensor. Cada campo do formato de mensagem

apresentado pela figura 7.7 terá o tamanho de 8 (oito) bits, tendo a mensagem completa,
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portanto, 16 (dezesseis) bits. A tabela 7.3 mostra como foram codificados os serviços

oferecidos pela rede de sensores e a tabela 7.4 relacionam os elementos da rede com seus

respectivos identificadores.

Tabela 7.3 - Codificação dos serviços oferecidos pela rede.

Serviço Oferecido Valor do Campo Código do Serviço

Solicitação do Status da Temperatura 0

Ativação do Sensor 1

Desativação do Sensor 2

Ajuste da Temperatura Mínima 3

Ajuste da Temperatura Máxima 4

Leitura da Temperatura Atual 5

Envio do Status da Temperatura 6

Envio da Temperatura Ambiente Atual 7

Tabela 7.4 – Identificadores dos elementos da rede.

Elemento da Rede Identificador

Sensor 1 0

Sensor 2 1

Controle 2

7.2.4 Relação Entre o Protocolo da Aplicação e a Hierarquia de Protocolos Proposta

Como foi visto anteriormente, o protocolo definido para a rede de sensores é bem

simples e esta simplicidade deve-se ao fato de que ele será executado sobre uma pilha de

protocolos, bem mais complexa do que o protocolo da aplicação, e que se preocupa com uma

série de problemas (detecção e controle de erros e controle de fluxo de dados, por exemplo),

que podem acontecer em comunicação de dados. Este protocolo foi definido no capitulo 5

desta dissertação e gerenciará toda a troca de informações que acontecerem na rede de

sensores de temperatura. Mais o que significa o protocolo da aplicação rodar sobre o a pilha

de protocolos definida? Para esclarecer esta questão, basta olhar para o esquema da figura 7.5.
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Figura 7.5 – Relação entre o protocolo da aplicação e a pilha de protocolos.

A figura 7.5.a mostra o formato das mensagens do protocolo da aplicação e a figura

7.5.b o formato das mensagens da pilha de protocolos. Este formato de mensagem é a

interface que a pilha de protocolos oferece (através da sua camada de aplicação) para as

aplicações que desejam utilizar seus serviços (rodar sobre ela). Assim para se transmitir o

protocolo da aplicação entre dois pontos da rede, basta empacotar o protocolo da aplicação no

campo Data do protocolo da camada de aplicação da pilha de protocolos e ajustar os campos

de controle de acordo com cada aplicação. A figura 7.5.c mostra o protocolo da aplicação

empacotado no protocolo da camada de aplicação da pilha de protocolos. Assim, o esquema

de comunicação realizado pelos sensores de temperatura e pelo controle, consiste

simplesmente em desempacotar/empacotar o protocolo da aplicação do/no campo Data

fornecido pela camada de aplicação dos componentes receiver e sender. Além disso, os

sensores e o controle devem ajustar os campos de controle da camada de aplicação destes dois

componentes.

7.3 Geração Automática dos Componentes de Comunicação

Agora que a rede de sensores está bem definida, serão apresentadas todas as etapas

que compõem o fluxo de projeto do GCCom, no desenvolvimento do projeto da rede de

sensores deste estudo de caso.

a)

b)

c)



Capitulo 7 – Estudo de Caso: Uma Rede de Sensores de Temperatura.

154

7.3.1 Descrição Estrutural do Sistema

A descrição estrutural do sistema engloba as funções de criação de novos projetos,

abertura de projetos existentes e visualização de projetos. A função de criação de projetos foi

utilizada para criar o projeto da rede de sensores descrita na seção 7.1 deste capítulo. A figura

7.6 mostra a janela de criação de novos projetos. Através dela foi informado o nome do

projeto (redeDeSensores), o diretório onde ele seria armazenado e foi feita uma breve

descrição do projeto. Estas informações foram inseridas através dos elementos da figura 7.6.a

e servem para documentar o projeto.

Em seguida à entrada destas informações iniciais, foi feita a descrição estrutural da

rede de sensores. Para tanto, foram utilizados os elementos da interface gráfica da figura 7.6.b

e 7.6.c. Os elementos da figura 7.6.b descrevem as características de cada nó e permitem ao

projetista relacionar nós com LANs. Algumas das características dos nós descritas pelos

elementos da figura 7.6.b são: identificador do nó e tipo de implementação da primitiva de

comunicação (software ou hardware). Na figura 7.6.c o projetista especifica o número de

LANs que o projeto terá. Os elementos da figura 7.6.d servem para o projetista visualizar

quantas LANs o projeto possui e quantos nós já foram criados para o projeto.

Figura 7.6 – Janela de criação de novos projetos.

a)

b)

c)

d)
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Através dos elementos da figura 7.6, pôde-se especificar que o projeto era distribuído,

definiu-se o número de LAN’s que o compunham (no caso uma única LAN), e foram

configurados parâmetros para cada nó da rede, tais como: identificador do nó, tipo de

transmissão que será utilizada e se a comunicação será implementada em hardware ou em

software. Embora a janela de criação de projetos permita a seleção de diferentes tipos de

transmissão, foi implementada neste trabalho apenas comunicação paralela. Foram criados 3

nós no projeto da rede de sensores (dois sensores e um controle) e como tarefa final da criação

da estrutura de projeto, foi feita a alocação de cada nó da rede à única LAN do projeto.

Observe que em nenhum momento foi informado como os nós estão interligados, nem

tampouco foi feita nenhuma consideração sobre a existência de hubs ou gateways.

Depois do projeto ter sido criado, o projetista pode trabalhar com o projeto no

momento em que desejar. Para isto, basta que ele execute a função de abertura de projetos.

Esta função é responsável por carregar no ambiente os dados de um projeto criado

anteriormente. Para realizar a abertura de um projeto, o projetista deve utilizar uma janela que

é bastante conhecida, pois é a mesma utilizada por muitos programas que são executados nos

sistemas operacionais Windows. A figura 7.7 mostra a janela de abertura de projetos.

Figura 7.7 – Janela de abertura de projetos.

Por ser bastante conhecida, esta janela é de fácil utilização. Nela o projetista pode

navegar através de uma estrutura de diretórios até encontrar o arquivo “.prj” que ele deseja

abrir. No caso do projeto da rede de sensores o arquivo procurado foi o redeDeSensores.prj,
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que encontrava-se dentro do diretório redeDeSensores. Uma vez selecionado o arquivo, basta

clicar com o mouse no botão Ok para que o ambiente fique configurado com os dados do

projeto que acabou de ser aberto. O ambiente fornece também ao projetista a possibilidade de

alterar dados do projeto. Isto pode ser feito através da janela de edição de projeto. A figura 7.8

mostra a janela de edição de projetos.

Figura 7.8 – Janela de edição de projetos.

O projetista pode alterar dados como o nome do projeto e o diretório onde ele está

armazenado, bem como informações sobre a topologia do projeto. Dependendo do que for

alterado no projeto, o ambiente deve gerar uma nova estrutura de diretórios e até mesmo

novos códigos devem ser gerados.

7.3.2 Geração da Estrutura de Projeto

Logo após a criação do projeto, o GCCom gerou a estrutura de diretórios que irá

armazenar todo o código que será gerado para o projeto. Esta estrutura de diretórios foi criada

dentro do diretório base especificado na criação do projeto e seu diretório de mais alto nível

receberá o nome do projeto, redeDeSensores. Dentro dele, foi gerado um arquivo com o

mesmo nome do projeto e com a extensão “.prj”. É este arquivo que irá conter os dados de
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cada projeto criado no GCCom e será utilizado quando o projetista decidir abrir um

determinado projeto.

Após a geração do arquivo de projeto, o GCCom gerou a parte da estrutura de

diretórios que representa a rede de comunicação definida na seção 5.2 do capítulo 5

(mapeamento da topologia lógica na topologia física). Esta parte da estrutura de diretórios é

justamente a estrutura de projeto, que foi definida na seção 5.6.2 do capítulo 5, e é gerada com

base nas informações que foram fornecidas ao ambiente através da janela de criação do

projeto. A figura 7.9 mostra a estrutura de diretórios gerada pelo ambiente para a rede de

sensores.

Figura 7.9 – Estrutura de diretórios gerada para a rede de sensores de temperatura

É interessante observar que na estrutura de projeto gerada para a rede de sensores, o

componente hub é gerado automaticamente pelo ambiente, que leva em consideração a

arquitetura de rede para a qual ele fornece suporte de desenvolvimento e a configuração de

cada LAN do projeto. O diretório de projeto contém uma quantidade de diretórios que

corresponde ao número de redes locais que foram definidas. Estes diretórios receberão o
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nome de LAN1, LAN2, ..., LANN, onde N é o número de redes locais existentes no projeto. No

caso da rede de sensores foi apenas gerada uma única LAN, a LAN1.

Dentro de cada diretório LAN são gerados outros diretórios que representam os

diferentes nós de rede pertencentes a cada LAN. Estes diretórios são chamados de

NetworkNode1, NetworkNode2, ... , NetworkNodeX, onde X é o número de nós pertencentes à

LAN na qual os diretórios estão sendo gerados. Como existem três nós na rede de sensores do

estudo de caso, foram gerados três diretórios NetworkNode, como pode ser visto na figura 7.9.

Ainda dentro dos diretórios LAN, podem ser gerados outros dois tipos de diretórios: o

diretório Gateway e o diretório Hubs. Este último pode ainda conter outros diretórios Hub1,

Hub2, ..., HubY, que vão armazenar o código de cada hub gerado para a rede local em questão,

caso seja necessário gerar mais de um hub para a LAN, detalhes sobre o processo de geração

de código dos hubs serão vistos posteriormente neste capitulo.

No projeto da rede de sensores foi gerado um diretório Hubs e não houve a geração do

diretório Gateway, pois não foi considerada comunicação pela Internet neste estudo de caso.

Os elementos da figura x que estão tracejados não foram gerados pelo ambiente, apenas estão

na figura para ilustrar como seria a geração um diretório genérico. É interessante observar na

figura 7.9 a existência dos diretórios sw e hw dentro dos diretórios NetworkNodes. Estes

diretórios irão conter o código dos componentes a serem implementados em hardware e em

software. Se o sistema criado não for distribuído, a estrutura de projeto resume-se apenas a

mais dois diretórios dentro da estrutura de diretórios criada: o diretório sw, que armazenará os

códigos em C gerados pelo ambiente e, conseqüentemente, o diretório hw, que armazenará o

código em VHDL. A figura 7.10 ilustra a estrutura de diretórios gerada para um projeto local

que recebeu o nome de “Não Distribuído”.

Figura 7.10 – Estrutura de diretórios gerada para um projeto não distribuído.
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7.3.3 Geração dos Componentes de Comunicação

Depois de ter sido feita a criação do projeto, e em conseqüência a geração da estrutura

de diretórios, o ambiente estará apto a gerar todo código compilável e sintetizável que irá

implementar a comunicação entre os processadores que implementam o projeto em questão. A

etapa de geração dos componentes de comunicação é dividida em duas outras etapas: seleção

dos componentes de comunicação e instanciação dos componentes de comunicação na

estrutura de diretórios criada na etapa anterior. Para que o GCCom inicie a etapa de geração

dos componentes de comunicação, basta selecionar esta opção no menu File da janela

principal do ambiente. Na etapa de seleção dos componentes de comunicação o ambiente vai

fazer uso das bibliotecas de componentes de comunicação. As bibliotecas são representadas

por uma estrutura de diretórios e armazenam todo código responsável pela implementação dos

componentes de comunicação (hub e gateway) e pela implementação das primitivas de

comunicação (sender e receiver). A figura 7.11 mostra a estrutura das bibliotecas de

comunicação e sua localização.

Figura 7.11 – Estrutura das bibliotecas de componentes de comunicação.

Como pode ser visto na figura 7.11, a biblioteca de comunicação é representada por

uma estrutura de diretórios, contendo arquivos que implementam cada um dos componentes

de comunicação. A estrutura de diretórios está organizada dentro de um diretório de nome

CommunicationLibrary, que por sua vez está localizado imediatamente dentro do diretório

base onde o ambiente está instalado. Dentro de cada diretório Sender e Receiver da biblioteca,
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existe o diretório Parallel. É nele que ficam armazenados os arquivos com o código que

implementa a comunicação paralela.

Com base nas informações fornecidas ao ambiente na etapa de descrição estrutural,

através da janela de criação de projetos, o ambiente seleciona os componentes de

comunicação que realizarão as trocas de informações entre os nós que compõem a rede que

está sendo projetada. No caso da rede de sensores foram selecionados todos os componentes

que fazem parte da biblioteca de componentes de comunicação de hardware (sender, receiver

e hub). O ambiente não precisou selecionar nenhum componente da biblioteca de software,

visto que a rede de sensores foi completamente descrita em VHDL e não houve comunicação

através da Internet.

Após a etapa de seleção dos componentes de comunicação, tem início a etapa de

instanciação dos componentes selecionados na estrutura de projeto criada pelo ambiente.

Nesta etapa o GCCom irá copiar os arquivos que implementam os componentes de

comunicação selecionados para os devidos diretórios da estrutura de projeto. Além de copiar

arquivos, o GCCom tem que fazer a instanciação dos códigos dos hubs e gateways, pois estes

componentes são dependentes da estrutura da rede que está sendo projetada.

No caso dos gateways é necessário que o ambiente configure a tabela de rotas que

relacionará identificadores de nós a endereços IP (gateways), a fim de que todos os nós da

rede possam ser endereçados. O endereçamento se dá segundo o esquema que foi apresentado

no capítulo 5, seção 5.3.7. Esta tabela de rotas está armazenada no banco de dados do gateway

presente na biblioteca de componentes de comunicação. Para que ela seja configurada, é

necessário inicialmente que o ambiente gere automaticamente no banco de dados presente na

biblioteca de comunicação, uma tabela que irá conter todos os identificadores de nós que

fazem parte da topologia lançada na criação do projeto.

Depois que esta tabela é gerada, o ambiente realiza a cópia dos arquivos que

implementam a funcionalidade do gateway, bem como o arquivo que contém seu banco de

dados, para os diretórios Gateway da estrutura de projeto gerada pelo ambiente. Uma vez que

esta cópia foi realizada, o gateway estará quase pronto para funcionar, restando apenas que

sejam relacionados os identificadores dos nós contidos na tabela gerada pelo GCCom, com os

endereços IP de cada gateway do projeto.

Esta tarefa não é realizada pelo GCCom, mais sim através do software de controle do

gateway. Após a realização da cópia dos arquivos, o GCCom apagará a tabela que ele gerou
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no banco de dados do gateway presente na biblioteca de componentes de comunicação. É

necessário que esta tabela seja apagada para que, quando for ser gerado código para um novo

projeto, ela não contenha nenhum dado (nó) de um projeto anterior.

Em relação aos hubs, como visto no capítulo 5, seção 5.3.1, a instanciação se faz

necessária devido ao fato de que estes componentes dependem da LAN e do número de nós

de cada hub. Quando for solicitada geração de código ao GCCom, ele procurará descobrir se o

projeto é distribuído ou não. Em se tratando de um projeto distribuído, o GCCom perguntará

ao projetista se ele deseja que o processo de geração dos componentes de comunicação seja

completamente automático. Esta pergunta é necessária para guiar a estratégia de geração de

código dos hubs.

O GCCom considera que qualquer componente de hardware no qual o código do hub

for ser sintetizado seja capaz de suportar a síntese do código que implementará hubs ao qual

serão ligados três nós, já que não faz sentido utilizar hubs para conectar menos do que 3 nós

(em casos como este, liga-se diretamente um nó ao outro). Caso seja necessário ligar mais do

que três nós ao hub, o GCCom fará uma análise para descobrir se é possível sintetizar todo

código em um só componente de hardware ou se a solução será utilizar mais de um

componente para a síntese. Caso seja necessário o uso de mais de um componente de

hardware, os hubs terão que ser ligados em cascata.

O ambiente precisa conhecer algumas características do componente de hardware no

qual o hub será sintetizado. São essas características que guiarão o algoritmo que decide se é

suficiente apenas um componente de hardware ou não. São elas: número de portas de E/S e

número de células lógicas disponíveis. Essas características variam de acordo com o modelo

do componente de hardware utilizado. O menu Configurations na janela principal do GCCom

permite o cadastramento de vários tipos de componentes de hardware (FPGA’s) que o

ambiente poderá suportar. A figura 7.12 mostra a janela de cadastramento de FPGA’s.
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Figura 7.12 – Janela de cadastramento de FPGA’s.

No processo de geração parcialmente automático, o projetista associa a cada LAN que precisa

de um hub, o FPGA no qual ele será sintetizado. Essa estratégia deve ser a escolhida quando o

projetista não dispõe de todos os FPGA’s que o ambiente suporta. Já o processo de geração

completamente automático é indicado quando o projetista dispõe de todos os FPGA’s

suportados pelo ambiente. Neste caso, é o ambiente que irá escolher o FPGA mais adequado

para cada hub a ser gerado. A figura 7.13 mostra a janela de associação de hubs com FPGA’s.

Figura 7.13 – Janela de associação hubs x FPGA’s
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Para o ambiente, o FPGA mais adequado é o menor FPGA (com menor número de

células lógicas e pinos de E/S) que consiga suportar completamente a síntese do hub em

questão. O ambiente procura, dentre os FPGA’s suportados por ele, por este FPGA. O

procedimento de procura do FPGA mais adequado é realizado da seguinte forma: com base

no número de células lógicas e pinos de E/S que o hub que está sendo gerado necessita, é

realizada uma SQL-query na tabela que armazena os dados dos FPGAs suportados pelo

ambiente, de forma a encontrar o menor FPGA que atenda às necessidades do hub.

O cálculo do número de células lógicas e pinos de E/S que o hub que está sendo

gerado necessita é realizado de maneira simplificada, considerando que estes valores variam

linearmente com o número unidades de comunicação do hub. Sejam Xcl e Xpi respectivamente

a quantidade de células lógicas e pinos de E/S necessários para a síntese da unidade principal

do hub. Sejam Ycl e Ypi respectivamente o número de células lógicas e pinos de E/S

requeridos para a síntese de cada unidade de comunicação. O número de células lógicas e

pinos de E/S requeridos pelo hub que está sendo gerado é dados palas seguintes fórmulas:

Zcl = Xcl + nYcl (Eq. 1)

Zpi = Xpi + nYpi (Eq. 2)

Onde Zcl é o número de células lógicas requeridas, Zpi é o número de pinos de E/S

requeridos e n é o número de unidades de comunicação que o hub possui (que é igual ao

número de nós conectados ao hub). X e Y são valores conhecidos e foram obtidos,

respectivamente, através da síntese individual dos componentes unidade principal e unidade

de comunicação realizada pelo ambiente MAX+PLUS II da Altera.

Caso não encontre o melhor FPGA, o GCCom selecionará então o maior FPGA

encontrado. Se o FPGA selecionado suportar a síntese completa do hub, a geração do código

acontece sem nenhum passo adicional: os arquivos que implementam o hub são copiados da

biblioteca de comunicação para um dos diretórios LAN da estrutura de diretórios e os ajustes

necessários são realizados no código copiado. Caso o FPGA selecionado pelo ambiente não

possa suportar a síntese de todo o código que implementa o hub, o GCCom tem que realizar o

cascateamento de hubs. O cascateamento de hubs consiste em gerar código para tantos hubs

quanto forem necessários a fim de suportar a ligação de todos os nós da LAN em questão.

Estes hubs são ligados uns aos outros como se formassem uma fila. Para saber quantos hubs

terão que ser gerados, o ambiente executa o algoritmo de cascateamento mostrado na figura

7.14.
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Figura 7.14 – Algoritmo de cascateamento de hubs.

Na primeira etapa do algoritmo o GCCom inicializa o valor da variável que irá

armazenar o número de nós que ainda não foram ligados ao hub. Inicialmente este valor é

igual ao número de nós que devem ser ligados ao hub com exceção do nó que representa o

gateway, caso ele exista. Depois desta etapa, o algoritmo deve calcular o número máximo de

nós que pode ser suportado pelo FPGA selecionado, no qual o hub será implementado. Para

isto, inicialmente o algoritmo deve calcular o número de células lógicas e pinos de E/S que

ainda vão ficar disponíveis no FPGA após ele receber a implementação de um hub com 3

linhas de comunicação. Este cálculo é feito segundo as fórmulas a seguir:

Wcl = Tcl – Zcl (Eq. 3)

Wpi = Tpi – Zpi (Eq. 4)

Nas equações 3 e 4, Tcl é o total de células lógicas do FPGA, Tpi é o total de pinos de

E/S do FPGA e Wcl e Wpi são, respectivamente, o número de células lógicas e pinos de E/S

que ainda ficarão disponíveis no FPGA após este receber um hub com 3 linhas de

comunicação. De posse destes valores, o algoritmo decidirá se ainda há algum espaço

disponível no FPGA. Se não houver, o número máximo de nós que podem ser ligados ao hub

implementado com o tipo de FPGA selecionado será igual ao número mínimo, no caso 3.

Caso contrário, o algoritmo irá calcular quantos nós, além do mínimo de 3, o FPGA pode

suportar. Para isto, o algoritmo calculará 2 valores. O primeiro deles representará a

quantidade de nós que podem ser adicionados ao FPGA selecionado. Este valor é calculado



Capitulo 7 – Estudo de Caso: Uma Rede de Sensores de Temperatura.

165

com base na análise da quantidade de células lógicas disponíveis no FPGA, dividindo-se o

valor de Wcl pelo valor de Ycl. O segundo valor também diz respeito ao número de nós que

podem ser adicionados ao FPGA, só que o cálculo agora será feito com base no número de

pinos de E/S disponíveis no FPGA, dividindo-se o valor de Wpi pelo valor de Xpi.

Se estes dois valores forem maiores do que 1, o algoritmo selecionará o menor deles e

calculará o número máximo de nós que podem ser ligados ao hub que será implementado no

FPGA selecionado, realizando a adição do número mínimo de nós que devem ser suportados,

no caso 3, com este valor mínimo calculado. Se não forem maiores do que 1, o número

máximo de nós será igual ao número mínimo, ou seja, 3 nós. Após o cálculo do número

máximo de nós que podem ser ligados ao hub, o algoritmo entra num loop, no qual irá

permanecer até que o valor de linhas que ainda faltarem ser ligada aos hubs for maior do que

2.

A cada iteração do loop, o número de nós que ainda não foram ligados vai diminuindo

e um novo hub vai sendo gerado. Ao sair do loop, o algoritmo deve checar o número de nós

que ainda não foram ligados a nenhum hub. Caso este número seja maior do que 0 (zero), será

gerado então o último hub e o algoritmo terá chegado ao fim. Caso contrário, o algoritmo

simplesmente terá chegado ao fim. Com relação à geração de código das primitivas de

comunicação, o que se tem a fazer é simplesmente realizar a cópia do código que as

implementa, presente na biblioteca de componentes de comunicação, para os diretórios

NetworkNodes da estrutura de projeto.

Ao final da etapa de geração dos componentes de comunicação, a estrutura de

diretórios da rede de sensores apresentou-se como mostrado na figura 7.15. No diretório

NetworkNode1 foram armazenados os componentes de comunicação, implementados por

arquivos em VDHL (extensão.VHD), que implementaram o sender (SENDER.VHD) e o

receiver (RECEIVER.VHD) que são componentes do sensor 1. Além disso, foram

armazenados neste diretório todos os arquivos VHDL que compõem o sender e o receiver. O

mesmo ocorreu para o diretório NetworkNode2, que armazenou os componentes de

comunicação do sensor 2 e para o diretório NetworkNode3, que armazenou os componentes

de comunicação do controle. Finalmente, no diretório Hubs foi armazenado código que

implementa o hub (HUB.VHD) gerado para a rede de sensores, bem como todos os arquivos

VHD que são componentes do hub.
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Figura 7.15 – Estrutura de diretórios final gerada pelo GCCom.

A tabela 7.5 mostra os identificadores de cada nó da rede e como estes nós estão

ligados ao hub.

Tabela 7.5 – Identificadores dos nos e como estes nos estão ligados no hub.

No da Rede Identificador do Nó Ligação com o Hub

Sensor 1 0 Linha 0

Sensor 2 1 Linha 1

Controle 2 Linha 2

7.4 Resultados Obtidos

Na seção 7.4.1 será apresentada uma análise dos componentes de comunicação

gerados pelo GCCom, em relação à área de hardware e linhas de código e será feita uma

comparação entre estes dados e os mesmos dados do sensor e do controle. Em seguida, a

seção 7.4.2 apresentará os resultados das simulações realizadas na rede de sensores de

temperatura.
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7.4.1 Análise dos Componentes Gerados Pelo GCCom

A tabela 7.6 apresenta o tamanho dos componentes gerados pelo ambiente (sender,

receiver e hub) com relação a alguns parâmetros, tais como: área em hardware e linhas de

código, e a tabela 7.7 apresenta o custo adicional de hardware causado pela inclusão dos

componentes sender e receiver no código do sensor e do controle, para que estes componentes

pudessem se comunicar.

Tabela 7.6 – Análise dos componentes de comunicação.

Componente

Tamanho do Código

(Número de Linhas)

Área em Hardware

(Número de Células Lógicas)

Sender 2521 3758

Receiver 2501 3769

Hub 4498 12511

Tabela 7.7 – Estudo do custo adicional de hardware na inclusão dos componentes sender e

receiver ao sensor e ao controle.

Componentes

Área em Hardware sem

Componentes de Comunicação

(Número de Células Lógicas)

Área em Hardware com

Componentes de Comunicação

(Número de Células Lógicas)

Sensor Temperatura 335 7785

Controle 275 7713

As tabelas 7.8 e 7.9 apresentam o percentual de células lógicas do FPGA utilizadas,

respectivamente, pelos componentes sender e receiver e pelos componentes sensor e controle.

Tabele 7.8 - Percentual de células lógicas utilizadas pelos componentes sender e receiver.

Componentes

Percentual de Células Lógicas Utilizadas do FPGA

(EPF10K250AGC599)

Sender 30,91%

Receiver 31,00%
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Tabela 7.9 - Percentual de células lógicas utilizadas pelos componentes sensor e controle

providos de capacidade de comunicação

Componentes

Percentual de Células Lógicas Utilizadas do FPGA

(EPF10K250AGC599)

Sensor Temperatura 64,02 %

Controle 63,43 %

7.4.2 Simulação

A rede completa, composta por dois sensores de temperatura um controlador e um

hub, que interliga estes componentes, foi inteiramente descrita em VHDL é simulada no

ambiente de síntese MaxPlus+II da Altera. O objetivo da simulação foi testar a funcionalidade

dos componentes de comunicação gerados pelo GCCom. Foi realizada para isto a simulação

funcional da rede e a metodologia empregada para a simulação consistiu em se testar todos os

serviços disponibilizados pela rede que permitissem observar as diferentes situações de

comunicação executada pelos componentes de comunicação.

Controle Ativa Sensor 1

A explicação desta primeira simulação será bem detalhada, para que se possa verificar

o perfeito funcionamento dos componentes de comunicação em todas as etapas do protocolo

(pedido de estabelecimento de conexão, envio dos dados e finalização da conexão). As outras

etapas da simulação apresentarão apenas os resultados nos sensores e controle, a menos que

haja uma nova situação em relação à comunicação que ainda não tenha sido apresentada em

nenhuma outra das etapas de simulação anteriores.
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Figura 7.16 – Requisição ao controle para ativação do sensor 1.

A figura 7.16.a mostra o momento em que foi solicitado ao controle uma requisição de

ativação ao sensor 1. Isto aconteceu 1,3us depois da rede de sensores de temperatura ter sido

resetada. Observe na figura 7.16.b que o controle informou que estava iniciando a transmissão

da requisição, a porta controle_EnviandoDados foi ajustada para o nível lógico 1, em 2,8us. O

estado desta porta permanece neste nível lógico até que o controle tenha concluído as três

etapas do protocolo de comunicação (estabelecimento da conexão, envio dos dados e

finalização da conexão). Já figura 7.17 mostra o momento em que a mensagem que contém o

pedido de estabelecimento de conexão deixa o controle e é recebida pelo hub, figura 7.17.a e

figura 7.17.b, respectivamente. A figura 7.17.c ilustra o término do envio do pacote de 224

bits que foi construído pelas camadas que compõem o sender do controle.

a)
b)
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Figura 7.17 – Momento em que a mensagem de pedido de conexão deixa o controle e é

recebida pelo hub.

A figura 7.18 mostra o roteamento realizado pelo hub no envio do pacote de pedido de

estabelecimento de conexão. A figura 7.18.a mostra o hub enviando o pacote para o sensor 1

e a figura 7.18.b mostra o sensor 1 recebendo este pacote.

Figura 7.18 – Roteamento da mensagem pelo hub e recebimento pelo sensor 1.

a)
b)

c)

a) b)
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Observe que há um intervalo de tempo entre o recebimento da mensagem pelo hub,

ilustrado na figura 7.17, e o roteamento desta mensagem para o sensor destino. Isto se deve ao

fato de que o hub faz uma série de checagens (detecção de erros de transmissão e controle de

fluxo), para garantir o correto roteamento dos pacotes que chegam a ele. Já o envio da

resposta ao pedido de estabelecimento de conexão realizado é apresentado na figura 7.19.

Figura 7.19 – Envio da resposta ao pedido de conexão.

Na figura 7.19.a é mostrado o sensor enviando a resposta para o controle e a figura

7.19.b mostra o hub recebendo a resposta. A figura 7.19.d mostra o hub fazendo o roteamento

da resposta e, finalmente a figura 7.19.c mostra o controle recebendo a resposta do seu pedido

de estabelecimento de conexão. É interessante observar nesta situação que o hub não realizou

nenhuma checagem nos dados que chegaram para ele. Isto pode ser visto pelo tempo que o

hub levou para rotear a resposta.

Esta é uma característica da implementação do hub que visa melhorar seu desempenho

e só é possível porque o hub guarda, em uma tabela de conexão todas as conexões

estabelecidas por ele. Assim, quando há uma interrupção de chegada de mensagens de

resposta, o hub simplesmente consulta a tabela e descobre a quem pertence àquela resposta.

Em seguida é só enviar a resposta para quem a está esperando. A figura 7.20, mostra o envio

do dado (pedido de ativação do sensor) por parte do controle, uma vez que a conexão está

estabelecida entre controle e sensor.

a)

b)

c) d)
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Figura 7.20 – Envio da mensagem que contém o dado com o pedido de ativação do sensor 1.

A figura 7.20.a mostra o controle enviando o dado e a figura 7.20.b mostra o hub

recebendo o dado enviado pelo controle. Mais uma vez será realizado uma checagem da

mensagem e esta será roteada para o sensor 1. Esta situação é mostrada na figura 7.21. A

figura 7.21.a mostra o hub roteando o dado para o sensor 1 e a figura 7.21.b mostra o

recebimento do dado pelo sensor 1.

Figura 7.21 – Roteamento da mensagem que contem o pedido de ativação, para o sensor 1.

b)
a)

a)
b)
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A figura 7.22 mostra o envio da mensagem de ack encaminhada pelo sensor 1 e o

roteamento da mesma para o controle. Como foi visto a mensagem de ack serve para informar

ao sender que o receiver recebeu a mensagem corretamente. Mais uma vez a figura 7.22

mostra o hub roteando a mensagem (figura 7.22.a) e o controle recebendo-a corretamente

(figura 7.22.b). A esta altura o sensor já recebeu o dado enviado pelo controle e já foi ativado,

começando a monitorar a temperatura do ambiente ao qual ele está alocado.

Figura 7.22 – Envio da mensagem de ack do sensor 1 para o controle.

A próxima etapa a ser analisada é o envido do pedido de finalização de conexão

realizado pelo controle. Esta situação é ilustrada na figura 7.23. A figura 7.23.a mostra o

controle fazendo o pedido de finalização de conexão e a figura 7.23.b mostra o hub recebendo

este pedido.

ab
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Figura 7.23 – Envio do pedido de finalização de conexão realizado pelo sender controle.

Quando recebe um pedido de finalização de conexão, o hub não roteia este pedido

para o sensor 1. O que ele faz é simplesmente apagar o registro de conexão da sua tabela de

conexões e enviar uma mensagem ao controle informando que a conexão foi finalizada

corretamente. Esta situação é ilustrada pela figura 7.24. A figura 7.24.a mostra o hub

enviando a mensagem em resposta ao pedido de finalização de conexão e a figura 7.24.b

mostra o recebimento desta mensagem por parte do controle.

Figura 7.24 – Finalização de conexão realizada pelo hub.

a)
b)

a)
b)
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Fica restando agora mostrar o momento em que controle foi liberado para enviar nova

solicitação de serviço a um dos sensores da rede. A figura 7.25.a mostra este momento.

Figura 7.25 – Liberação do sender do controle e solicitação de ativação do sensor 2.

Custo de Comunicação

Na simulação da ativação do sensor 1, o controle é requisitado a fazer a ativação em

1,4us e termina toda a transação de comunicação (estabelecimento de conexão, envio de

dados e finalização de conexão) em 1,7172ms, quando estará apto a solicitar um novo serviço

a um dos sensores da rede. É necessário destacar que o sensor 1 recebe os dados com o pedido

de ativação em 827,70us. Assim, a ativação do sensor 1 ocorre bem antes da finalização da

comunicação ocorrer no controle.

Controle Ativa Sensor 2

A ativação do sensor 2 é mostrada na figura 7.25.b e o bloqueio do controle para

novos envios de mensagens é ilustrado na figura 7.25.c. O desbloqueio do controle para novos

envios de dados e mostrado na figura 7.26.

a)
b
)

c)
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Figura 7.26 – Desbloqueio do sender controle no envio da mensagem de ativação do sensor 2.

Custo de Comunicação

Na simulação da ativação do sensor 2, o controle é requisitado a fazer a ativação em

1,7174ms e termina toda a transação de comunicação (estabelecimento de conexão, envio de

dados e finalização de conexão) em 3,4388ms, quando estará apto a solicitar um novo serviço

a um dos sensores da rede. É necessário destacar que o sensor 2 recebe os dados com o pedido

de ativação em 2,5493ms. Assim, a ativação do sensor 2 ocorre bem antes da finalização da

comunicação ocorrer no controle.

Controle Solicita Status da Temperatura ao Sensor 2

A figura 7.27.a mostra o momento em que foi solicitado o pedido de status da

temperatura ao sensor 2 e a figura 7.27.b mostra o momento em que o controle foi bloqueado

para não mais aceitar novos envios de dados.



Capitulo 7 – Estudo de Caso: Uma Rede de Sensores de Temperatura.

177

Figura 7.27 – Solicitação do status da temperatura ao sensor 2.

É interessante destacar nesta simulação o momento em que o sensor 2 responde a

solicitação do controle, enviando-lhe o status da temperatura. Este momento é apresentado na

figura 7.28.

Figura 7.28 – Paralelismo do hub.

A figura 7.28 ilustra uma situação interessante: ela mostra a capacidade que o hub tem

de processar comunicações em paralelo, pois está recebendo a mensagem de Ack do sensor 2 (

figura 7.28.a), ao mesmo tempo em que processa o recebimento da mensagem que contém o

status da temperatura enviado pelo sensor 2, (representado na figura 7.28.c). Além disso, esta

figura também ilustra o modo de operação duplex do sensor, pois o mesmo está realizando um

a) b)

a) b) c)
d) e)
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envio de uma mensagem de Ack, processada pelo receiver do sensor, ao mesmo tempo em que

envia o status da temperatura, tarefa realizada pelo sender do sensor. Finalmente a figura

7.28.e mostra o correto funcionamento do sensor, no que diz respeito ao envio do status da

temperatura, pois o código do serviço que está sendo enviado pelo sensor é o código 6 (seis),

que corresponde exatamente ao código de envio de status de temperatura e o valor do stauts é

2 (dois), que corresponde ao valor correto. A figura 7.29 mostra o momento em que o controle

é desbloqueado para novos envios de dados.

Figura 7.29 – Desbloqueio do sender do controle no pedido do status da temperatura.

Finalmente, a figura 7.30 mostra o momento em que o controle recebe o status da

temperatura do sensor 2.

a)
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Figura 7.30 – Recebimento do status da temperatura.

Custo de Comunicação

Na simulação da solicitação do status da temperatura do sensor 2, o controle é

requisitado a fazer a solicitação em 4,8796ms e termina toda a transação de comunicação

(estabelecimento de conexão, envio de dados e finalização de conexão) em 6,5988ms, quando

estará apto a solicitar um novo serviço a um dos sensores da rede. É necessário destacar que o

sensor 2 recebe os dados com o pedido de status da temperatura em 5,7109ms. Assim, o envio

do status pelo sensor 2 ocorre bem antes da finalização da comunicação ocorrer no controle,

que recebe o status da temperatura solicitado em 6,7674ms, apenas 168,6us depois de ter

finalizado a comunicação. O que permite que o controle receba o status da temperatura em

apenas 168,6us após ter finalizado a solicitação é o fato do hub gerenciar múltiplas

comunicações em paralelo e devido ao fato sensores e do controle operarem no modo ful-

duplex.

Controle Solicita Temperatura do Sensor 1

A figura 7.31.a mostra o momento em que foi solicitado o pedido de temperatura ao

sensor 1 e a figura 7.31.b mostra o momento em que o controle foi bloqueado para não mais

aceitar novos envios de dados.
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Figura 7.31 – Solicitação de temperatura ao sensor 1.

A figura 7.32 mostra o momento em que o controle é liberado para realizar novos

envios e a figura 7.33 mostra a chegada da temperatura solicitada ao controle.

Figura 7.32 – Desbloqueio do sender do controle no pedido da temperatura do sensor 1.

a)
b)
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Figura 7.33 – Momento da chegada da temperatura solicitada ao controle.

Custo de Comunicação

Na simulação da solicitação da temperatura do sensor 1, o controle é requisitado a

fazer a solicitação em 7,2284ms e termina toda a transação de comunicação (estabelecimento

de conexão, envio de dados e finalização de conexão) em 7,9404ms, quando estará apto a

solicitar um novo serviço a um dos sensores da rede. É necessário destacar que o sensor 1

recebe os dados com o pedido da temperatura em 8,0525ms. Assim, o envio da temperatura

pelo sensor 1 ocorre bem antes da finalização da comunicação ocorrer no controle, que recebe

a temperatura solicitada em 9,1082ms, apenas 1,0557ms depois de ter finalizado a

comunicação. O que permite que o controle receba a temperatura em apenas 1,0557ms após

ter finalizado a solicitação é o fato do hub gerenciar múltiplas comunicações em paralelo e

devido ao fato sensores e do controle operarem no modo ful-duplex.

7.5 Resumo do Capítulo

O capítulo 7 apresentou a utilização do ambiente GCCom no projeto de uma rede de

sensores de temperatura, que serviu como estudo de caso da dissertação. Inicialmente foi feita

a apresentação da rede de sensores de temperatura e foram definidos cada um dos seus

componentes. Em seguida, foi definido o protocolo de comunicação utilizado pela rede de

sensores e foi mostrada a utilização do ambiente proposto na geração dos componentes de
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comunicação da rede de sensores. Cada uma das etapas do fluxo de projeto do GCCom foi

mostrada em detalhes. Finalmente, foram apresentados os resultados obtidos pelo GCCom na

realização do estudo de caso.
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CAPÍTULO 8

Conclusão

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: a seção 8.1 apresenta um sumário, no

qual será discutido tudo o eu foi apresentado no decorrer desta dissertação. Em seguida, a

seção 8.2 trata dos objetivos alcançados. Nela serão recapitulados os objetivos do trabalho e

quais deles foram ou não foram alcançados. A seção 8.3 apresenta as contribuições deste

trabalho e finalmente, nas seções 8.4 e 8.5 serão apresentadas, respectivamente, as

dificuldades encontradas e serão sugeridos trabalhos futuros a serem desenvolvidos.

8.1 Sumário

O capítulo 1 apresentou uma motivação para a realização deste trabalho e definiu os

objetivos que deveriam ser atingidos. No capítulo 2 foram apresentados diversos trabalhos

relacionados (ver seção 2.1) que representam o estado da arte em geração de comunicação e

geração de interfaces para sistemas embarcados. Em seguida (ver seção 2.2), foi mostrado em

detalhes o ambiente de co-síntese InterPish, que suporta a co-síntese de sistemas embarcados

não distribuídos.

O capítulo 3 apresentou o sistema PISH de hardware/software co-design. Foram

abordadas neste capítulo as diferentes etapas que constituem a metodologia de

hardware/software co-design do PISH, desde a especificação do sistema até a etapa de

prototipação. Inicialmente foi apresentada uma visão geral do PISH, na qual foram

mencionadas suas características principais (ver seção 3.1). Depois (ver seção 3.2) foram

apresentadas as diversas etapas da metodologia utilizada pelo PISH: descrição e

particionamento, co-síntese e prototipação.

No capítulo 4, foram apresentados conceitos básicos de comunicação de dados e de

redes de comunicação, que serviram de base para os outros capítulos da dissertação.

Inicialmente (ver seção 4.1) foram apresentados os conceitos básicos relacionados à

comunicação de dados, tais como: formatos de transmissão, modos de operação, modos de

transmissão, técnicas de detecção e controle de erros de transmissão e controle de fluxo de
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dados. Em seguida (ver seção 4.2) foram mostrados conceitos sobre redes de computadores.

Foram apresentados nesta seção conceitos sobre hardware das redes de comunicação e sobre

software das redes, onde foram apresentadas definições de protocolos de comunicação e de

hierarquia de protocolos.

No capítulo 5, foi proposta uma arquitetura de rede de comunicação para sistemas

embarcados distribuídos (ver seção 5.2), e foram definidos os componentes de comunicação

que devem ser gerados pelo ambiente proposto pelo trabalho. São estes componentes que irão

realizar as comunicações que ocorrerem através da arquitetura proposta (ver seção 5.3). Além

disso, foram apresentadas as primitivas de comunicação, que funcionam como interface de

rede para as aplicações (ver seção 5.4), e foi definido um modelo de protocolo de

comunicação em camadas (ver seção 5.5), para o gerenciamento das comunicações que

ocorrerem através da arquitetura de rede proposta.

O capítulo 6 trás os detalhes da implementação do ambiente de geração automática de

componentes de comunicação (hub e gateway), e os detalhes de implementação das primitivas

de envio e recebimento de dados. Inicialmente (ver seção 6.1), já apresentada a proposta de

um ambiente de geração automática de componentes de comunicação e foram fornecidos

detalhes sobre a forma com a qual este ambiente foi implementado. Em seguida, foi

apresentado o projeto da primitiva de comunicação sender (ver seção 6.2), o projeto da

primitiva de comunicação receiver (ver seção 6.3), e o projeto dos componentes de

comunicação hub (ver seção 6.4), e gateway (ver seção 6.5). Finalmente, (ver seção 6.6) o

capítulo 6 apresentou os resultados das simulações das implementações em hardware

realizadas com as primitivas de comunicação e com o hub, a fim de demonstrar o correto

funcionamento destes componentes.

O capítulo 7 apresentou um estudo de caso que teve o objetivo de validar o ambiente

proposto. Inicialmente (ver seção 7.1) foi apresentado o sistema a ser projetado (uma rede de

sensores de temperatura). Em seguida (ver seção 7.2), foi definido o protocolo de

comunicação utilizado pela rede de sensores e foi mostrada a utilização do ambiente proposto

na geração dos componentes de comunicação da rede de sensores (ver seção 7.3). Finalmente

(ver seção 7.4) foram apresentados os resultados obtidos no estudo de caso.

8.2 Objetivos Atingidos

Fazendo uma breve recapitulação do capítulo 1, mais precisamente da seção 1.2, o

objetivo deste trabalho foi desenvolver um ambiente de suporte ao projeto de sistemas
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embarcados distribuídos. Este ambiente deveria ser capaz de gerar automaticamente uma

biblioteca de componentes de comunicação, que seriam utilizados pelos sistemas embarcados

distribuídos toda vez que eles desejassem se comunicar. O objetivo inicial foi atingido, visto

que o ambiente proposto pelo trabalho gera automaticamente componentes de comunicação

(hub e gateway) e primitivas de envio e recebimento de dados (sender e receiver), que

escondem todos os detalhes da comunicação das aplicações que as utilizarão. Estes

componentes estão presentes em bibliotecas de componentes de comunicação que foram

desenvolvidos no trabalho. As bibliotecas incluem especificações que podem ser

implementadas em hardware e software.

8.3 Contribuições

Como primeira contribuição deste trabalho, pode-se citar a proposta de uma arquitetura

de rede de comunicação bastante versátil. Esta versatilidade tona a arquitetura posposta capaz

de realizar a comunicação em projetos que consideram diferentes topologias, com protocolos

de comunicação distintos e em diferentes escalas. Esta última característica permite que a

arquitetura suporte a comunicação para uma gama de diferentes projetos. Pode-se utilizar a

arquitetura proposta para suportar a comunicação, por exemplo, em projetos que consideram

processadores como sistemas embarcados geograficamente distribuídos ou em projetos que os

consideram como componentes distribuídos em um SoC (System On a Chip).

Neste caso, os diferentes componentes do SoC seriam os nós da rede e haveria um

componente que realizaria a função do hub, gerenciando a comunicação entre os componentes

do SoC. Nada impede ainda, que componentes deste SoC se comuniquem com componentes

de um outro SoC que esteja a milhares de quilômetros de distância. Para isto, a comunicação

ocorreria através da Internet. O fato da arquitetura utilizar a Internet, confere escalas globais

aos projetos desenvolvidos segundo esta arquitetura. A proposta de uma arquitetura de

comunicação distribuída, que utiliza a Internet para a realização das comunicações entre

processadores separados por longa distância, não foi encontrada em nenhum dos trabalhos

relacionados que foram pesquisados, o que confere um aspecto original à arquitetura proposta.

O desenvolvimento de uma biblioteca de componentes de comunicação com

implementação em hardware e em software é uma outra contribuição deste trabalho. A

existência de uma biblioteca de componentes de comunicação, permite a reutilização desses

componentes em diversos outros projetos, fato que poupa esforços do projetista em ter que

implementar, a cada vez que necessitar, os subsistemas de comunicação. A implementação
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dos subsistemas de comunicação consiste em uma tarefa tediosa e propícia a erros. Além de

poupar esforços, a utilização de bibliotecas de componentes de comunicação proporciona uma

redução no tempo de desenvolvimento dos projetos, permitindo assim uma melhor exploração

do espaço de projeto na busca de melhores soluções.

As primitivas de envio e recebimento de dados desenvolvidas neste trabalho,

respectivamente sender e receiver, implementam um protocolo que oferece um serviço seguro

orientado à conexão, pois realiza o controle de erros de transmissão e o controle do fluxo de

dados. O desenvolvimento de tais primitivas dói outro ponto positivo deste trabalho, pois

poder dispor dessas primitivas quando houver a necessidade de se implementar comunicações

com protocolos desta natureza é bastante interessante, já que a implementação de protocolos

complexos, estruturados em camadas, que oferecem serviços seguros é uma tarefa que

demanda muito tempo de desenvolvimento.

Uma outra contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento de componentes de

comunicação que são completamente independentes da aplicação; que os utiliza através de

interfaces bem definidas, oferecidas pelas primitivas sender e receiver. Esta característica

permite, por exemplo, que se façam alterações na estrutura de comunicação sem que nada

tenha que ser alterado na especificação do comportamento do sistema, ou vice-versa.

Finalmente, o desenvolvimento de um ambiente de gerenciamento de projetos que gera

automaticamente uma biblioteca de componentes de comunicação para projetos de sistemas

embarcados distribuídos foi outra contribuição deste trabalho. A existência deste sistema

permitirá que o PISH possa suportar o projeto de sistemas embarcados distribuídos.

8.4 Dificuldades Encontradas

Uma das maiores dificuldades encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho

foi o grande número de componentes que tiveram que ser implementados. Foram

implementados 5 tipos diferentes de componentes de comunicação: primitivas sender e

receiver, hub, software de controle do gateway e o ambiente de geração dos componentes de

comunicação, sendo que para os 3 primeiros componentes, foram implementados códigos

para implementação em software e para implementação em hardware.

Além do grande número de implementações, outra dificuldade encontrada que pode

ser citada é em relação à dificuldade inerente à implementação, que se trata de uma atividade

que demanda muito tempo até que o código que se quer implementar seja devidamente

testado a ponto de estar pronto para ser utilizado.
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Ainda em relação à implementação, pode-se citar como mais uma dificuldade

encontrada a utilização do ambiente de desenvolvimento dos componentes de hardware. Foi

utilizado o ambiente MAXPLUS+II da Altera para a implementação e simulação dos códigos

em VHDL. A compilação e a simulação dos componentes muitas vezes demoravam horas

para serem realizadas. Isso torna a depuração do código uma tarefa extremamente cansativa e

que termina por alongar demasiadamente o tempo de desenvolvimento de tais componentes.

Além disso, não foi possível realizar uma simulação temporal de todos os códigos, pois a

ferramenta da Altera não fornecia nenhuma alternativa de dispositivo que fosse capaz de

sintetizar o código gerado para alguns componentes.

8.5 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros pode-se sugerir a ampliação da biblioteca de comunicação.

Pode-se, por exemplo, criar uma nova implementação para a camada física, que suporte

comunicação serial. Pode-se também criar uma implementação do hub, de forma que este

suporte tecnologia de transmissão por difusão, possibilitando que o ambiente proposto passe a

suportar topologias em barramento, além de ponto-a-ponto.

Além da criação de uma nova alternativa de implementação para o hub, para que o

ambiente proposto passe a suportar tecnologia de transmissão por difusão é necessário que

seja criada uma nova camada física que teria uma função a mais do que na implementação

atual: checar se a mensagem que chegou para ela realmente lhe pertence. Ainda em relação a

novas alternativas de implementação o gateway poderia transportar pacotes pela Internet de

maneira mais segura, através da utilização do protocolo TCP. Além disso, pode-se

implementar o gateways como um microcontrolador da família 8051 que execute o protocolo

TCP/IP, ao invés de utilizar computadores de propósito geral como gateway.

Outros trabalhos podem ser realizados com a finalidade de melhorar o desempenho do

protocolo de comunicação proposto. Um deles pode propor uma implementação mais

eficiente para os algoritmos de CRC, bitstuffing e bitdestuffing. A implementação atual destes

algoritmos realiza o cálculo de forma seqüencial, o que prejudica o desempenho das

comunicações.

Uma outra otimização que pode ser realizada na versão atual do protocolo, diz respeito

ao formato das mensagens. C campo “data” da camada de aplicação do protocolo, que é o

responsável por encapsular o dado que será transmitido, tem tamanho fixo de 64 bits. Muitas

vezes a informação a ser transmitida possui tamanho muito menor do que 64 bits. Nestes
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casos, haverá um atraso na comunicação provocado pelos bits em excesso do campo “data”.

Como outros temas para trabalhos futuros pode-se sugerir a integração do ambiente proposto

à ferramenta InterfPish, de forma a tornar a etapa de co-síntese do PISH completamente

automática e suportando sistemas embarcados distribuídos, pode-se fazer uma implementação

da rede de sensores de temperatura utilizando componentes de software e componentes de

hardware, para que todas as implementações existentes nas bibliotecas de comunicação

possam ser testadas e pode-se sugerir a realização de um testebench do hub, do gateway e das

primitivas sender e receiver, a fim de prover informações que sirvam de subsidio para

trabalhos futuros.
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APÊNDICE A

ESQUEMA DE PROJETO DAS
PRIMITIVAS SENDER E

RECEIVER E DO HUB

No apêndice A serão apresentados os esquemas detalhados do projeto das primitivas

sender e receiver e do hub. A seção A.1 apresentara o projeto da primitiva receiver ao passo

que as seções A.2 e A.3 reúnem, respectivamente, o projeto da primitiva sender e do hub.

A.1 Projeto da Primitiva Receiver

Os projetos que serão apresentados neste apêndice estão estruturados segundo a figura

A.1.

Figura A.1 – Hierarquia de projeto.

Pode-se ver na figura A.1 que os projetos são organizados na hierarquia de projetos do

nível de abstração mais alto, aquele com o qual o usuário do projeto irá interagir, para os
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níveis de abstração mais baixo, destinados a quem poderá vir a alterar algum aspecto no

projeto. É seguindo esta hierarquia que os projetos do sender, do receiver e do hub serão

apresentados neste apêndice.

Nas figuras que representam os esquemas de projeto, os retângulos representam

componentes descritos em VHDL, os elementos circulares ou elípticos representam as

unidades de controle, também descritas em VHDL, e as setas o fluxo de dados. Quando

estiverem ligando componentes, as setas representarão o fluxo de dados entre os

componentes. Se estiverem ligadas ao ambiente externo, representarão porta de entrada ou

saída. As setas podem representar o fluxo de dados de um único bit, no caso das setas finas,

ou o fluxo de um vetor de bits de dados, representado pelas setas largas. Nas próximas

paginas serão apresentados os esquemas detalhados dos projetos das primitivas receiver,

sender e do hub.
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Figura A.2 – Visão geral do receiver.
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Figura A.3 – Camada de aplicação do receiver.
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Figura A.4 – Camada de transporte do receiver.
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Figura A.5 – Camada de enlace do receiver.
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Figura A.6 – Bit stuffing.
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Figura A.7 – Bit destuffing
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Figura A.8 - Checksum
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Figura A.9 – Camada física do receiver.
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A.2 Projeto da Primitiva Sender

Figura A.10 – Visão geral do sender.
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Figura A.11 – Camada de aplicação do sender.
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Figura A.12 – Camada de transporte do sender.
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Figura A.13 – Camada de enlace do sender.
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Figura A.14 – Camada física do sender.
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A.3 Projeto do Hub

Figura A15 – Visão geral do hub.



Apêndice A – Esquema de Projeto das Primitivas Sender e Receiver e do Hub

205

Figura A.16 – Unidade principal do hub.
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Figura A.17 – Unidade de comunicação do hub.
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Figura A.18 – Visão geral do sender do hub.
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Figura A.19 – Visão geral do receiver do hub.
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Figura A.20 – Camada de aplicação do receiver do hub

Figura A.21 – Camada de transporte do receiver do hub.
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Figura A.22 – Camada de enlace do receiver do hub.
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Figura A.23 – Camada física do receiver do hub.
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APÊNDICE B

DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES DAS PRIMITIVAS

SENDER, RECEIVER E DO HUB

No apêndice B será apresentada a descrição da funcionalidade de cada componente do

projeto das primitivas sender, receiver e do hub. A seção B.1 apresentará a descrição dos

componentes do receiver ao passo que as seções B.2 e B.3 reúnem, respectivamente, as

descrições dos componentes do sender e do hub.

B.1 Descrição dos Componentes do Receiver

A tabela B.1 relaciona os componentes do receiver com suas respectivas funcionalidades.

Tabela B.1 – Componentes do receiver.
Componentes do receiver

Componentes Função

ReceiverControlUnit Controlar as ações do receiver, controlando a ativação e a

desativação de cada camada.

ReceiverApplicationLayer

Servir de interface com a aplicação e sinalizar a

ReceiverControlUnit que as informações já estão disponibilizadas

para a aplicação.

ReceiverTransportLayer

Identificar o tipo do pacote que chegou (pedido de conexão, envio

de dados ou finalização de conexão). Se for pedido de conexão,

enviar resposta ao pedido. Se for envio de dados, entregar

mensagem à camada de aplicação e para finalização de conexão,

enviar resposta com confirmação da finalização.

ReceiverDatalinkLayer Controlar erros e o fluxo dos dados.

ReceiverPhisicalLayer

Se estiver no modo de recepção, receber as mensagens que vem

através do meio físico e repassá-las a ReceiverDatalinkLayer. Caso

esteja no modo de envio, transmitir a mensagem pelo meio físico

em pacotes de 8 bits.
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B.1.1 Componentes da ReceiverApplicationlayer

A tabela B.2 relaciona os componentes da ReceiverApplicationLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.2 – Componentes da ReceiverApplicationLayer.
Componentes da ReceiverApplicationLayer

Componentes Função

ApplicationLayerControl

Detectar a chegada de nova mensagem e sinalizar a

ReceiverControlUnit que a mensagem já está disponível para a

aplicação.

B.1.2 Componentes da ReceiverTransportLayer

A tabela B.3 relaciona os componentes da ReceiverTransportLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.3 – Componentes da ReceiverTransportLayer.
Componentes da ReceiverTransportLayer

Componentes Função

TransportLayerControl

Identificar o tipo de pacote que chegou e executar uma das funções

listadas na tabela B.1, dependendo do tipo da mensagem.

TransportHeaderExtractor

Extrair da mensagem que chegou, o cabeçalho da camada de

transporte.

IncludeHeader

Incluir na mensagem que será enviada o cabeçalho da camada de

transporte.

B.1.3 Componentes da ReceiverDatalinkLayer

A tabela B.4 relaciona os componentes da ReceiverDatalinkLayer com suas respectivas
funcionalidades.
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Tabela B.4 – Componentes da ReceiverTransportLayer.
Componentes da ReceiverDatalinkLayer

Componentes Função

DatalinkLayerControl

Coordenar as diversas atividades da ReceiverDatalinkLayer. No

recebimento de mensagens, mandar executar o bit destuffing.

Após isso, mandar checar CRC. Se tudo estiver bem, checa o bit

de seqüência. Se após todas essas checagens estiver tudo bem,

encaminha a mensagem para a ReceiverTransportLayer e envia

um “Ack” ao dispositivo que enviou a mensagem. Se alguma das

checagens falhar, devolve a mensagem informando problema no

recebimento e não a repassa a camada superior. Toda vez que

enviar uma mensagem tem que mandar executar o cálculo do

CRC e realizar bit stuffing na mensagem que será enviada.

HeaderIncluder136_184bits Incluir o cabeçalho da camada de enlace na mensagem que será

enviada.

Checksum Calcular o valor do CRC.

StartEndByteExtractor Extrair os bytes de sinalização de inicio e fim de pacote.

CrcChecker

Comparar o valor calculado do CRC com 0 (zero) a fim de

identificar erro na mensagem que chegou. Se for diferente de 0

(zero) indica erro. Caso contrário a mensagem está livre de erros

de transmissão.

Composer

BitStuffing

Executar o algoritmo de bit stuffing na mensagem que será

enviada.

FinalPacketComposer Deixar a mensagem que será enviada no formato correto.

BitDestuffing

Executar o algoritmo de bit destuffing na mensagem que foi

recebida.

HeaderExtractor184_136bits

Extrair o cabeçalho da camada de enlace da mensagem que

chegou.

B.1.4 Componentes da ReceiverPhisicalLayer

A tabela B.5 relaciona os componentes da ReceiverPhisicalLayer com suas respectivas
funcionalidades.
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Tabela B.5 – Componentes da ReceiverPhisicalLayer.
Componentes da ReceiverPhisicalLayer

Componentes Função

PhisicalLayerControl

Quando está no modo de operação de recebimento de pacotes,

fica “escutando” a porta de entrada que se liga ao meio físico, na

expectativa de detectar a presença do padrão de bits de

delimitação de mensagens. Quando detecta tal padrão, vai

recebendo os pacotes que compõem a mensagem e a

reconstruindo até que perceba mais um padrão de bits

delimitador, momento em que a mensagem é completamente

recebida. Então repassa a mensagem para a

ReceiverDatalinkLayer, alterna para o modo de transmissão e fica

esperando a interrupção da ReceiverDatalinkLayer para começar

a transmitir o pacote de maneira contrária a que o recebeu.

ShiftByteLeft224bits

Aplicar um shift left de 1 byte no valor de entrada e disponibilizar

o resultado da operação na saída.

BitsSeparator224_8

Assembler

Montar os 8 bits recebidos do meio físico nos 8 bits menos

significativos do valor que entra pela porta inValue2.

Counter2bits

Serve para indicar a PhisicalLayerControl que um pacote foi

completamente recebido ou enviado. Toda vez que a

PhisicalLayerControl identifica o padrão de bits delimitador de

mensagens, o counter2bit s é incrementado. Quando seu valor é

igual a 2 a PhisicalLayerControl sabe que a mensagem já foi

enviada/recebida completamente.
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B.2 Descrição dos Componentes do Sender

A tabela B.6 relaciona os componentes do sender com suas respectivas funcionalidades.

Tabela B.6 – Componentes do sender.
Componentes do sender

Componentes Função

SenderControlUnit

Controlar as ações do sender, coordenando a ativação e a

desativação das camadas.

SenderApplicationLayer

Servir de interface com a aplicação e sinalizar a

ReceiverControlUnit que tem mensagens para enviar.

SenderTransportLayer

Fazer pedido de conexão, enviar dados ou finalizar conexão. Se

fizer um pedido de conexão, esperas pela permissão para então

enviar o dado. Depois que o dado tiver sido entregue, finalizar

conexão.

SenderDatalinkLayer Controlar erros e o fluxo dos dados.

SenderPhisicalLayer

Se estiver no modo de recepção, receber as mensagens que vem

através do meio físico e repassá-las a ReceiverDatalinkLayer. Caso

esteja no modo de envio, transmitir a mensagem pelo meio físico

em pacotes de 8 bits.

B.2.1 Componentes da SenderApplicationLayer

A tabela B.7 relaciona os componentes da SenderApplicationLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.7 – Componentes da SenderApplicationLayer.
Componentes da SenderApplicationLayer

Componentes Função

ApplicationLayerControl

Detectar o pedido de envio de mensagem por parte da aplicação e

sinalizar a SenderControlUnit que existe uma mensagem para ser

enviada.
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B.2.2 Componentes da SenderTransportLayer

A tabela B.8 relaciona os componentes da SenderTransportLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.8 – Componentes da SenderTransportLayer.
Componentes da SenderTransportLayer

Componentes Função

TransportLayerControl

Fazer pedido de conexão, fazer envio de dados, caso tenha recebido

permissão para enviar os dados e fazer finalização de conexão.

TransportHeaderExtractor

Extrair o cabeçalho da camada de transporte da mensagem que

chegou.

IncludeHeader

Incluir o cabeçalho da camada de transporte na mensagem que será

enviada.
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B.2.3 Componentes da SenderDatalinkLayer

A tabela B.9 relaciona os componentes da SenderDatalinkLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.9 – Componentes da SenderDatalinkLayer.
Componentes da SenderDatalinkLayer

Componentes Função

DatalinkLayerControl

Coordenar as diversas atividades da SenderDatalinkLayer. Toda vez

que enviar uma mensagem tem que mandar executar o cálculo do CRC

e bit stuffing na mensagem que será enviada*. No recebimento de

mensagens, mandar executar o bit destuffing e após isso, mandar checar

o CRC. Se tudo estiver bem, checar o bit de seqüência. Se após todas

essas checagens estiver tudo bem, então o sender estará pronto para

encaminha nova mensagem, até cumprir todas as fases do protocolo.

TimeOutUnit

Monitorar o tempo de espera de resposta por uma mensagem. Caso o

sender não receba uma mensagem de “Ack” dentro de um determinado

período de tempo, a TimeOutUnit sinalizará a DatalinkLayerControl

informando que o tempo de espera terminou, para que possa ser feita a

retransmissão da mensagem.

HeaderIncluder136_184bits

Incluir o cabeçalho da camada de enlace na mensagem que será

enviada.

Checksum Calcular o valor do CRC.

StartEndByteExtractor Extrair os bytes de sinalização de inicio e fim de pacote.

CrcChecker

Comparar o valor calculado do CRC com 0 (zero) a fim de identificar

erro na mensagem que chegou. Se for diferente de 0 (zero) indica erro.

Caso contrário a mensagem está livre de erros de transmissão.

Composer

BitStuffing

Executar o algoritmo de bit stuffing na mensagem que será enviada.

FinalPacketComposer Deixar a mensagem que será enviada no formato correto.

BitDestuffing

Executar o algoritmo de bit destuffing na mensagem que foi recebida.

HeaderExtractor184_136bits Extrair o cabeçalho da camada de enlace da mensagem que chegou.
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B.2.4 Componentes da SenderPhisicalLayer

A tabela B.10 relaciona os componentes da SenderPhisicalLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.10 – Componentes da SenderPhisicalLayer.
Componentes da SenderPhisicalLayer

Componentes Função

PhisicalLayerControl

Espera a interrupção da SenderDatalinkLayer para começar a

transmitir a mensagem, que é transmitida em pacotes de 8 bits

cada. Após transmitir a mensagem completamente, alterna para o

modo de recepção, no qual permanece “escutando” a porta de

entrada que se liga ao meio físico, na expectativa de detectar a

presença do padrão de bits de delimitação de mensagens. Quando

detecta tal padrão, vai recebendo os pacotes que compõem a

mensagem e a reconstruindo, até que perceba mais um padrão de

bits delimitador, momento em que a mensagem é completamente

recebida. Então, repassa a mensagem para a SenderDatalinkLayer

e alterna para mais uma vez o modo de operação para envio de

dados.

ShiftByteLeft224bits

Aplicar um shift left de 1 byte no valor de entrada e disponibilizar

o resultado da operação na saída.

BitsSeparador224_8

Assembler

Montar os 8 bits recebidos do meio físico nos 8 bits menos

significativos do valor que entra pela porta inValue2.

Counter2bits

Serve para indicar a PhisicalLayerControl que um pacote foi

completamente recebido ou enviado. Toda vez que a

PhisicalLayerControl identifica o padrão de bits delimitador de

mensagens, o counter2bit s e incrementado. Quando seu valor e 2

a PhisicalLayerControl sabe que a mensagem já foi

enviada/recebida completamente.
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B.3 Descrição dos Componentes do Hub.

A tabela B.11 relaciona os componentes da SenderPhisicalLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.11 – Componentes do Hub.
Componentes do Hub

Componentes Função

MainUnit

Gerenciar as comunicações, realizando periodicamente 4

checagens diferentes. Primeiramente, são checados os pedidos de

liberação de conexão de cada linha de comunicação existente.

Em seguida, são checadas todas as linhas da tabela WaitingTable,

a fim de descobrir se existe alguma linha esperando para

estabelecer uma conexão. Uma linha é colocada em espera

quando solicita o estabelecimento de uma conexão com uma

linha que está ocupada. A próxima checagem então é a das

interrupções provocadas pelos componentes HubReceiver das

CommunicationUnit. Essas interrupções indicam que existem

novos pacotes para serem roteados. Finalmente, acontece a

checagem das interrupções provocadas pelos componentes

HubSender das CommunicationUnit. Elas indicam que pacotes

do tipo “Ack” chegaram e precisam ser enviados para os

dispositivos que originaram a transmissão.

CommunicationUnit

São componentes responsáveis pelo envio e recebimento de

mensagens. O hub possui uma CommunicationUnit para cada nó

que pode ser conectado a ele. Permitem que envio e recebimento

de mensagens aconteçam simultaneamente (em paralelo).
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B.3.1 Componentes da MainUnit

A tabela B.12 relaciona os componentes da MainUnit com suas respectivas funcionalidades.

Tabela B.12 – Componentes da MainUnit.
Componentes da MainUnit

Componentes Função

ControlUnit

Controlar as ações do hub, executando as checagens periódicas que ele

tem que realizar. É gerada dinamicamente, pois depende do número de

nós conectados ao hub.

RoteTable

Relacionar identificador de nó destino com número da linha que tem que

ser usado para atingir tal nó. Além de fornecer o identificador da linha que

tem que ser utilizada, informa se o nó esta diretamente conectado ao hub.

Caso não esteja, pode estar conectado a um hub em cascata ou a um hub

remoto. Neste ultimo caso a comunicação ocorre pela Internet através de

um gateway. É gerada dinamicamente, pois depende do número de nós

conectados ao hub.

WaitingTable

Armazenar todas as linhas que queiram estabelecer uma conexão e não

consigam. As operações possíveis com esta tabela são: saber se uma

determinada linha está em espera, colocar uma linha em espera e liberar

uma linha do estado de espera. Esta última operação ocorre quando a linha

ganha o direito de estabelecer uma conexão. É gerada dinamicamente,

pois depende do número de nós conectados ao hub.

ConnectionTable

Registrar todas as conexões que foram estabelecidas pelo hub. Suporta 3

operações diferentes: pedido de conexão, pedido de identificador de linha

que está conectada a uma determinada linha e pedido de liberação de

conexão. No caso de pedido de conexão, a ConnectionTable vai verificar

se a linha com a qual se está querendo estabelecer a conexão está ocupada.

Se estiver, e o identificador da linha que fez o pedido for diferente do

identificador da linha que está conectada com a linha desejada, então o

pedido de estabelecimento é negado. Caso contrário, é concedido. Em

relação ao pedido de identificador de linha, basta que se especifique de

que linha deseja-se obter o identificador da linha que estabeleceu conexão

com ela. Por último, temos o pedido de liberação de conexão, que também

é atendido de imediato. É gerada dinamicamente, pois depende do número

de nós conectados ao hub.
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B.3.2 Componentes da CommunicationUnit

A tabela B.13 relaciona os componentes da CommunicationUnit com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.13 – Componentes da MainUnit.
Componentes da MainUnit

Componentes Função

HubSender

Enviar pacotes que chegam ao hub através dos HubReceiver e

receber pacotes de “Ack” para cada mensagem enviada por ele. O

hub recebe um pacote através de um HubReceiver, escolhe a linha

que utilizará para encaminhar este pacote ao seu destino e utiliza o

HubSender da CommunicationUnit da linha escolhida, para realizar

o envio do pacote. Após um certo intervalo de tempo, este

HubSender recebe o pacote de “Ack” correspondente ao pacote por

ele enviado anteriormente. O HubSender apenas transmite e recebe

pacotes, não faz nada além disso. Ele pode se comunicar

diretamente com o receiever de um nó, com o HubReceiver de um

outro hub conectado em cascata ou com o receiver do gateway.

HubReceiver

Receber pacotes que chegam ao Hub, para que sejam roteados para

o seu destino, e enviar pacotes de “Ack”, recebidos pelos

HubSender, para o elemento que originou a comunicação. O

HubReceiver pode se comunicar diretamente com o sender de um

no, com um HubSender de um outro hub conectado em cascata ou

com o sender do gateway. O HubReceiver é estruturado em

camadas independentes, cada uma com um nível de abstração

diferente e funções bem definidas e desempenha função semelhante

com as desempenhadas pelo receiver.
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B.3.3 Componentes do HubSender

A tabela B.14 relaciona os componentes do HubSender com suas respectivas funcionalidades.

Tabela B.14 – Componentes do HubSender.
Componentes do HubSender

Componentes Função

PhisicalLayerControl

Espera a interrupção da MainUnit para começar a transmitir a

mensagem, que é transmitida em pacotes de 8 bits cada. Após

transmitir a mensagem completamente, alterna para o modo de

recepção, no qual permanece “escutando” a porta de entrada que

se liga ao meio físico, na expectativa de detectar a presença do

padrão de bits de delimitação de mensagens. Quando detecta tal

padrão, vai recebendo os pacotes que compõem a mensagem e a

reconstruindo, até que percebe mais um padrão de bits

delimitador, momento em que a mensagem é completamente

recebida. Então, repassa a mensagem para a MainUnit e alterna

para mais uma vez o modo de operação para envio de dados.

ShiftByteLeft224bits

Aplicar um shift left de 1 byte no valor de entrada e disponibilizar

o resultado da operação na saída.

BitsSeparador224_8

Assembler

Montar os 8 bits recebidos do meio físico nos 8 bits menos

significativos do valor que entra pela porta inValue2.

Counter2bits

Serve para indicar a PhisicalLayerControl que um pacote foi

completamente recebido ou enviado. Toda vez que a

PhisicalLayerControl identifica o padrão de bits delimitador de

mensagens, o counter2bit s e incrementado. Quando seu valor e 2

a PhisicalLayerControl sabe que a mensagem já foi

enviada/recebida completamente.
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B.3.4 Componentes do HubReceiver

A tabela B.15 relaciona os componentes do HubReceiver com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.15 – Componentes do HubReceiver.
Componentes do HubReceiver

Componentes Função

HubReceiverControlUnit

Controlar as ações do hubReceiver, controlando a ativação e a

desativação de cada camada.

HubReceiverApplicationLayer

Servir de interface com a aplicação e sinalizar a

HubReceiverControlUnit que as informações já estão

disponibilizadas para a aplicação.

HubReceiverTransportLayer

Identificar o tipo do pacote que chegou (pedido de conexão,

envio de dados ou finalização de conexão). Se for pedido de

finalização de conexão, sinaliza a HubReceiverControlUnit

que informara a HubMainUnit sobre a chegada do pedido.

Então, a HubMainUnit realizara o procedimento de

finalização de conexão e a HubReceiverTransportLayer

enviara resposta ao pedido feito. No caso de pedido de

conexão, enviar resposta ao dispositivo que fez o pedido e no

caso de recebimento de dados, repassá-los a HubMainUnit.

HubReceiverDatalinkLayer Controlar erros e o fluxo dos dados.

HubReceiverPhisicalLayer

Se estiver no modo de recepção, receber as mensagens que

vem através do meio físico e repassá-las a

ReceiverDatalinkLayer. Caso esteja no modo de envio,

transmitir a mensagem pelo meio físico em pacotes de 8 bits.
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B.3.5 Componentes do HubReceiverApplicationLayer

A tabela B.16 relaciona os componentes do HubReceiverApplicationLayer com suas
respectivas funcionalidades.

Tabela B.16 – Componentes do HubReceiverApplicationLayer.
Componentes do HubReceiverApplicationLayer

Componentes Função

HubReceiveApplicationLayerControlUnit

Detectar a chegada de nova mensagem e sinalizar

a HubReceiverControlUnit que a mensagem já está

disponível para a aplicação.

B.3.6 Componentes do HubReceiverTransportLayer

A tabela B.17 relaciona os componentes do HubReceiverTransportLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.17 – Componentes do HubReceiverTransportLayer.
Componentes do HubReceiverApplicationLayer

Componentes Função

HubReceiveTransportLayerControlUnit

TransportHeaderExtractor

Extrair da mensagem que chegou o cabeçalho da

camada de transporte.
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B.3.7 Componentes do HubReceiverDatalinkLayer

A tabela B.18 relaciona os componentes do HubReceiverDatalinkLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.18 – Componentes do HubReceiverDatalinkLayer.
Componentes do HubReceiverDatalinkLayer

Componentes Função

HubReceiverDatalinkLayerControl

Coordenar as diversas atividades da ReceiverDatalinkLayer. No

recebimento de mensagens, mandar executar o bit destuffing.

Após isso, mandar checar CRC. Se tudo estiver bem, checa o bit

de seqüência. Se após todas essas checagens estiver tudo bem,

encaminha a mensagem para a ReceiverTransportLayer e envia

um “Ack” ao dispositivo que enviou a mensagem. Se alguma

das checagens falhar, devolve a mensagem informando

problema no recebimento e não a repassa a camada superior.

Toda vez que enviar uma mensagem tem que mandar executar o

cálculo do CRC e realizar bit stuffing na mensagem que será

enviada.

HeaderIncluder136_184bits

Incluir o cabeçalho da camada de enlace na mensagem que será

enviada.

Checksum Calcular o valor do CRC.

StartEndByteExtractor Extrair os bytes de sinalização de inicio e fim de pacote.

CrcChecker

Comparar o valor calculado do CRC com 0 (zero) a fim de

identificar erro na mensagem que chegou. Se for diferente de 0

(zero) indica erro. Caso contrário a mensagem está livre de erros

de transmissão.

Composer

BitStuffing

Executar o algoritmo de bit stuffing na mensagem que será

enviada.

FinalPacketComposer Deixar a mensagem que será enviada no formato correto.

BitDestuffing

Executar o algoritmo de bit destuffing na mensagem que foi

recebida.

HeaderExtractor184_136bits

Extrair o cabeçalho da camada de enlace da mensagem que

chegou.
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B.3.8 Componentes do HubReceiverPhisicalLayer

A tabela B.19 relaciona os componentes do HubReceiverPhisicalLayer com suas respectivas
funcionalidades.

Tabela B.19 – Componentes da HubReceiverPhisicalLayer.
Componentes da HubReceiverPhisicalLayer

Componentes Função

HubReceiverPhisicalLayerControl

Quando está no modo de operação de recebimento de

pacotes, fica “escutando” a porta de entrada que se liga ao

meio físico, na expectativa de detectar a presença do

padrão de bits de delimitação de mensagens. Quando

detecta tal padrão, vai recebendo os pacotes que compõem

a mensagem e a reconstruindo até que perceba mais um

padrão de bits delimitador, momento em que a mensagem é

completamente recebida. Então repassa a mensagem para a

ReceiverDatalinkLayer, alterna para o modo de

transmissão e fica esperando a interrupção da

ReceiverDatalinkLayer para começar a transmitir o pacote

de maneira contrária a que o recebeu.

ShiftByteLeft224bits Aplicar um shift left de 1 byte no valor de entrada e

disponibilizar o resultado da operação na saída.

BitsSeparator224_8

Assembler

Montar os 8 bits recebidos do meio físico nos 8 bits menos

significativos do valor que entra pela porta inValue2.

Counter2bits

Serve para indicar a PhisicalLayerControl que um pacote

foi completamente recebido ou enviado. Toda vez que a

PhisicalLayerControl identifica o padrão de bits

delimitador de mensagens, o counter2bit s é incrementado.

Quando seu valor é igual a 2 a PhisicalLayerControl sabe

que a mensagem já foi enviada/recebida completamente.
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