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SINOPSL

Este trabalho apresenta um sistema para teste de

redes de teleprocessamento. 0 sistema e capaz de monitorar u-

ma linha de teleprocessamento, armazenando de maneira seleti-

va o fluxo de dados em uma memOria de 2043 palavras. Ele

capaz tamb6m de simular elementos da rede, sendo seu protoco

lo montado pelo operador. 0 sistema pode ainda realizar medi-

das de taxa de erro.

Os dados armazenados durante a monitoracao podem

ser visualizados num mostrador de 32 caracteres, existente no

painel, ou serem despejados em uma impressora.

O sistema foi implementado com microprocessador,

memOria e diversos interfaces que ligam o processador central

ao canal de comunicac7ao e ao painel de comando.
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ABSTRACT

This paper presents a datacommunications 	 network

test system. This system is capable of monitoring 	 a	 link,

selectively storing the data stream in a 2K bytes memory. It

is also capable of simulating network elements, 	 with	 its

protocol being defined by the operator. During a 	 simulation

test the monitoring feature is active. The system is also able

to measure error rates.

This system was implemented with a microprocessor,

memory and interface circuits to the communications 	 channel

and to the command front panel. The data acquired during 	 a

monitoring test can be inspected in a 32 character 	 display

in the front panel or dumped in a printer.
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1	 INTRODUCÂO  

1

Neste capitulo apresenta-se a motivacao e defini-

cao de um sistema de teste de teleprocessamento e o interfa-

ce sobre o qual ele atua, alem da apresentacao do trabalho.

1.1	 notivacao

0 conceito original do computador sendo 	 basica-

mente uma caiculadora sofreu uma profunda mudanca nas dltimas

decadas. 0 desenvolvimento tecnolOgico tanto em	 "Hardware"

como em "Software" tornaram o computador uma peca extremamen-

te vers5til e ail. 0 desenvolvimento de redes de teleproces-

samento tornou-se inevitavel na medida em que permitia aumen-

tar a sua eficiencia, compartilhando seus recursos entre mui-

tos usuarios, geograficamente dispersos.

0 prognöstico de que o futuro das telecomunicas

e da informatica desembocarao numa via comum onde a informa-

ca° sera distribuida, isto é, disponivel onde for necessario,

j5 e um conceito firmado e reconhecido.

Ouem quer que tenha tido a seu cargo a tarefa de

gerir uma cede de teleprocessamento, mesmo das mais simples,

sabe das dificuldades e da necessidade de apontar o respons5-

vel, quando surge um problema em uma determinada ligacao. Num

sistema altamente complexo e sofisticado como este, onde sao

utilizados equipamentos e servicos de diversas fontes, 	 esta

uma tarefa bastante dificil.
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A Companhia de Processamento de Dados do Rio Gran

de do Sul - PROCERGS - sentiu este problema. Com  uma rede	 de

teleprocessamento em franca expansao atraves do Estado, 	 os

problemas de manutencao passaram a representar um custo consi

deravel. Atraves de consultas mantidas junto a Universidade Fe

deral do Rio Grande do Sul - UFRGS - e do Curso de POs-Gradua

cao em Ci6ncia da Computagao - CPGCC 	 estudou--se a possibi-

lidade de desenvolver um sistema capaz de realizar testes 	 em

redes de teleprocessamento com a finalidade de diagnosticar

prontamente a causa de problemas. Este sistema deveria	 ser

implementado ate a fase de um protetipo que series entregue a

PROCERGS clue em troca financiaria parte do custo de desenvol-

vimento.

1.2	 Definicao do sistema

uma ligacao tipica e constituida de trés elemen-

tos distintos, Figura 1: (1) um EQUIPAMENTO DE 	 TRANSMISSAO

DE DADOS (ETD), que tanto pode ser um simples terminal, como

um computador, (2) um EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO 	 DE DADOS

(ECD), normalmente um modem e (3) um canal de comunicacao,nor

malmente uma linha telefOnica.



ECD ETD

3

CANAL DE

COMUNICACOES

Figura 1 Componentes de uma ligacao

Existem tres maneiras de testar uma ligacao: 	 (1)

teste de protocolo, (2) teste dos dados digitais e (3)	 teste

do canal analOgico. Para cada um destes testes, existe um con

junto de medidas especificas. 0 teste de protocolo constitui

o nivel 2 de um sistema distribuidc ii enquanto que os	 testes

digitais e analOgicos constituem o nivel 1. Os testes de 	 ni-

vel 1 devem set realizados por pessoal de "Hardware", enquan-

to que os testes de nivel 2 sao normalmente realizados 	 par

pessoal de "Software".

Um equipamento que abrangesse estas tres areas de

teste ainda nao se tornou viavel tecnolOgica e comercialmente.

Os equipamentos de teste do nivel 2 sao mais caros, sofistica

dos e, com algumas facilidades adicionais, podem se 	 consti-

tuir em poderosas ferramentas, podendo realizar testes do ni-

vel 1 de maneira indireta. Estes equipamentos sao a Ultima pa

lavra em "Test-Set" para redes de teleprocessamento. 	 pais,

um equipamento deste tipo que se concebeu desenvolver.

0 interface entre ETD e ECD e padronizado	 pelas
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4

normas CCITT V.24
4
	EIA RS-232-C

10
,	 constituindo-se no

ponto ideal de acesso a ligacao. Este interface 6 digital

contem todos os sinais de dado e controle de interesse 	 num

teste. n atraves deste interface que o sistema de teste deve-

ra atuar.

Um equipamento destinado a deteccao de erros	 nao

ueveria interromper o funcionamento da rede. Uma monitoracao

nao intrusiva, capaz de armazenar de maneira seletiva os 	 da-

dos transacionados entre duas ou mais estacOes, 6 um requisi-

to essencial para este sistema. Esta monitoracao deve ter ain

da a habilidade de reconhecer seqdencias especificas de carac

teres, verificar a ocorrencia de erros e medir o tempo	 entre

os sinais do interface V.24.

Alguns defeitos nao podem ser detectados 	 atraves

de uma monitoracao, por exemplo, quando um terminal nao res-

ponde. Nestes casos, 6 necessário atuar ativamente na	 liga-

cao, simulando componentes que interajam com partes especifi

cas da rede. A capacidade de simulacdo 6 outra caracteristi-

ca importante para um sistema de teste.

A melhor maneira de saber a fidedignidade	 C OM

que um sistema transmitird dados 6 fornece-los ao sistema

examines-los na saida. Existem muitos casos em que os 	 compo-

nentes do sistema, modem e canal de dados, parecem estar den-

tro das especificacOes, no entanto apresentam altas taxas de

erro. Por outro lado, algumas vezes um canal que parece estar

altamente distorcido, transmite dados adequadamente. Devido a

estas anomalias, o teste de BERT (Bit Error Rate) 6 necessi-

rio para prover uma indicacao da qualidade geral do 	 sistema
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de transmissao. Outros'testes de taxa de erro, sao 	 o	 CERT

(Character Error Rate) e o BKER (Block Error Rate) que forne-

cem uma distribuicao estatIstica de primeira ordem dos 	 erros

de bit. Esta informacao indica o "Throughput" do sistema. 	 A

capacidade de realizar tais testes constitui outra caracteris

tica desejavel Para um sistema de teste.

ApOs uma analise de diversos instrumentos 	 seme-

lhantes, existentes no mercado internacional, reuniu-se o que

mais interessava de cada um e elaborou-se uma lista de carac-

teristicas que se tornou a definicao do sistema em desenvol-

vimento. Apresentamos abaixo esta lista:

capacidade de monitorar caracteres de 	 controle

e texto;

capacidade de monitorar seqa6ncia especifica de

caracteres;

capacidade de armazenar mensagens recebidas 	 ou

transmitidas;

- capacidade de simular elementos da rede;

capacidade de gerar mensagens especificas 	 de

teste;

programac:ao por teclado dos protocolos deseja-

dos;

programacao fixa de alguns protocolos mais co-

muns;

mostrador alfanumerico;

- cOdigos de operac:ao ASCII, EBCDIC;

selecao de paridade vertical par/impar/nenhuma:

selecao de paridade horizontal longitudinal/ci-

clica;
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capacidade de gerar erros de paridade;

velocidade selecionivel ate 9600 bps;

- operacao selecionivel "Full/Half-Duplex';

modo selecionivel sincrono/assincrono;

selecao de relOgio interno/externo;

bit de "Stop" de largura varidvel;

interface de comunicacOes RS-232-C;

indicacHo de estado do interface digital;

- pontos de teste adicionais no interface digital;

capacidade de auto-teste;

- capacidade de gerar "Delays";

Teste BERT/CERT;

MedicOes de tempos de "Turn-around";

- alarme audivel programavel;

- saidas para TTY, video ou K7;

- equipamento portatil;

- alimentacao 110/220 V, baixo consumo.

1.3	 Apresentacao do trabalho

0 sistema de teste de teleprocessamento,	 daqui

por diante designado apenas por "STTP", foi implementado corn

microprocessador 8080A, possuindo 8K de memOria fixa, onde es

to armazenado o programa residente e 4K de memOria voldtil,dos

quais 2K sac) utilizados como memOria de monitorac . ao. 0 equipa

mento possui uma "tela", constituida de um mostrador de	 32

caracteres alfanum -ericos dispostos em linha, atrav6s da qual
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pode-se visualizer os dados armazenados na sua memOria duran-

te a realizacao do teste. Estes dados podem ainda ser despeja

dos em uma impressora para a obtencao de uma cOpia permanente.

A sua operaao 6 comandada por meio de teclas especiais e a

entrada de dados 6 feita atraves de um teclado hexa.

No capitulo 2 apresentamos definicOes e conceitos

de expresses utilizadas neste trabalho com um	 significado

prOprio.

No capitulo 3 6 apresentado o sistema do ponto de

vista do usudrio, suas caracteristicas, seus testes, sua pro-

gramac3ao e operacdo.

No capitulo 4 e apresentado a implementacao 	 de

"Hardware",	 a configuracao do processador, os interfaces

seus registradores.

No capitulo 5 6 apresentado o programa residente

montado para controlar as atividades de todo o sistema.

No capitulo 6 sao dados alguns exemplos de aplica

cao do STTP.

Finalmente, no capitulo 7, 6 feita uma	 auto-ava

liacao do trabalho, bem como um histOrico do mesmo.

1.4	 0 interface V.24

0 sistema acima definido devera atuar unicamente

sobre o interface existente entre o equipamento terminal	 de

dados (ETD) e o equipamento de comunicacao de dados (ECD). Es

to interface e definido atraves do Comite Consultivo Interna-
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cional sobre Telegrafia e Telefonia (CCITT), em sua recomenda

cao V.24 4
tamben pela Associacao das Indiistrias EletrO-

nicas (EIA), em sua norma RS-232-C 10 .

No Ap6ndice A, apresentamos uma lista de defini-

cao dos circuitos pertencentes a este interface,	 doravante

chamado de "interface V.24". Estes sinais estao 	 diretamente

relacionados com cp s pinos dos conectores J1(ECD)	 e J2 (ETD)

localizados no painel traseiro do STTP.

A Tabela 1 apresenta a designacao dos pinos 	 dos

conectores J1 e J2 com os sinais do interface V.24.

A Tabela 2 apresenta uma lista dos circuitos 	 do

interface V.24, dividindo os sinais por categoria e indicando

o seu sentido.
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PINO RS232-C CCITT ABREV. DESCRICÂO

1 AA 101 GND Terra de protecao

2 BA 103 TD Dados transmitidos

3 BB 104 RD Dados recebidos

4 CA 105 RTS Pedido para transmitir

5 CB 106 CTS Pronto para transmitir

6 CC 107 DSR Modem pronto

7 AB 102 GND Terra de sinal

8 C7 109 DCD Detetor de portadora presente

9

10

-

-

-

-

-

-

(Reservado para teste)

(Reservado para teste)

11 - - - Nao designado

12 SCI' 122 SDCD Detetor portadora canal secund.

13 SCB 121 SCTS Pronto para transmitir canal secured.

14 SBA 118 STD Dados transmitidos canal secund.

15 DB 114 TXC RelOgio de transndssao (do ECD)

16 SBB 119 SRD Dados recebidos canal secund.

17 DD 115 RXC RelOgio de recepcao	 (do ECD)

18 - - - Nao designado

19 SCA 120 SRTS Pedido para transmitir canal secured.

20 CD 108.2 DTR Terminal pronto

21 CG 110 SOD Detetor de qualidade do sinal

22 CE 125 RI Indicador de chamada

23 CH/CI 111/112 Seletor de taxa	 (do ETD/ECD)

24 DA 113 TXCl RelOgio de transmissao(do ETD)

25 - - - Nao designado

Tabela 1 Designagao dos pinos do interface V24
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R

DA
D5

CON-
TROL

TEM
POi

TDPDPDP
S C

E O/
0/ 0/

2 C DESCRICAO EEEEEE
3 I R

2 T R
CCCCCC

C
A
DDDDDD

AA 101 Terra de protecao X

AB 102 Terra de sinal X

BA 103 Dados transmitidos X

BB 104 Dados recebidos X

CA 105 Pedido para transmitir X

CB 106 Pronto para transmitir x
CC 107 Modem pronto X

CD 108 Terminal pronto X

CE 125 Indicador de chamada X

CF 109 Portadora presente X

CG 110 Qualidade do sinal X

CH 111 Seletor de taxa	 (ETD) X

CI 112 Seletor de taxa	 (ECD) X

DA 113 RelOgio de trans.	 (ETD) X

DB 114 RelOgio de trans.	 (ECD) X

DD 115 RelOgio de rec.	 (ECD) X

SBA 118 Dados trans.	 secund. X

SBB 119 Dados rec.	 secund. X

SCA 120 Pedido p/trans.	 secund. X

SCB 121 Pronto p/trans.	 secund. X

SCF 122 Portadora pres.	 secund. X

Tabela 2 Circuitos do interface V24 por categoria
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2	 CONCEITOS E DE'2INICOES

Este capitulo apresenta algumas definicOes e con-

ceitos de termos utilizados neste trabalho e restritos ao am-

bito do mesmo.

2.1	 Conceito de EVENTO

Um EVENT° e uma ocorrencia que altera o estado de

uma - monitoracao, iniciando ou terminando um processo de arma-

zenamento de dados. Um EVENTO pode ser caracterizado de tr6s

maneiras:

EVENTO POR SEQUENCIA DE CARACTERES

Seqd6ncias de ate 8 caracteres podern ser especifi

cadas como geradoras de um EVENTO, quando detectadas na 	 re--

cepcao ou transmissao. Esta seqt6ncia poderd incluir caracte-

res especiais como o NTIO e o QUALQUER.

EVENTO POR INTERVAL° DE TEUPO

Intervalos de tempo medidos entre as	 transicOes

de du gs linhas do interface V.24, quando ultrapassarem um tern

po especificado pelo usuario, poderao gerar um EVENTO.

3. EVENTO POR ERRO DE nEcEpcEo

Ao ser assim especificado, um EVENTO e gerado sem

pre que for detectado um erro de recepcao do tipo definido em
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FORMATO.

2.2	 Conceito de JANELA

2, muitas vezes, interessante, por razoes de limi

tacao de memOria, simplicidade ou clareza do teste, arrnazenar

somente determinadas partes do fluxo de dados. Com  isto,obte--

mos um armazenamento seletivo e racional, o cue resulta numa

maior flexibilidade e intelig6ncia do teste.

Com este objetivo, foram criados tres tipos de ja

nela, apresentados a seguir:

2.2.1	 JANELA DESLIGADA

Com esta janela nao e feito nenhurn tipo de sele-

cao no armazenamento dos dados, sendo todo fluxo 	 armazenado

na sua ordem de chegada.

2.2.2	 JANELA POSITIVE

Esta janela define uma seqtencia continua de 	 ca-

racteres que sera armazenada na memOria. Esta seq0encia

constituida ue "n" caracteres (n = 0 a 9999) contiguos 	 cue

seguem a ocorrencia do EVENTO especificado.
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2.2.3	 JANELA NEGATIVA

Esta janela define uma seqTencia continua de 	 ca-

racteres que nao sera armazenada na memOria. Esta secia6ncia 6

constituiva de "n" caracteres (n = 0 a 9999) contiguos 	 que

seguem a ocorr6ncia do EVENTO especificado.

2.3	 Conceito de INTERVALO DE TEMPO

Intervalo de tempo 6 a medida em mil.isegurdos (MS),

de valor maxim° de 131.072 ms, e precisHo de 1 ms,	 definida

entre as transicaes de duas linhas do interface V.24.

2.4	 Conceito de ERRO DE RECEPCAO

A ocorrencia de erros no fluxo de dados recebidos

pelo STTP podera ser detectada e gerar EVENTOS.

Os metodos de verificacao de erros normalmente u-

sados em transmissHo de dados sao: a verificacao da redundan-

cia vertical (VRV) que pole ser paridade par ou impar por ca-

racter, a verificacao da redundancia longitudinal (VRL) e a

verificacao da redundancia ciclica (VRC ou CRC) que	 6 feita

por blocos de caracter.
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2.5	 Definicao dos campos do mostrador

Durante a programacao dos testes, o mostrador 	 a-

presenta campos bem definidos que mantem informacOes pertinen

tes. A figura 2 mostra a posicao destes campos no mostrador.

8
	

18	 32

I
:campo de	 : campo de

campo auxiliar:parametros : opc5es

Figura 2 Campos do mostrador

2.5.1	 Campo de parametros

Os parametros de FORMTTO e dos modos TESTE, MONI-

TOR e SINULADOR, sempre aparecem no campo de parametros. Este

campo e definido como as sete primeiras posicOes do mostra-

dor, a partir da esquerda.

2.5.2	 Campo de opcOes

As opcOes de um determinado parametro sempre apa-

recem no campo de opcOes. Este campo e definido pelas	 nove

posicOes delimitadas por duas chaves F 7 •_
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2.5.3	 Campo auxiliar

Algumas 01)gaes possuem campo auxiliar. Este campo

todo o espaco do mostrador a direita do campo de opcOes.Num

campo auxiliar sempre existira um campo usuario e alguns sim-

bolos graficos que identificam a funcao deste campo usuario.

2.5.4	 Campo usuario

Um campo usuario e delimitado por um par de	 P a-

rentesis "()". Este campo sempre possui um cursor no seu inte

rior, que indica a posicao onde sera colocado o caracter digi

tado pelo operador. Este cursor pode ser deslocado para direi

to ou para esquerda pelas teclas DIREITA e ESQUERDA.	 Sempre

que o operador entrar com um caracter neste campo o cursor se

desloca uma posicao para a direita, nunca ultrapassando, 	 po-

rem, os limites deste campo.

Ha dais tipos de campo usuario. Um numeric°,	 que

so aceita niimeros de 0 a 9 e um alfanumerico que so aceita ca

racteres hexadecimais codificados em ASCII.

Os campos usuario, numericos	 e	 alfanumericos,

servem para o usuario complementar as especificacOes de 	 op-

cao.

Campo usuario numeric° -

Sao os campos usuario que s6 devem ser preenchi-

dos por niimeros. Para preencher estes campos, o operador pre-

1
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cisa apenas digitar as teclas hexadecimais de 0 a 9, nao pre-

cisando codificar os niimeros em ASCII. Estes campos devem ter

todas as suas posicOes preenchidas com niimeros. Nao sao acei-

tas posicOes em branco. Desta maneira, sempre cue o 	 usuario

cruiser entrar com um niamero de digitos menor que o tamanho do

campo, ele devera ajustar o ridmero a direita e completar

campo com zeros nao significativos a esquerda. Na figura 3 a-

presentamos um exemplo deste tipo de campo.

1	 8	 18	 32
EVEN TO [INTTEMPO] > ( 00 50 ) MS

c amp o .
: usuario

numerioo'

Figura 3 Exemplo de campo usuario numeric°

Campo usuario alfanumerico -

Sao os campos usuario que so devem ser preenchi-

dos por caracteres codificados em ASCII. Para preencher estes

campos, o operador precisa digitar duas teclas 	 hexadecimais

para representar o cOdigo ASCII de cada caracter. 	 PosicOes

em branco neste campo sao consideradas como caracteres branco

(llexa 20). Na figura 4, apresentamos um exemplo deste campo.
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1	 3	 18	 32   

EVENT° FSEQ CAR1 SEQ (TESTE 140)     

campo
alfanum5rico

Figura 4 Exemplo de campo usuario alfanumerico

2.6	 Conceito de MENU

MENU significa cardapio, e como tal e uma	 lista

onde o cliente encontra as opcOes de pratos que the sHo ofere

cidos pelo estabelecimento. No nosso caso, de maneira 	 seme-

lhante, o operador do STTP tem diante de si uma lista de op-

cOes a sua escolha para a programacao do equipamento. Estalis

to pode ser consultada atraves das teclas PARAI1ETRO e OPCAO.

As funcOes FORMLTO e MODO apresentam uma	 lista

de parametros que pode ser percorrida com o auxilio da 	 tecla

PARAf1ETRO. Cada parametro, por sua vez, possui uma lista 	 de

°pc:6es que pode ser percorrida com o auxilio da tecla OPCAO.

Programar o STTP por esta t6cnica significa escolher uma op-

;ao para cada parametro pertinente ao teste. Por exemplo, pa-

ra colocar o sistema no MODO MONITOR bastes apertar a tecla MO

DO e, a seguir, apertar a tecla OPCAO, at que apareca na te-

la

MODO r MONITOR

A t6cnica de MENU tem silo utilizada de diversas

maneiras em equipamentos que possuem um microprocessador para

fazer o interface com o operador. Algumas vantagens desta tec
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nica sao a facilidade no aprendizado da programacao do equipa

mento, o reduzido niimero de comandos, com a conseqtiente redu-

cao do painel e a rapidez na programacao.

	

2.7	 Conceito de diretiva

Diretiva 6 um comando montado pelo operador atra-

yes das teclas LISTAR ou UITAR seguidas de um niimero decimal

de 0 a 9. As diretivas de listagem aparecem em detalhe em 3.7,

enquanto que as de edicao aparecem em 3.6.

	

2.8	 Definicao de ECD

ECD 6 a abreviacao para EnUIPAMENTO DE COMUNICA-

cAo DE DADOS. Este equipamento e o responsavel pela transmis-

sao e recepcao de dados atraves de uma linha de comunicacSode

dados. Este equipamento normalmente 6 um modem (modulador de-

modulador).

	

2.9	 Definicao de ETD

ETD e a abreviacao para EnUIPAMENTO TERMINAL DE

DADOS. Este equipamento e utilizado para transmitir dados a-

traves de um sistema de comunicacao de dados. Este equipamen-

to podera ser um terminal, ou um "DCP" (Processador de Comunj:
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cacao de Dados) ou urn processador de "Front-end".

2.10	 Definicao de MEMORIA •ONITORA

MEMORIA MONITORA e uma area da memOria de armaze-

namento do sistema, nos enderecos 30000 a 37777 (2K bytes),on

de sao armazenados os dados adquiridos durante a monitoracao.



20

3	 TEORIA DE  OPERACAO

Este capitulo apresenta o SISTEMA DE TESTE DE TE-

LEPROCESSAMENTO do ponto de vista do usuirio. Sao apresenta-

dos os modos de operacao do sistema e os procedimentos de pro

gramacao para a realizacao dos testes.

3.1	 Introducao

0 SISTEMA DE TESTE DE TELEPROCESSAMENTO 6 basica-

mente um instrumento de teste. Deve ser bem compreendido	 por

aqueles que vao opera-lo, nao so a maneira apropriada de pro-

grama-1o, mas ainda como realizar os testes disponiveis no e-

quipamento de maneira inteligente e eficaz.

No capitulo 1 foi apresentado o ambiente, a moti-

vacao e a definicao do STTP. Neste capitulo 6 apresentado

equipamento que foi concebido para atingir aqueles objetivos,

visto sob a perspectiva do usuario. 0 enfoque dado aqui 	 vai

alem da simples operacao do STTP, apresentando tambem a orien

tacao que levou a definir este ou aquele teste, esta ou ague-

la caracteristica.

0 STTP e extremamente versail, podendo realizar

testes sobre os mais diversos tipos de dados transmitidos se-

rialmente atraves de um interface do tipo V.24. Para que	 ele

se adapte a cada nova ligacao, deve ser realizada a sua pro-

gramacao de FORMAT°. Esta programagao 6 apresentada em 3.2.

Uma vez programado o STTP para operar em um	 de-
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terminado formato de dados, devemos decidir o tipo de 	 taste

que desejamos realizar. 0 STTP pode operar de tres maneiras,

ou modos: MODO MONITOR, MODO SIMULADOR e MODO TESTE. Na figu-

ra 5 vemos as configuracOes para cada modo de operacao.                                 

UCP      --1 MODEM I---- STTP                                           

FMODEM1—	 MODEM      STTP    TERMINAL                                                                                   

UCP	 STTP        ERM INA                               

Figura 5 Configuracaes de operacao do STTP

0 MODO MONITOR e o mais comum e,	 possivelmente,

o de maior utilidade. Este modo possibilita a	 monitoracao,

armazenamento e posterior verificacao dos dados que circulam

por urn interface V.24, sem interferir nos mesmos.

Em alcjuns casos, quando a simples monitoracao nao

suficiente, por exemplo, quando nao hi atividade na linha,

o MODO SIMULADOR pode ser utilizado. Neste modo, o STTP pode



22

simular qualcuer elemento de uma ligacao, com seu	 protocolo

definido pelo prOprio operador.

Por Ultimo, o STTP pode ainda realizar testes	 de

linha atraves do interface V.24. Ele envia um padrao de dados

pela linha, em lac() e em "full-duplex", e recebe estes dados

depois deles percorrerem toda a linha, comparando-os corn	 os

dados enviados e realizando a contagem de erros observados.Es

to teste de linha serve para testar a continuidade da mesma

e dar uma id6ia sobre as condicOes gerais da ligacao, forne-

cendo uma medida de taxa de erros.

3.2	 FORMAT()

FORMAT° e uma tecla existente no painel de coman-

do do STTP que possibilita ao operador programar o equipamen-

to para operar segundo as especificacZes da linha de comunica

cao a qual o sistema vai ser conectado.

Em formato sao definidas as condiOes gerais 	 de

funcionamento do sistema. As especificac6es de formato influ--

enciam as operacaes nos tres modos de operac:ao, TESTE,MONITOR

e SIMULADOR.

A seguir, apresentamos detalhadamente os parame-

tros de formato com as suas respectivas opcOes.

R

BIBLIOTECA

IPO/prifice



3.2.1	 CODIGO

CODIGO - define qual o cOdigo dos dados sobre	 os

quais o STTP vai operar. As opcOes de cOdigo sao: 	 EBCDIC,

ASCII e BAUDOT.

3.2.2	 NO.BITS

NUMERO DE BITS - especifica o ndmero de bits por

caracter, dos dados sobre os quais o STTP vai operar. 	 Este

niimer° depende principalmente do cOdigo utilizado. Por exem-

plo, o cc-5(ljg° BAUDOT utiliza 5 bits, enc Tuanto o EBCDIC utili-

za 8 e o ASCII 6 ou 7 bits. As opcOes quanto ao niimero	 de

bits por caracter sao: 5, 6, 7 e 8 bits.

3.2.3	 PARIDAD

PARIDADE - especifica o tipo de verificarao 	 de

erro que o STTP vai realizar. As opcOes de verificacao de er-

ro sao: nenhuma, paridade vertical par, paridade vertical im-

par, BCC par, BCC impar e CRC16.

3.2.4	 MODO TX

MODO DE TRANS • ISSA0 - especifica se a transmissao

23
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realizada no modo sincrono ou assincrono. Opc6es: sincrono

e assincrono.

3.2.5	 VELOCID

VELOCIDADE - especifica a velocidade ou taxa 	 de

transmissao dos dados. As opc6es sao: 9600, 4800, 2400, 1200,

600, 300, 150, 110, 75 e 50 bits por segundo.

3.2.6	 CANAL

CANAL - define sobre qual canal sera realizado

teste. Alguns modems possuem dois canais para transmissao:

canal principal, por onde sao transmitidos os dados, e o canal

secundario, por onde sao transmitidos sinais de controle. 	 0

STTP possui a capacidade de operar seus testes sobre qualquer

um dos dois canais, pela simples escolha de opcao deste

metro. As opcaes sao: principal e secundario.

3.2.7	 ALARNE

ALARIIE - define se o alarme audivel estara habili

tado ou nao. Casa esteja habilitado, ele sera acionado sempre

que ocorrer um EVENTO ou for detectado um erro no MODO TESTE.

°pc -6es: ligado e desligado.
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3.2.8	 RELOGIO

RELOGIO - especifica a fonte do relOgio utilizado

para a transmissao e recepcao de dados. Nas transmiss6es as-

sincronas o relOgio deve ser sempre fornecido internamente.Pa

ra transmissOes sincronas, o relOgio poderd ser externo, caso

o STTP esteja ligado a um modem due, entao, fornecera o mes-

mo. Opcoes:	 interno e externo.

3.2.9	 Exemplos de programacao

Apresentamos aqui um exemplo de como se programa

as especificacCies de FORIIATO.

Inicialmente, o operador deve definir uma 	 opcao

para cada parametro apresentado acima.

0 operador define os parametros de l'ORMATO

COdigo: ASCII

'Amer() de bits: 7

Paridade: impar

nod() de transmissao: sincrono

Velocidade: 9600

Canal: principal

Alarme: desliqado

RelOglo: externo

Apertar a tecla FORMATO. Deve aparecer na tecla o primeiro
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parametro de formato, cOdigo, com a sua opcao anteriormen-

te programada. Por exemplo:

CODIGO (EBCDIC-1

Se a opcao da tela nao for a que desejamos, apertar suces-

sivamente a tecla opcAo at aparecer:

CODIGO L ASCII 1

Apertar a tecla PARAMETRO. Deve aparecer na tela o parame-

tro ndmero de bits com a sua opcao anteriormente programa

da.

Se a opcao da tela nao for a que desejamos, apertar suces-

sivamente a tecla OPQA0 at aparecer:

NO.BITS	 7 7

Apertar a tecla PARAMETRO. Deve aparecer na tela o parame-

tro paridade com a sua opyao anteriormente programada.

Se a opcao da tela nao for a que desejamos, apertar suces-

sivamente a tela op cAo at aparecer:

PARIDAD E ITIPAR

Apertar a tecla PARAMETRO. Deve aparecer na tela o parame-

tro modo de transmissao com a sua opcao anteriormente pro-

gramada.

9) Se a opcao da tela nao for a que desejamos, apertar suces-
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sivamente a tecla opao ate aparecer:
MODO TX LSTNCRONOIJ

P.pertar a tecla PARAIIETRO. Deve aparecer na tela o pars-

metro velocidade corn a sua opc:ao anteriormente programada.

Se a opcao da tela nao for a que desejamos, apertar suces

sivamente a tecla opao at aparecer:
VLLOCID L 9600 

__J

Apertar a tecla PARAIIETRO. Deve aparecer na tela o parame

tro canal corn a sua opcao anteriormente programada.

Se a opcao da tela nao for a que desejamos, apertar suces

sivamente a tecla OPCTO at aparecer:

CANAL TRINCIPPLI,

Apertar a tecla PARAMETRO. Deve aparecer na tela o parame

tro alarme corn a sua opcao anteriormente programada.

Se a opcao da tela rid() for a que desejamos, apertar suces

sivamente a tecla opao ate aparecer:
ALARME rbESLICADO]

Apertar a tecla PARAIIETRO. Deve aparecer na tela o parame

tro relOgio corn a sua opcao anteriormente programada.

Se a op;ao da tela nao for a que desejamos, apertar suces
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sivamente a tecla opcAo ate aparecer:

RELC5GIO EEXTERNO7

18) Para revisar a programacao de formato, basta apertar su-

cessivamente a tecla PARATIETRO, verificando para cada um

a opyao em cue este se encontra.

Desta maneira, programamos o STTP para ser conec-

tado a uma ligag5o sincrona, de 9600 bps, operando em cOdigo

ASCII de 7 bits com paridade impar, atraves do canal princi-

pal.

3.2.10	 Resumo dos parametros e opcOes de formato

CODICO E ASCII
	 *

FEBCDIC1

TBAUDOTT

NO.BITS

P

L

L

5

6

7 j *

8

PARIDAD SEM J *

E PAR __]

E TPIPAR —
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E BCC/PAR —1

TBCC/TMDAR

CRC-16	 [I

MODO TX —STNCRONO

E ASSINC	 J *

VELOCID
	

9600

L
	

4800
	

-1

r	 2400
	 T

	

1200
	 I *

	

600
	 I

	

300
	 I

150

110

	

75
	

II

50

CANAL PRINCIPAL - *

L._ 
SECUND

ALARME a)ESLIGADO J *

L I GADO

RELOCIO INTERN()	 I *
EXTERNO

OBS.: 0 asterisco indica a opcao inicial do parametro.
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3.3	 MODO MONITOR

Este modo tem por objetivo monitorar de 	 maneira

seletiva e inteligente o fluxo e dados trocados entre duas ou

mais estacOes de teleprocessamento.

A monitoracao pode ser feita junto a qualquer uma

das estacOes. A estacao junto a dual o STTP se encontrar

chamada de estacao local. Na figura 6, o STTP	 encontra-se

junto ao terminal.

STTP

Figura 6 Nonitoracao junto ao terminal

Na figura 7 vemos o STTP junto ao computador. Des

to maneira e possivel monitorar as trocas de dados entre este

e qualquer terminal ligado a ele. As mensagens trocadas 	 com

um determinado terminal sao sempre identificadas por um ende-

reco especifico. Com o auxilio da janela, ver (2.2), podemos

melhor visualizar as mensagens especificas de um terminal.
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V.24 

M	 	  M     

Figura 7 Monitoracao junto ao computador

STTP armazena os dados transmitidos e 	 recebi-

dos pela estacao local, conforme seus parametros de teste	 e

janela. Existe internamente uma memOria estatica de 	 leitura

e escrita, de 2043 palavras de 8 bits, chamada de MEMORIA MO-

NITORA, onde sao armazenados estes dados. Os dados recebidos

pelo STTP sao mostrados na tela em tempo real. Ao final	 do

teste, o operador podera visualizar o contend° da MEMORIA MO-

NITORA no mostrador ou despejar o mesmo na impressora, obten-

do com isto uma cOpia permanente.

operador devera distinguir no fluxo de dados os

que sao transmitidos pela estacao local e os que sao	 recebi-

dos pela mesma. Para isto, os dados transmitidos pela estacao

local aparecem no mostrador com o ponto decimal do "display"

aceso, enquanto que os recebidos pela mesma aparecem com

ponto decimal apagado.

operador devera ainda reconhecer os caracteres

de controle que, normalmente, nao apresentam representacaogra
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fica. 0 STTP possui um gerador de caracteres especial que 	 da

representacao grafica a estes caracteres. n importante obser--

var aqui que estas duas facilidades, diferenciacao entre ca-

racteres recebidos e transmitidos e representacao grafica dos

caracteres de controle, nao estarao a disposicao na cOpia ti-

rada pela impressora, ja que esta apresenta um gerador de 	 ca

racteres convencional. Uma maneira de contornar o problema da

representacao grafica dos caracteres de controle 6 fazer uma

cOpia em cOdigo hexa, onde entao, todos os caracteres 	 terao

um cOdigo representativo.

3.3.1	 Testes no NOD° MONITOR

0 MODO MONITOR apresenta fres tipos de teste:

1. ARNAZENA E CONTA EVENTOS -

Neste teste, os caracteres transmitidos ou recebi

dos pela estacao monitorada sao armazenados segundo as especi

ficacaes de JANELA e 6 contado o nUmero de ocorrencias 	 do

EVENTO especificado. A parada deste teste 6 manual,	 atraves

da tecla PARAR.

Na memaria ficam armazenados os tiltimos 2048 ca-

racteres recebidos que podem ser examinados no mostrador 	 ou

despejados na impressora.

Ao ser interrompido o teste, 6 	 automaticamente

indicado no mostrador a contagem de eventos.
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ARMAZENA APES EVENTO -

Neste teste, nao e iniciada a armazenagem de ca-

racteres antes da ocorrencia do EVENTO especificado. ApOs a

ocorrencia do mesmo, e iniciada a armazenagem dos dados trans

mitidos e recebidos pela estacao monitorada, segundo as espe-

cificacaes de JANELA, at completar as 2048 posicOes da MEMO-

RIA MONITORA, quando e encerrado o teste automaticamente.

Ao seu terrain() e mostrada a contagem de eventos.

ARMAZENA AT EVENTO -

Neste teste, cp s caracteres transmitidos e recebi-

dos pela estacao monitorada, säo armazenados, segundo as espe

cificac6es de JANELA, ate a ocorrencia do EVENTO especificado,

apes o (dual ainda sao armazenados mais 10 caracteres antes de

encerrar.

3.3.2	 Programacao do MODO MONITOR

A programacao deste modo e feita pela tecnica de

MENU, com o auxilio das teclas MODO, PARAMETRO e OPCAO.

Apertando a tecla MODO, aparecera no 	 mostrador

um dos tres modos em que o STTP poderd se encontrar. Com a to

cla OPCAO, levamos o sistema Para o MODO MONITOR. Devera apa-

recer na tela:

MODO [-MONITOR"

Agora, apertando sucessivamente a tecla PARAIIETRO, 	 poderemos

ver os cinco parametros deste modo com as suas respectivas op
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cOes. Para cada parametro, devemos escolher, com o auxilio da

tecla OPCAO, uma das diversas opcOes disponiveis.

A seguir apresentamos detalhadamente os 	 parame-

tros do MODO MONITOR assim coma suas opcOes.

1. EVENTO -

EVENTO - define como vai ser gerado um 	 EVENTO,

ver (2.1).

As opcOes de EVENTO sao:

oPcAo 1: EVENTO [- EQ CAPE SEQ (
especifica como EVENTO a segilencia de caracteres que deve ser

digitada pelo operador no campo usuario alfanumerico de oito

posicOes. As segtencias menores do que 8 caracteres devem ser

ajustadas a esquerda e completado o restante do campo com

caracter QUALQUER.

()POO 2: EVENTO FERRO REJ]
indica que quando for detectado um erro, como definido 	 em

formato, sera gerado um EVENTO.

OPQA0 3: EVENTO LINT TEMPO > (	 )MS
indica que, quando o intervalo de tempo medido for maior que

o especificado, sera gerado um EVENTO. Para a 	 especificacHo

deste limite maxim, o operador devera preencher o campo 	 u-

suario numeric° com um niimero de 0 a 9.999 correspondente	 ao

limite de tempo desejado. Para preencher este campo, basta

operador digitar as teclas numericas de 0 a 9 do teclado he-

xa, ajustando a direita do campo e preenchendo com zeros nao

significativos a esquerda do niimero, caso ele tenha menos	 do

que 4 digitos.
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TESTE -

TESTE - define qual o tipo de TESTE que sera rea-

lizado neste modo.

As opc6es de TESTE sao:

OPCAO 1: TESTE ECONTA EV-1
define o TESTE ARMAZENA E CONTA EVENTOS. Neste TESTE, os 	 ca-

racteres transmitidos ou recebidos pela estacao 	 monitorada

sao armazenados na MEMORIA MONITORA, segundo as 	 especifica-

(-Cies de JANELA e 6 contado o nUmero de ocorrencias do EVENTO

especificado. A parada deste teste 6 manual.

OPQA0 2: TESTE [12,V

define o TESTE ARMAZENA APES EVENTO. Neste TESTE so 6 inicia-

da a armazenagem de caracteres na memOria monitora, apOs a o-

correncia do evento especificado. Uma vez iniciada a armazena

gem, esta so para ao ser preenchida toda a memOria monitora,

quando 6 terminado o teste automaticamente.

op cAo 3: TESTE LTEV FIND1`,1
define o TESTE ARI'IAZENA ATE EVENTO. Neste TESTE, os caracte-

res transmitidos e recebidos pela estacao monitorada sao arma

zenados na MLMORIA MONITORA, segundo as especificacOes de JA-

NELA, ate a ocorrencia de um EVENTO, apOs o qual ainda sao ar

mazenados mais 10 caracteres e o teste 6 encerrado.

JANELA -

JANELA - especifica qual o tipo de JANELA 	 que

vai operar durante o armazenamento de dados, Ver (2.2).

As opcOes de JANELA SAO:
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ONAO 1: JANELA EDESLIGADA1

especifica que as funcOes de JANELA se encontram desligadas,

nao havendo nenhuma selecao na armazenagem de dados.	 Ver

(2.2.1).

OPa0 2: JANELA LEVENTO7 + ( 	 ) CARACTS

indica que somente serao armazenados os "n" caracteres 	 se-

guintes a ocorrencia do evento especificado. 0 tamanho "n" da

JANELA e definido pelo operador no campo usudrio numeric° de

quatro posicaes. Este campo admite uma janela de tamanho maxi

mo de 9.999 caracteres. Esta opcHo corresponde a JANELA POSI-

TIVA definida em (2.2.2).

oPc.A0 3: JANELA[N: EVENTOI + ( 	 ) CARACTS

identica a anterior, somente que neste intervalo os "n" ca-

racteres seguintes ao EVENTO, nao sao armazenados. Esta opcao

corresponde a JANELA NEGATIVA definida em (2.2.3).

4. T INIC -

INICIA INTERVALO DE TEMPO - especifica a linha do

interface V.24 que vai marcar o inicio da contagem de tempo.

As opc6es de inicio de intervalo de tempo sao:

OPCA0 1: T INIC	 LINHA (	 )

especifica que a transicao da linha indicada no campo usudrio

deve ser de 0 (marca, negativo) para 1 (espaco, positivo). 0

operador define no campo usudrio numeric° o ntimero da	 linha

do interface V.24. Este niimero podera ser de 1 a 25, sendocpe

algumas linhas, por nao apresentarem transicOes, nao 	 podem

ser especificadas, como e o caso das linhas 1, 6, 7, 9, 	 10,

11, 18, 20 e 25. Caso alguma destas	 linhas seja especificada,
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o programa indicara o seguinte erro

«ERRO» LINIIA V.24

opcAo 2: T INIC F	 LINHA ( )

especifica que a transicao da linha especificada no campo u-

suario num6rico deve ser de 1 (espaco, positivo) para 0 (mar-

ca, negativo).

5. T FIM -

FINDA INTERVALO DE TEMPO - especifica a linha do

interface V.24 que vai marcar o fim da contagem de tempo.

As opcOes de fim de intervalo de tempo sao:

OPCAO 1: T FIM [0 .-›1-1 LINIIA ( )

especifica que a transicao da linha indicada no campo usuario

deve ser de 0 (marca, negativo) para 1 	 (espaco, positivo). 0

operador define no campo usuario num6rico o namero da linha do

interface V.24. Este niamero podera ser de 1 a 25, sendo	 que

algumas linhas, por nao apresentarem transicOes, n -ao podem ser

especificadas, como e o caso das linhas 1, 6, 7, 9, 10, 	 11,

18, 20 e 25. Caso alguma destas linhas seja especificada,

programa indicara o seguinte erro

«EBRO» LINHA V.24

OKA() 2: T FIN F-1->01 LINHA ( )

especifica que a transicao da linha especificada no campo u-

suario deve ser de 1 (espaco, positivo) para 0 (marca, negati

Exemplo de programacao do MODO MONITOR -

Vamos supor que o taste tenha por finalidade moni
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torar as respostas de um terminal AS SEnt1RNCIAS DE "POLLING"

enderecadas a ele. 0 endereco do terminal e, por exemplo "JA".

Apertamos a tecla MODO. Deve aparecer na tela o modo 	 em

clue o equipamento se encontrava previamente, por exemplo:

110D0 E SIMULA1

Apertamos a tecla OPCAO, sucessivamente, ate aparecer	 na

tela:

MODO [MONITOR]

Com isto, colocamos o STTP no MODO MONITOR. Agora, devemos

programar este modo.

Apertamos a tecla PARAMETRO. Deve aparecer na tela o para-

metro evento com a sua respectiva opcao anteriormente pro-

gramada.

Apertamos a tecla OPCAO, sucessivamente, ate aparecer	 na

tela:

EVENTO SEn CAR 1 SEQ

Assim, selecionamos como EVENTO uma seqtiencia de caracte —

res. Devemos, agora, entrar com a secittencia desejada	 no

campo usuario alfanumerico existente identificado por SEQ.

Digitamos, em hexadecimal, o cOdiqo ASCII dos	 caracteres

da seritiencia: "EOT,J,A,POL,ENQ".

Devemos completar o restante do campo com o caracter QUAL-

QUER. Apertamos a tecla QUALQUER, ate completar o	 campo
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usudrio. Teremos a seqdencia: "EOT,J,A,POL,ENQ,X,X,X".

Apertamos a tecla PARAMETRO. Aparecera na tela o parame —

tro taste com a sua respectiva opcao.

Se a opcao da tela nao for a que desejamos, apertamos su-

cessivamente a tecla OPCAO at aparecer na tela:

TESTE LEV

	definimos que a monitoracao so inicia quando	 for

	

detectada a seqtiencia definida no passo 4 a dura at 	 pre-

'encher a MEMORIA MONITORA.

Apertamos a tecla PARAMETRO. Dave aparecer na tela o pars

metro janela com a sua respectiva opcao.

Apertamos sucessivamente a tecla OPCAO, ate aparecer	 na

tela:

JANELA FEVENTO1 + (	 ) CARACTS

Aqui definimos uma JANELA POSITIVA. Devemos tambem defi-

nir o tamanho desta JANELA. Vamos supor que desejamos ar-

mazenar apenas os 10 primeiros caracteres ape's a identifi

cacao da seqT6ncia de "polling".

Digitar no teclado hexa os ntimeros: "0,0,1,0". Na tela de

vera

JANELA r0->1-; +(0010)CARACTS

Apertamos novamente a tecla PARAMETRO e veremos na	 tela
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o parametro inicio de intervalo de tempo.

Apertamos sucessivamente a tecla OPCAO at aparecer na te

la:

T INIC	 0->1 	 LINHA(	 )

Definimos assim que a linha que vai marcar o inicio 	 do

intervalo de tempo deve ter sua transicao de "0" para "1".

Digamos que queremos medir o tempo de atraso do 	 "pedido

para transmitir" do terminal para a resposta "pronto para

transmitir" do modem.

Digitar no teclado hexa os ndmeros "0,4". Na tela devemos

ter

T INIC	 LINHA(04)

Assim, a linha clue marca o inicio do intervalo de tempo

é a linha 4, "pedido para transmitir" do terminal (cir-

cuito 105).

Apertamos a tecla PAPAMETRO e deverd aparecer o	 parame-

tro fim de intervalo de tempo.

Apertamos sucessivamente a tecla OPCAO ate aparecer na te

la:

T FII4	 LINIIA (	 )

17) Digitamos no teclado hexa os niimeros "0,5" corresponden--

tes a linha 5 do interface V.24, "pronto para 	 transmi-

tir do modem (circuito 106).
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T FIi1 L 0->1 J LINHA (05)

Podemos agora verificar a montagem do teste, apertando su

cessivamente a tecla PARI LETRO e verificando se as opcaes

e os campos usuarios estao corretos.

Se tudo estiver em ordem, apertamos a tecla EXECUTAR.

3.3.3	 Ligagao no MODO MONITOR.

Para a realizacao de testes no MODO MONITOR,

STTP podera ser ligado junto ao terminal ou junto ao computa-

dor, Ver figura 8. Em ambos cp s casos, porem, a saida do ter-

minal ou computador deve ser ligada atraves de cabo ao conec-

tor ETD(J2)	 localizado no painel traseiro. 0 modem, por 	 sua

vez, deve ser ligado ao conector ECD(J1) tambem 	 localizado

no painel traseiro do STTP.

Os dados transacionados entre o terminal ou compu

tador e o modem passam internamente ao STTP sem sofrer altera

gdo. Isto e feito para que seja retirada a informacao dos si-

nais do interface V.24, sem introduzir distorcOes nos mesmos.



42

Figura 8 LigagOes no MODO MONITOR

3.3.4	 Resumo dos parimetros e opcOes do MODO MONITOR

EVENTO L SEC) CAR l SEQ (

RRO RE C11

LINT TEMPO]	 ) MS

TESTE ECONTA EV i]

LEV INICIAJ

LTV FINDA

JANELA EDESLIGADA] *

E EVENTO J + (
	

) CARACTS

/4:EVENTO +(
	

) CARACTS

	

T INIC E. 0 .-->1	 _ILINHA(	 )

	

1-›0	 LINIIA

*
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T FIM r 0-->i j LINHA( )*

[1->0 -j LINHA( )

OBS.: 0 asterisco indica a opcao inicial do parametro.

3.4	 MODO SIMULADOR

Nos casos em que nao e possivel realizar uma moni

toracao, por exemplo quando um terminal nao responde, ou a li

nha se mant6m sem atividade, torna-se necessdrio o use do S'IIITP

como simulador, para atuar ativamente sobre a ligacao.

0 STTP possui facilidades para simular praticamen

to qualquer elemento da rede em qualquer protocolo nao trans-

parente que opere a nivel de caracter, como e o caso do	 BSC

(Binary Synchronous Communication) da IBM 14 e o poll-select

da Burroughs 3 ,	 ou ainda protocolos do tipo "contention".

0 STTP pode atuar tanto como elemento mestre 	 (corn

putador), iniciador e controlador da troca de mensagens, como

elemento escravo 	 (terminal), que apenas responde aos comandos

do mestre.

Nestas trocas de mensagens, o operador pode defi-

nir o tempo de espera para o sistema responder suas mensagens.

Isto caracteriza a sua capacidade de gerar atrasos programa-

dos.

A filosofia de funcionamento do STTP, operando no

modo simulador, se baseia na transmissao e recepcao de	 blo-

cos. Os blocos de transmissao sao editados pelo operador	 em
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espayos reservados de memOria, onde cada um possui um nome fi

xo, pelo qual e referenciado.

Os blocos de recepcao sao identificados 	 atraves

de seqUencias de at 8 caracteres, editados pelo operador 	 em

espayos reservados de memeria onde cada seqdencia possui 	 um

nome fixo, pela qual e referenciada.

Foram definidos cinco espayos para armazenar ate

cinco blocos de transmissao. Quatro destes espayos tem capaci

dade para armazenar ate 28 caracteres e um tem capacidade pa-

ra armazenar ate 256 caracteres.

Para o armazenamento das seqUencias de recepcao,

foram reservados quatro espacos de 8 caracteres cada um.

A identificayao destes espayos e a seguinte:

- Blocos de transmissao:

AO: 28 caracteres

Al: 28 caracteres

28 caracteres

28 caracteres

A4:256 caracteres

- Blocos de recepcao:

BO: 8 caracteres

Bl: 8 caracteres

8 caracteres

8 caracteres

Quando desejamos transmitir mensagens 	 menores

do que o tamanho do bloco, terminamos a mensagem corn o carac-__

ter QUALQUER, que nao sera transmitido, mas que indicara

fim da mensagem. Quando desejamos reconhecer seqaencias meno--
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res do que 8 caracteres na recepcao, devemos ajustar a seqdén

cia -a esquerda e preencher con o caracter QUALQUER o resto do

bloco. Para editar os blocos de recepcao e transmissao usamos

o teclado hexadecimal, entrando coal o cOdigo ASCII correspon-

dente a cada caracter.

Os blocos de recepcao, na verdade, constituem-se

de seqUencias de at 8 caracteres que devern ser reconhecidos

na recepcao. Desta maneira, conseguimos simplificar sobrema-

neira a montagem do programa de simulacao, conforme sera vis-

to mais adiante.

3.4.1	 Edicao dos blocos de transmissao e recepcao

Para a edicao dos blocos de recepcao usam-se 	 as

seguintes diretivas:

EDITAR,1 - para a edicao dos blocos de recepcao,

mostra o primeiro bloco, BO.

BO(

ENTRAR - armazena o conteGdo do bloco mostrado

na tela e exibe o prOximo bloco, 	 Bl.

ApOs o Ultimo bloco, B3, volta a mos-

trar o primeiro, BO.

Para a edicao dos blocos de transmissao 	 usam-se

as seguintes diretivas:

EDITAR,2

	

	 para a edicao dos blocos de transmis-

sao AO a A3. Mostra o primeiro bloco,

AO.
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AO(

ENTRAR - armazena o contetido do bloco	 mostrado

na tela e exibe o prOximo bloco. ApOs

o Ultimo bloco A3, volta a mostrar

primeiro, AO.

EDITAR,3 - para a edicao do bloco de transmissao

A4 de 256 posicOes.

A4(

Para a edicao dente bloco nao usamos a 	 diretiva

ENTRAR, visto que o seu tamanho ultrapassa o campo da	 tela.

Cada caracter digitado na tela e automaticamente guardado	 na

memOria. Ao chegarmos ao fim da tela, os dados inseridos fa-

zem com que os dados na tela se desloquem para a esquerda,per

mitindo desta maneira a edicao dos 256 caracteres. 	 No	 final

do bloco, aparece um ")" e os dados inseridos se	 sobrepOem

na ultima posicao, nao havendo mais deslocamento da tela para

a esquerda.

Este bloco especial, A4, serve para o envio 	 de

mensagens completas, enquanto que os blocos AO, Al, A2 	 e	 A3

servem para a transmissao de mensagens de protocolo e contro

le.

3.4.2	 Sintaxe do programa de simulacao

Conjunto de instrucaes:
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A<ALGARISMO DE 0 a 4>

Transmite a mensagem contida no bloco de transmis

sao especificado pela prOpria instrucao.

B<ALGARISMO DE 0 a 3>

Entra em recepcao. Se durante a recepcao foi rece

bida a mensagem especificada pela prOpria instrucao, o progra

ma vai para a prOxima instrucao, caso negativo, pula a prOxi-

ma instrucao.

<ALGARISMO DECIMAL><ALGARISMO DECIMAL>

Desvia o programa para a instrucao cujo niimero

indicado pelos dois algarismos.

BC

Entra em recepcao. Se for recebido BCC (ou 	 CRC)

correto, vai para a prOxima instrucao, senao, pula a prOxima

instrucao.

Observacao:

Na edicao do programa de simularao no e usado

cOdigo ASCII. Observar que as diretivas deste programa utili-

zam apenas digitos hexadecimais. Assim, por exemplo, para di-

gitar a diretiva "BC", basta apertar as teclas "B" e "C" 	 do

teclado hexa; para digitar a diretiva "AO", basta apertar	 as

teclas "A" e "0".
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3.4.3	 Localizacao e formato do programa de simulacao

0 programa de simulacao 6 armazenado na area 	 de

programa de simulacao (APS). Esta area reserva 64 posicaes.Ca

da instrucao 6 constituida de dois caracteres, havendo 	 area

disponivel para 32 instrucOes, numeradas de 1 a 32.

3.4.4	 Edicao e verificacao do programa de simulacao

A edicao ou a simples verificacao do programa

simulacao 6 realizada atrav6s das diretivas:

EDITAR,O - mostra a primeira instrucao e prepara

a edicao.

O1(	 )

ENTRAR - armazena o contend° da presente instru

cao na APS e mostra na tela a instru-

cao seguinte.

02(	 )

Os parenteses delimitam a instrucao a dois carac-

teres. Cada instrucao, numerada e delimitada por 	 par6riteses

aparece individualmente na tela. Existe um cursor no interior

dos par'6nteses, que permite ao operador digitar e reeditar a

instrucao a vontade. Este cursor esta sob controle das teclas

DIREITA e ESOUERDA.
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3.4.5	 Exemplos de programas de simulacao

1. Segaencia "poll" (mestre)

ConteGdo dos blocos de transmissao e recepcao usa

dos:

(AO) =	 EOT,AD1,AD2,POL,ENQ,X

(Al) =	 ACK,X

(A2)	 NAK,X

(BO) =	 EOT,X,X,X,X,X,X,X

OBS.: "X" represents o caracter QUALQUER.

Programa:

01(A0)	 Envia seq. poll

02(B0)	 Recebeu EOT?

03(01)	 Sim, retorna para 01.

04(BC)	 Nao, recebeu BCC correto?

05(08)	 Sim,"vai para instrucao 08.

06(A2)	 Nao, envia NACK.

07(01)	 Retorna para 01.

08(Al)	 Envia ACK.

09(01)	 Retorna para 01.

2. Seqdência "SEL" (mestre)

Contend° dos blocos de transmissao e recepcao usa

dos:
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EOT,AD1,AD2,SEL,ENO,X

S011,AD1,AD2,STX,M,E,N,S,A,G,E,M,ETX,X

NAK,X,X,X,X,X,X,X

(B1) = ACK,X,X,X,X,X,X,X

PrOgraMa:

01(A0) Envia seq. sell

02(BO) Recebeu NACK?

03(01) Sim, retorna para 01.

04(B1) Nao, recebeu ACK?

05(07) Sim, vai para instrucao 07.

06(01) Nao, retorna para 01.

07(A4) Envia mensagem completa.

08(B1) Recebeu ACK?

09(01) Sim, retorna para 01.

10(B0) Nao, recebeu NAK?

11(01) Sim, retorna para 01.

12(01) Nao, retorna para 01.

3. SeqUancia "poll-sel" (escravo)

ConteGdo dos blocos de transmissao e recepcao usa

(AO) =

(A4) =

(BO) =

dos:

(Al) =

=

=

(A4) =

(BO) =

EOT,X

ACK,X

NAK,X

SOH,AD1,AD2,STX,M,E,N,S,A,G,E,M,ETX,X

EOT,AD1,AD2,POL,ENO,X,X,X
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= EOT,AD1,AD2,SEL,ENO,X,X,X

= ACK,X,X,X,X,X,X,X

(B3) = NAK,X,X,X,X,X,X,X

Programa:

01(B0)	 Recebeu secd&icia poll?

02(06)	 Sim, vai para 06.

03(B1)	 Nao, recebeu secitencia sel?

04(14)	 Sim, vai para 14.

05(01)	 Nao, retorna para 01.

06(A4)	 Envia mensagem completa.

07(B2)	 Recebeu ACK?

08(12)	 Sim, vai para 12.

09(B3)	 Nao, recebeu, NAK?
9	 (10(01)	 Sim, r	 A.retorna para 01. .

11(01)	 Nao, retorna para 01.

12(A1)	 Envia secIT6ncia EOT.

13(01)	 Retorna para 01.

14(A2)	 Envia ACK.

15(BC)	 Recebeu mensagem correta?

16(19)	 Sim, vai para 19.

17(A3)	 Nao, envia NAK.

18(01)	 Retorna para 01.

19(A2)	 Envia ACK.

20(01)	 Retorna para 01.
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3.4.6	 Programacao do MODO SIJIULADOR

A programacao deste modo 6 feita de maneira id .6n-

tica aos outros modos. Apertando a tecla MODO apareceri	 no

mostrador um dos tr6s modos em que o STTP podera se encontrar.

Com a tecla OPQÂO poderemos levar o sistema at6 o MODO SIMULA

DOR:

MODO F SIMULAT
Agora, apertando sucessivamente a tecla PARAME-

TRO poderemos ver os parametros deste modo, com as suas 	 res-

pectivas opcOes. Para cada parametro escolhemos, cora o auxi-

lio da tecla OPCAO, a opcao conveniente.

Todos os parametros do modo monitor valem para

modo simulador. Aim destes, este modo apresenta os seguintes

parametros:

1. ELEMENT

ELEMENTO - define se o STTP vai operar no 	 modo

mestre (computador) ou escravo (terminal). Operando no 	 modo

mestre, ele inicia o processo de troca de mensagens. Operando

no modo escravo, ele espera uma mensagem para responder. 	 Em

ambos os casos, o operador deve especificar, no campo usuario

num6rico, o tempo em milisegundos que o STTP deve esperar pa-

ra responder uma mensagem, apOs reconhec6-1a.

As opcOes de elemento sao:

OPCAO 1: ELEMENT F ESCRAVO1 R APS(	 )MS

OPCAO 2: ELEMENT L MESTRE 7 R APS (	 ) MS

0 tempo maximo de atraso 6 9999 ms.
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2. SIMULA

SIMULA - define se o STTP vai simular um ECD (mo-

dem) ou um ETD (terminal ou UCP). Ao simular um ECD o STTP si

mula nao s6 o modem como o equipamento que estiver no 	 outro

lado da linha. Ao simular um ETD, o STTP deve ser conectado a

um modem. Nao 6 possivel fazer a simulacao de um ETD e conec-

ta-lo diretamente a outro ETD, a menos que haja entre 	 ambos

um par de modems ou um eliminador de modems.

Os opcOes de simula sao:

OPCÂO 1: SIMULA F ECD I RTS/CTS(	 )MS
0 operador deve especificar, no campo usudrio numeric°	 de

tres posicOes, o tempo em milisegundos do atraso RTS/CTS (pe-

dido para transmitir para pronto para transmitir) que se dese

ja simular.

OPCÃO 2: SIMULA L ETD7
Nesta opcao 6 simulado o terminal ou computador, devendo

STTP ser ligado a um modem.

Exemplo de programac5o do MODO SIMULADOR -

Vamos supor que desejamos testar um terminal. Pa-

ra tanto, devemos utilizar o STTP simulando um modem e um com

putador. Durante a simulacao, tamb6m e realizada a monitora-

cao. Assim, nao vamos nos preocupar, neste exemplo, com a mon

tagem dos parametros de monitorac'zio, pois o mesmo ja foi vis-
to na secao 3.3.

Apertar a tecla MODO.

Apertar sucessivamente a tecla opcao at aparecer na tela:
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MODO	 SIP1IJLA-1

Assim, colocamos o STTP no MODO SIMULADOR.

Apertamos a tecla PARAMETRO, sucessivamente, at 	 aparecer

o parametro simula.

Apertamos a tecla OPQA0 sucessivamente at aparecer:

SIMULA IECD11 RTS/CTS(	 )MS

para simular um modem.

5) Digitar no teclado hexa os nidmeros: "0,1,0,0". Deste rnodo

estabelecemos que o atraso RTS para CTS e de 100 ms. Na to

la devera ficar:

SIMULA	 F- ECD -1 RTS/CTS(0100)MS

6)-Apertar a tecla PARAMETRO. Devera aparecer o parametro ele

mento.

Apertar sucessivamente a tecla OPCAO ate aparecer:

ELEMEN MESTRE	 R APS (	 ) MS

Digitar no teclado hexa o tempo em milisegundos que se de-

seja esperar entre uma mensagem e outra. Por exemplo, digi

tar os niimeros:	 "0,1,5,0".	 Na tela deveremos ter:

ELEMEN	 LMESTRE	 R APS(0150)MS

9) Pronto, podemos agora verificar se os parametros estao cor

retamente programados, apertando a tecla PARAMETRO sucessi
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vamente.

10) Estando tudo correto e estando tambêm editados o progra-

ma de simulack e as respectivas mensagens de transmissHo

e recepcao, podernos apertar a tecla EXECUTAR para iniciar

o teste.

3.4.7	 LigagOes no MODO SIMULADOR

Operando no modo simulador, o usuario poderi es-

tar diante de duas situagOes: Ligar o STTP a um ETD local, a-

traves de uma ligacao direta, ou licrar o STTP a um ETD remoto

atraves de uma ligacao via modem. No primeiro caso, 	 diz-se

que o STTP esta simulando urn eco (modem). Para este tipo 	 de

ligacao, o equipamento deve ser ligado ao conector ETD(J2)	 do

STTP, conforme figura 9.

Figura 9 Ligacao direta STTP-ETD
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No segundo caso, pares ligacao do STTP a um equipa

mento remoto atraves de modem, devemos ligar a saida ECD(J1)

do STTP ao modem.

r-ENT-1-5

( b )

Figura 10 Ligagao via modem:

simulando terminal (escravo)

simulando computador (mestre)

Observar que as saIdas do STTP devem ser ligadas

aos equipamentos de mesmo nome. Assim, a saida j1(ECD)	 deve

ser somente ligada a um equipamento de comunicacao 	 de dados

(modem), enquanto que a saida J2(ETD) deve ser somente ligada

a um equipamento de transmissao de dados (terminal ou compu-

tador).
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3.4.8	 Resumo dos parametros e opcOes do MODO SIMULADOR

EVENTO r SEQ, CAR II 	 SEQ (
RRO REC

T INT TEMPO 	 (	 ) MS

TESTE —CONTA EV	 *

—EV INICIAJ

—EV FINDA J

JANELA —DESLIGADA]	 *

F EVENTO	 +	 ) CARACTS

—N : EVENTO	 +	 (
	

) CARACTS

T INIC E 0->l J	 LINHA(	 *
1- 0 J	 LINHA(	 )

T FIN r 0->1
1- >0

LINHA (	 )

	  LINHA(	 )

*

SIl1ULA r ETD

ECD
	

RTS/CTS (	 ) MS *

ELEMENT r_ MESTRE	 R APS (	 )US *
L ESCRAVO 11R APS (
	

) MS

OBS.: 0 asterisco indica a opcao inicial do parametro.
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3.5	 MODO TESTE

Este modo tem por objetivo realizar medidas de to

xa de erro no enlace analOgico compreendido pelo canal e os

moderns.

3.5.1	 Configuracaes de teste

Este teste podera ser configurado de quatro manei

ras, segundo a ordem de apresentacao.

Na configuracao da figura 11, com o modem local em

lac° digital, o teste tem a funcao de verificar se o 	 STTP

ester operando corretamente. Esta e uma esp6cie de auto-teste

do equipamento. Nesta configuracao, os dados 	 transmitidos

pelo STTP retornam ao mesmo sem entrar pelos circuitos do mo-

dem. Desta maneira, nao devem ser detectados erros. Caso isto

venha a ocorrer, indicara que o STTP ester defeituoso e os pro

ximos testes nao terao mais validade.

STTP
	

MODEM

LOCAL

Figura 11 Lac° digital no modem local
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Na configuracao da figura 12, com o modem	 local

em Taco analagico, o teste tem a fun* de verificar se 	 os

circuitos do modem local estao funcionando corretamente. 	 Os

dados transmitidos pelo STTP entram pelos circuitos de 	 trans

missao do modem e retornam pelos circuitos de recepcao	 sem

passarem pela linha fisica. Nesta configuracao, nao 	 deverao

ser contados erros. Caso isto venha a ocorrer, sera uma indi-

cacao que o modem local se encontra defeituoso.

STIP MODEM

LOCAL

Figura 12 Laco analOgico no modem local

Na configuracao da figura 13, com o modem remoto

em lac() analOgico, o teste tem a flinga° de verificar se a li-

nha fisica nao ester interrompida ou degradada. Caso este tes-

te nao apresente erros, teremos uma indicacao segura que o mo

dem local e a linha fisica estao em perfeitas condicOes. Caso

apresente altas taxers de erros, poderemos concluir que a li-

nha fisica ester interrompida ou degradada.
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STTP
	

MODEM
	

MODEM

LOCAL
	

REMOTO

Figura 13	 Lac° analOgico no modem remoto

Na configuracao da figura 14, com o modem remoto

em laco digital, o teste tem a funcao de verificar o funciona

mento global da ligacao. Os dados transmitidos pelo STTP pas-

sam pelos circuitos de transmissao e recepcao de ambos os mo-

dems e pela linha fisica. As taxas de erro verificadas nesta

configuracao, indicam as condicaes da ligacao.	 Segundo as Nor

mas Telebrds (24), na configuracao da figura 12, a taxa	 de

erros de bit deve ser sempre inferior a 1 x 10E6, ou seja, me

nos de 1 errado em um milhao de bits transmitidos.

r 11.
.."-----

STTP
	

MODEM
	

MODEM
LOCAL
	 REMOTO

Figura 14 Lac° digital no modem remoto
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3.5.2	 Medidas de erro

0 modo teste realiza medicOes de taxas de erro de

bits, caracteres ou blocos. Estas medicOes poderao ser feitas

de tres maneiras:

niimero de bits (ou caracteres ou blocos) erra-

dos em mil bits (ou caracteres ou blocos)trans

mitidos;

nUmero de bits (ou caracteres ou blocos) erra-

dos em um milhao de bits (ou caracteres ou blo

cos) transmitidos;

3. contagem continua de bits (ou caracteres 	 ou

blocos) errados.

3.5.3 -	 PadrOes de teste

Os padroes enviados para a medigao da taxa de er-

ro sao aqueles recomendados pela CCITT V.52(5): espago perma-

nente, marca permanente, 1:1, 3:1, 1:3, 7:1, 1:7 e o padrao

511.

0 padrao 1:1 e uma seqaencia de O's e l's alterna

dos, como podemos ver na figura 15.

Figura 15 Padrao 1:1



62

padrao 3:1 é a segtiencia de tres l's e um 0, co

mo podemos ver na figura 16.                 

Figura 16 Padrao 3:1

padrao 1:3 6 a segd6ncia formada por 1 e	 tres

O's, como po(7,emos ver na fic_jura 17.

Figura 17 Padrao 1:3

padrao 7:1 e formado por sete l's e um 0, como

pode-se ver na figura 18.

Figura 18 Padrao 7:1

padrao 1:7 6 a seqt6ncia formada por um 1 e se-

te O's, como podemos ver na figura 19.

Figura 19 Padrao 1:7

(1—F R eh-40
316LtOTECA

ijIDO/PGC(e:
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0 padrao pseudo-aleatOrio 511 pode ser gerado por

um registrador de deslocamento de nove estagios, cujos esta-

gios 5 e 9 sao somados em modulo dois e o resultado 	 reali-

menta a entrada do registrador, ver figura 20. 0 somador mOdu

lo dois produz saida 1 quando as duas entradas forem diferen-

tes e saida 0 quando as duas entradas forem iguais. No inicio

da geracao do padrao, todos os estigios do registrador de des

locamento estao em 1.

Figura 20 Geracao do padrao 511

No STTP, por motivo de conveniencia, economia de

circuitos e espaco fisico, o gerador 511 	 foi	 implementado

por programa.

3.5.4	 Programacao do MODO TESTE

A programacao deste modo 6 feita pela tecnica de

MENU, descrita em 2.6, com o auxin() das teclas modo, parame-

tro e opcao. Apertando a tecla modo, aparecera no	 mostrador

um dos tres modos em que o STTP poderi se encontrar. Com  a
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tecla opcao, colocamos a mesma no MODO TESTE. A seguir, aper-

tando sucessivamente a tecla PARAMETRO, passaremos pelos tr6s

parametros do MODO TESTE: padrao, teste de erro e contagem.Pa

ra cada parametro escolhemos, com o auxflio da tecla opcao,u-

ma das varias opcOes disponiveis.

Apresentamos, a seguir, de maneira detalhada, os

parametros e opcOes do MODO TESTE.

PADRAO

PADRAO - define o padrao de bits que sera envia-

do pela linha para realizar a contagem de erros. Estes 	 pa-

drOes sao os recomendados pela CCITT V.52(5). As opcOes sao:

espaco permanente, marca permanente, 1:1, 3:1, 1:3, 7:1, 	 1:7

e o padrao 511.

TEST ER

TESTE DE ERRO - define se a contagem de erros 6

de bits, caracteres ou blocos errados. Um bloco 6 considera-

do como uma segtencia de 511 bits. As opcOes de teste de 	 er-

ro sao; bit, caracter e bloco.

3. CONTAG

CONTAGEM - define o ntimero de bits (ou caracteres

ou blocos) que serao enviados durante o teste.

As opcOes de contagem sao:

opcAo 1: CONTAG F 10E61
significa que serao enviados um milhao de elementos (bits, ca

racteres ou blocos).
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OPCAO 2: CONTAG F10E31

significa que serao enviados mil elementos (bits, caracteres

ou blocos).

OPCAO 3: CONTAG CONTTNUO1

significa que a transmissao de elementos se dari continuamen-

te e a contagem de erros prosseguira indenifidamente at 	 que

o operador encerre o teste pressionando a tecla PARAR.

Observacao -

As contagens de erros de caracter e bloco sao mos

tradas no painel em tempo real. A contagem de erros de 	 bit,

no entanto, somente e apresentada no final do teste. Isto o-

corre devido ao tempo de prograrna para este teste, nas veloci

dades mais altas, nao comportar manter um contador em	 tempo

real no mostrador.

Exemplo de programacao do MODO TESTE -

Neste exemplo, desejamos enviar o padrao	 CCITT

511
5

e testar a taxa de erros de bits por milhao.

Apertar a tecla MODO.

Levar o STTP para o MODO TESTE, apertando sucessivamente a

tecla OPCAO ate aparecer:

MODO FTESTE]

3) Apertar a tecla PARAMETRO. Dove aparecer o parametro 	 pa-

drao.

4) Apertar sucessivamente a tecla OPCAO at aparecer:
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Pl DR)-0 j 511 -1

Apertar a tecla PARAMETRO. Deve aparecer o parametro teste

de erro.

Apertar sucessivamente a tecla op cAo ate aparecer:

TEST ER T BIT

Apertar a tecla PARANETRO. Deve aparecer o parametro conta

gem.

Apertar sucessivamente a tecla OPQA0 ate aparecer:

CONTAG 10E6 7

9) Pronto, poderemos conferir a programacao apertando sucessi

vamente a tecla PARÂMETRO.

10)Para iniciar o teste, basta apertar agora a tecla 	 EXECU-

TAR .

3.5.5	 Resumo dos parametros e opcOes do MODO TESTE

PADRAO F	 0

L	 1 J
1:1

3:1

I 1:3
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E 7:1

1:7

511  P *

TEST ERT	 BIT T

AIZACTER

F BLOCO

CONTAG P	 10E6 1

E	 10E3 -11

CONTINUO

OBS.: 0 asterisco indica a opcao inicial do parametro.

3.6-	 Eiretivas de edicao

Estas diretivas sao usadas para a edicao do pro-

grama de simulacao e das mensagens de transmissao e recepcao.

A sintaxe desta diretiva e a seguinte:

EDITAR<NUMERO DE 0 A 3>

3.6.1	 Editar,0

Esta diretiva d utilizada para iniciar a	 edicao

do programa de simulacao. Ao entrarmos com esta diretiva,

exibido no mostrador a primeira linha do programa simulador.

01(	 )
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3.6.2	 Editar,1

Esta diretiva e usada para permitir a edicao	 das

mensagens de recepcao. Ao entrarmos com esta diretiva, e exi-

bido no mostrador o primeiro bloco de mensagem de recepcao.

BO(

3.6.3	 Editar,2

Esta diretiva 6 usada para permitir a edicao	 das

mensagens de transmissao AO a A3. Ao entrarmos com esta dire-

tiva, 6 exibido no mostrador o primeiro bloco de transmissao.

AO(

3.6.4	 Editar,3

Esta diretiva 6 usada para permitir a edicao 	 da

mensagem de transmissao de 256 caracteres. Ao entrarmos 	 corn

esta diretiva, 6 exibido no mostrador o inicio do bloco A4.

A4(

3.7	 Diretivas de listagem

Uma sex-le de diretivas de listagem permite ao ope

rador visualizer os resultados dos testes realizados 	 pelo
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STTP. A sintaxe desta diretiva e a seguinte:

LISTAR<NUMERO DE 0 A 8>

	

3.7.1	 Listar,0

Esta diretiva lista no mostrador as dltimas	 32

posicOes da MEMORIA MONITORA.

	

3.7.2	 Listar,1

Esta diretiva lista no mostrador as primeiras 	 32

posicaes da MEMORIA MONITORA.

	

3.7.3	 Listar,2

Esta diretiva lista no mostrador os Gltimos 	 32

caracteres armazenados na MEMORIA MONITORA.

	

3.7.4
	

Listar,3

Esta diretiva lista no mostrador a contagem de e-

ventos ocorridos durante o teste.

Contagem eventos = 00000000
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3.7.5	 Listar,4

Esta diretiva lista no mostrador o resultado 	 do

Ultimo intervalo de tempo medido.

Int.Tempo = 000000 ms

	

3.7.6	 Listar,5

Esta diretiva lista no mostrador o niimero de repe

ticOes ocorridas durante uma simulacHo.

RepeticOes = 000000

	

3.7.7	 Listar,6

Esta diretiva lista no mostrador o niimero de er-

ros detectados durante a medicao de taxa de erro.

Erros = 00000000

	

3.7.8	 Listar,7

Esta diretiva lista na impressora o conteGdo 	 da

MEMbRIA MONITORA em cOdigo ASCII.
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3.7.9	 Listar,8

Esta diretiva lista na impressora o conteGdo	 da

MEMORIA MONITORA em cOdigo hexa.

3.8	 Descricao funcional das teclas especiais

Um conjunto de teclas especiais preenche as fun-

Goes de comando e controle do STTP. A funcao destas 	 teclas

6 apresentada abaixo.

INICIO -

Esta tecla term por finalidade colocar o	 sistema

no estado de controle, sob comando do teclado, a-

lem de inicializar o sistema. Esta tecla 6 	 pres-

sionada logo apOs o sistema ser ligado e 	 sempre

quando, por algum motivo, o sistema entrar 	 em

"dead-lock".

MODO -

Esta tecla mostra o modo atual do sistema e permi

to a escolha de um dos fres modos possiveis de o-

peracao: teste, monitor e simulador. Esta	 tecla

tamb6m e utilizada para a escolha das opcOes dos

diversos parametros de cada modo, ou seja, permi-

to a programacao dos modos.
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FORMATO -

Esta tecla permite a programacao do formato	 de

transmissao atrav6s da tecnica de "menu", com 	 a

utilizacao das teclas parametro e °pca°. Os para

metros de formato incluem: cOdigo,	 velocidade,

paridade, modo de transmissio e relOgio.

LISTAR -

•

Esta tecla, seguida de um ndmero de 0 a 8, permi-

te listar:

Listar,0 - lista Ultimas 32 posicOes da 	 memOria

monitora;

Listar,1 - lista primeiras 32 posicOes da memOria

monitora;

Listar,2 - lista dltimos 32 caracteres recebidos;

Listar,3 - mostra contagem de eventos;

Listar,4 - mostra Ultimo intervals de tempo medi-

d ;

Listar,5 - mostra ndmero de repetigOes;

Listar,6 - mostra niimero de erros;

Listar,7 - lista memória monitora, em ASCII,	 na

impressora;

Listar,8 - lista memOria monitora, em hexa, na im

pressora.

EDITAR -

Esta tecla, seguida de um ndmero de 0 a 3, permi-

te:
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Editar,0 - edita programa de simulacao;

Editar,1 - edita mensagens de recepcao;

Editar,2 - edita mensagens de transmissao;

Editar,3 - edita memOria de transmissao de	 256

caracteres.

1

PARAMETRO -

Esta tecla permite a visualizacao dos diversos pa

rametros de formato, ou dos modos teste, monitor

e simulador. Ela mostra tambem a opcao de cada pa

rametro chamado.

OPCAO -

Permite a programacao e verificacao das opcOes de

cada parametro apresentado. Esta tecla, juntamen-

te com a tecla parametro e utilizada para imple-

menter a t6cnica MENU de programacao, ver (2.6).

QUALQUER -

Define um caracter que aceita comparacao com qual

quer caracter. Este caracter e utilizado, por e-

xemplo, quando desejamos detectar uma 	 seqiiencia

menor que oito caracteres. As posicOes 	 restantes

sao preenchidas com o caracter QUALQUER, signifi-

cando que qualquer caracter naquelas posigOes se-

ra aceito como pertencente a secitiencia.
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NAO

Indica que o prOximo caracter digitado 6 do tipo

NAO. Um caracter deste tipo aceita comparacao corn

qualquer caracter exceto ele prOprio.

DIREITA -

Esta tecla permite deslocar os dados da 	 MEMORIA

MONITORA, como sao mostrados, para a direita. Tam

}Dem permite, quando existir cursor no mostrador,

deslocar o mesmo para a direita.

ESQUERDA -

Esta tecla permite deslocar os dados da	 MEMORIA

MONITOPA, como sao mostrados, para a esquerda.Tam

loam permite quando existir cursor no mostrador,des

locar o mesmo para a esquerda.

EXECUTAR -

Esta tecla coloca o sistema no ESTADO DE EXECU-

CAO. Neste estado o sistema se encontra realizan-

do uma monitoracao, uma simulacao ou um teste.

PARAR

Esta tecla encerra qualquer teste em execucao pe

lo sistema, mostra o resultado do teste correspon

dente e retorna para o estado de controle.
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ENTRAR -

Esta tecla e utilizada para edicao e verificacao

das mensagens de transmissao e recepcao e do pro-

grama de simulacao. Na edicao do programa de simu

lacao, por exemplo, ao apertarmos esta tecla,	 a

linha do programa mostrada na tela e guardada e

trazida a linha seguinte.

FuNcAo -

Esta tecla atualmente se encontra desligada. Sua

funcao e prever futuras expanses do sistema.

3.9	 CondicOes de erro

Ao apertarmos a tecla EXECUTAR, o STTP entra	 no

ESTADO DE EXECUCAO. Caso algum parametro esteja	 programado

fora das especificacOes, havera um retorno para o ESTADO	 DE

CONTROLE com uma indicacao de erro presente no mostrador. 	 A-

presentamos as condicOes de erro detectadas pelo sistema

os possiveis motivos do erro.

1. <<ERRO>> STOP BITS

Indica clue foi programada a opcao de transmissao

assincrona e o nalero de "stop bits" especificado esta erra-

do. Este nimero de stop deve ser 1 ou 2.
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«ERRO>> CAR SINC

Indica que foi programada a opcao de transmissao

sincrona e o operador nao digitou o(s) caracter(es) de sincro

nismo no campo usu5rio alfanumerico existente.

<<ERRO>> SINTAXE PROG.SIMUL.

Indica um erro de sintaxe no programa de simula-

cao digitado pelo operador. Verificar os comandos do progra-

ma de simulacao.

4. «ERRO» LINHA V.24

Indica que a(s) linha(s) escolhida(s) para a con-

tagem de intervalo de tempo ou nao existem no interface V.24

ou nao apresentam transicao para que a medida seja feita. As

linhas permitidas para esta medida sao: 2,3,4,5,8,12,13, 14,

15,16,17,19,21,22,23 e 24.

3.10	 MENU

Apresentamos abaixo o MENU de operacao do STTP.

FORMAT() -

COdigo 	 • ASCII, EBCDIC e BAUDOT;

Niimero de bits ...: 5, 6, 7 e 8;

Paridade 	 • par, Impar, BCC/par, BCC/im-

par, CRC16;

Modo de transadssao : sincrono e assincrono;

1
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Velocidade	 	 • 9600, 4300, 2400, 1200, 600,

300, 150, 110, 75 e 50 bps;

Canal	 ........ : principal e secundirio;

Alarme 	  ! ligado e desligado;

RelOgio 	  interno e externo.

MODO MONITOR -

Evento 	  secid&ncia de caracter,

erro de recepcao e

intervalo de tempo;

Teste 	 • conta eventos,

evento inicia armazenagem

evento Linda armazenagem;

Janela 	  des1igada,

evento + "n" caracteres e

evento + "n" caracteres (ne-

gativo);

Inicio int. tempo	 .: transicao "0" para "1" da

nha "n" e

transicao "1" para "0" da

nha "n";

aim intervalo tempo: transicao "0" para "1" da ii

nha "n" e

transicao "1" para "0" da

nha "n".

MODO SIMULADOR -

Evento 	 • secitencia de caracter,
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erro de recepcdo e

intervalo de tempo;

Taste 	 • conta eventos,

evento inicia armazenagem e

evento finda armazenagem;

Janela 	 • desligada,

evento + "n" caracteres e

evento + "n" caracteres (ne-

gativo);

Inicio int. tempo .: transicao "0" para "1" da

nha "n" e

transicao "1" para "0" da

nha "n";

Fim intervalo tempo: transicao "0" para "1" da

nha "n" e

transicao "1" para "0" da

nha "n";

Simula 	  equipamento de transmissao

de dados e

equipamento de comunicacao

de dados;

Elemento 	  mestre e escravo.

MODO TESTE -

Padrao 	  0, 1, 1:1, 3:1, 1:3, 7:1,

1:7 e 511;

Teste de erros 	  bit, caracter e bloco;

Contagem 	  10E6, 10E3 e continuo.
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4	 TEORIA DE FUNCIONAMENTO

Este capitulo apresenta a solucao utilizada na im

plementacao do sistema definido nos capitulos anteriores. sac

descritos aqui todos os blocos funcionais que constituem o e-

quipamento.

4.1	 Introducao

Devido as caracterlsticas almejadas na	 definicao

deste sistema, ficou patente a necessidade do uso de um micro

processador para coordenar as atividades de aquisicao de da-

dos, processamento da informacao e controle dos circuitos au-

xiliares. A nao utilizacao de um microprocessador implicaria

num-aumento desmesurado de circuitos e de chaves no painel de

comando, al6m de aumentar a complexidade de operacao do equi-

pamento. Por todos estes motivos, e considerando ainda que os

microprocessadores constituem uma solucao tecnica 	 altamente

recomendavel nestes casos, optamos pela sua utilizacao.

0 microprocessador escolhido foi o 8080A
19

por

vdrios motivos: existencia de apoio de "Software" de desenvol

vimento no HP-2100 e no SED (Sistema de Entrada de Dados), am

bos disponiveis nos laboratOrios da PCCC; existencia de apoio

de "Hardware", como estoque de interfaces para o 8080A dispo-

niveis no almoxarilado; padronizacao no uso dos recursos dis-

poniveis; baixo custo e performance adequada a tarefa; expec-

tativa de nacionalizac5o deste componente.
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A figura 21 apresenta um diagrama de blocos de to

do a sistema. Como podemos ver, o STTP e constituido de uma

serie de blocos funcionais estanques, conectados entre si, a-

traves de um barramento. A descricao suscinta dos sinais des-

to barramento aparece no apendice F. 0 modulo da UCP 	 possui

uma liga(do extra com o bloco de memOria. Esta ligacao é cons

tituida das linhas de endereco e de comandos de leitura e es-

crita na memOria. Estas ligacOes nao estHo no barramento por

dois motivos: primeiro - porque sao sinais que ligam 	 apenas

os dois blocos, e segundo - para descongestionar o barramento

que, possuindo espaco para apenas 44 sinais, ja se encontra-

va totalmente ocupado.

A unidade central de processamento (UCP) 	 se comu-

nica com o mundo exterior atraves de interfaces especificos,

cuja funcao e compatibilizar os sinais externos com os sinais

internos do sistema. Existem quatro interfaces que 	 realizam

ester tarefa.

interface mostrador permite a UC2 escrever men-

sagens e dados no mostrador de 32 caracteres existente no pai

nel frontal.

interface do teclado permite levar as	 informer--

cOes entradas pelo operador atraves das teclas do painel ate

o processador central.

interface da impressora permite a UCP	 despejar

o conteddo da sua memOria monitora numa impressora, 	 atraves

do conector J3 existente no painel traseiro do STTP.



J3TECLAS J i , J2

;u1E+.10RhA

PAINEL	 DIANTE!RO PAINEL TRASEIRO
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DIA GRAMA EM BLOCOS DO STTP
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Finalmente temos o interface de comunicacOes que

pos5ibilita ao sistema interagir com o canal de 	 comunicacOes

(V.24) atrav6s dos conectores Jl e J2 existentes no paineltra

seiro.

4.2	 Unidade Central de Processamento

Esta unidade 6 responsive' pela execuc,:ao do pro-

grama armazenado na memOria de leitura apenas, o que, em su-

ma, exerce controle sobre todo o sistema, realiza aquisicOes

de dados e informacaes de entrada, envia dados pelos 	 canais

de comunicacao e comandos pelas portas de saida.

Esta unidade ester localizada em uma placa especi-

fica, placa 1.

Na figura 22, apresentamos um diagrama em	 blocos

da unidade central de processamento. Fazem parte siesta unida-

de: o processador central (8080A), o controlador de 	 acesso

direto a memOria (8257) e o controlador	 de	 interrupcOes

(8214).



	 1	 BARRAMENTO 

CONTROr

LE I

MEMORIA

CONTROLE	 ENDERECO DA MEMORIA

DIAGRAMA EM BLOCOS DA UNIDADE CENTRAL DE PROCESSA MENTO
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4.2.1	 Processador Central

0 processador central liga-se com o	 controlador

de interrupcoes e corn o controlador de acesso direto a memo-

ria. Todos os blocos se ligam ao barramento. A unidade 	 cen-

tral de processamento tamb6m se liga diretamente a	 mem8ria,
sem passar pelo barramento. Esta ligagao 6 constituida	 das

linhas de enderego e de dois sinais que controlam a leitura e

escrita de dados da memária. 0 processador central decodifi-

ca os enderecos das portas de entrada e saida, colocando dire

tamente no barramento o endereco de cada porta. Esta decodifi

cacao central se deve ao fato de ser pequeno o ndmero de por-

tas de entrada e saida. Desta maneira as diversas placas 	 nao

precisam de decodificadores locais. 0 processador tambem	 en-

via pelo barramento os seguintes sinais:

- OSC -	 - freqUencia de 18,432 MHz utilizada pelo 	 interfa-

ce de comunicacOes para gerar as diversas taxasde

transmissao de dados;

RESET

	

	 - que serve para colocar no estado inicial todos os

interfaces;

CONTROLE- que sao dois sinais que controlam a leitura e es-

crita nas portas ue entrada e saida;

BEO

	

	 - linha zero de enderecos. Serve para enderecar re-

gistradores internos das USART's.

- BD	 - barramento de dados, 8 linhas.
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4.2.2	 Controlador de interrupcOes

0 controlador de interrupcOes (0214) permite o a-

tendimento de varios perifericos clue funcionam a base de	 in-

terrupcao. Ele possui oito niveis de interrupcao, podendo ser

desabilitado segundo a ordem de prioridade. Chegam atraves do

barramento 7 dos niveis de interrupcao, que sao utilizados pe

los diversos interfaces. Este controlador e programdvel,	 de

modo que o processador pode habilitar e desabilitar cada 	 um

dos niveis de interrupcao. Ao receber um pedido de interrup-

cao, atraves das linhas INTO-7, o controlador envia o 	 sinal

INT ao processador. Este responde com o sinal INTA se estiver

em condic6es de atender a interruprido. 0 controlador, 	 por

sua vez, coloca no barramento de dados a instrucao 	 RESTART

com o cOdigo correspondente ao nivel que interrompeu. 0 pro--

ceSsador executa a instrucao desviando o programa para o ini-

cio da rotina de atendimento do perif6rico que pediu interruE

cao.

Apresentamos, a seguir, um exemplo de programacao

deste controlador de interrupcao. Observar que os mnemOnicos

utilizados para o assembler sao os descritos em F211. 0 exem-

plo habilita todos os niveis de interrupcao:

LAI 10
OUT 20
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4.2.3	 Contro1ador de ADM

controlador de ADM(8257) 6 utilizado para reali

zar transferencias de dados da memOria para o mostrador 	 sem

utilizar o microprocessador. Utilizou-se a tecnica de ADM pa-

ra evitar sobrecarregar o microprocessador com uma tarefa sim

pies, por6m, de grande consumo de tempo. Como podemos ver pe-

la figura 21, o controlador de ADM ester ligado as linhas	 de

endereco e de controle de leitura e escrita da memOria e 	 das

portas de entrada e saida. Isto se deve ao fato do controla-

dor assumir o controle destes sinais durante as 	 transferen-

cias de ADM. 0 controlador recebe o pedido de ADM atraves 	 do

sinal DRQ2 e envia ao processador o sinal HOLD, pedindo 	 per-

missEo para realizar a transfer6ncia de ADM. 0	 processador

responde com o sinal HLDA, indicando que a transfer6ncia pode

ser-realizada. 0 controlador envia o sinal DACK2 ao perif6ri-

co, indicando que o pedido de ADM foi aceito, assume o 	 con-

trole dos barramentos de dado e endereco e inicia a transfe-

rencia de dados conforme estiver programado

A programacao 6 feita pelo programa residente du-

rante a inicializacHo do sistema. Esta programacao indica

enuerego inicial de mem6ria, o niimero de caracteres a transfe

rir e o modo da operacao de ADM.

endereco inicial de memOria 6 enviado em 	 duas

partes ao registrador RACH2, cujo endereco 6 4. Primeiro 	 os

8 bits menos significativos e apOs os 8 bits mais significati

vos.

niimero de caracteres a transferir 6 tambem 	 en-
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viado em duas partes ao registrador RTCH2, cujo endereco e 5.

Primiro os 8 bits menos significativos e depois os 8 	 bits

mais significativos. Nos bits 6 e 7 do byte mais significati-

vo vai a informacao de leitura (bit 7 = 1) ou escrita (bit 6=

1) da memória.

0 registrador de modo, localizado no endereco 10,

tem a sua configuracao ajresentada na figura 23.

habilita canal 0

habilita canal 1

habilita canal 2

habilita canal 3

7	 6	 5	 4	 3	 2

r

auto-load

T C S top ---------

extended write

rotaring priority

Figura 23 Registrador de modo do controlador de ADM

0 modo "auto-load" permite ao canal 2 ser 	 usado

para opera6es de repeticdo ou encadeamento de blocos, sem a

intervencao imediata do programa entre os blocos. Os registra

dores do canal 2 sao inicializados normalmente: os registrado

res do canal 3, porem, sao usados para guardar os parametros

de reinicializacao do canal 2 (endereco inicial, niimero de ca

racteres a transferir e modo de transfer6ncia). ApOs o primei

ro bloco de ADM ser transferido, os parametros no canal 3 sao

transferidos para o canal 2 automaticamente. Assim, uma	 vez

programado, o controlador continua indefinidamente 	 fazendo
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transferencias de ADM da mesma area, no caso a area de tela.

Isto e necessdrio para manter uma varredura atualizada de to-

das as linhas do "display" jd cjue o mesmo mantem	 armazenado

apenas o conteildo de uma linha de cada vez.

Apresentamos, a seguir, um exemplo de programacdo

deste controlador de ADM:

LHLI TELA	 * endereca inicio da area de tela

LAL

OUT 4	 * programa canal 2

LAH

OUT 4	 * coloca endereco inicial	 (tela)

LAI 37

OUT 5

LAI 200	 * coloca nalero de bytes a transferir

OUT 5	 * 32 caracteres.

LAL

OUT 6	 * programa canal 3 id&ntico ao canal 2

LAH

OUT 6	 * coloca endereco inicial

LAI 37

OUT 7

LAI 200 coloca niamero de bytes a transferir

OUT 7

LAI 204	 * habilita canal 2 na opcao de auto-load
OUT 10
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4.3	 MemOria

A memOria do sistema ocupa uma placa especifica,

placa 2. Temos nesta placa dais tipos de memOria: uma de lei-

tura apenas e outra de leitura e escrita.

4.3.1	 Memória de leitura apenas

A memOria de leitura apenas contem o programa que

coordena todas as atividades do STTP. Foi construlda a partir

de pastilhas de REPROM (memOria reprogramavel de leitura ape-

nas) do tipo 2708, cuja capacidade é de 1024 palavras 	 de 8

bits. Foram utilizadas oito destas pastilhas, totalizando uma

capacidade de memOria de 8192 palavras de 8 bits (8K 	 bytes).

Na'figura 24, apresentamos um diagrarna em blocos da	 memOria

de leitura apenas. Observar clue o Gnico sinal de comando e o

de leitura da memOria, MEMR. Os sinais de endereco, BE0 a BE9,

enderecam as 1024 posicOes de todos os blocos da memOria, mas

cada bloco deve ser habilitado pelo decodificador de 	 blocos.

Este decodifica as linhas de endereco BE10 a BE12, habilitan-

do os 8 blocos individualmente. A linha BE13 deve estar 	 em

"0". para permitir o enderecamento desta memOria.

0 enderecamento desta memOria é de 0000	 a 17777

(octal).

F R 0 -41

916 1 tOTECk

-TD/F1104
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4.3.2	 Mem6ria de leitura e escrita

A memOria de leitura e escrita esta dividida 	 em

duas partes. A primeira parte, nos enderecos 20000 a 27777(oc

tal) (2K bytes) constitui a memOria de rascunho onde a UCP co

loca seus registradores tempordrios, a pilha e as 	 mensagens

de transmissao e recepcao definidas pelo usuario. Na segunda

parte, nos enderecos 30000 a 37777 (octal) (2K bytes) esta a

memOria monitora, onde o armazenado o fluxo de dados monitora

dos. Ela foi construida com pastilhas de RAil estatica (memo-

riaS de acesso randOmico) do tipo 2114, cuja capacidade o	 de

1024 palavras de 4 bits. Foram utilizadas oito pastilhas para

totalizar 4096 palavras de 8 bits (4K bytes). Na figura 	 25,

apresentamos um diagrama em blocos da memOria de leitura e es

crita. Aqui temos dois sinais de cornando, o de leitura da me-

mOria,_MEMR, e o de escrita na memOria, M414. Os sinais	 de

endereco, BE0 a BE9 enderecam as 1024 posic6es de todos 	 os

blocos. As linhas de endereco, BE10 a BE12, sao decodificadas

pelo decodificador de blocos que habilita individualmente ca-

da bloco. A linha Bel3 deve estar em 1 para esta memOria	 ser

enderecada.

0 enderecamento desta memaria e de 20000 a 37777

(octal).
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4.4	 Interface do teclado

Este interface esta localizado na placa 3. 	 Ele

tem por finalidade transferir para a UCP as informacOes entra

das pelo operador atraves do teclado. 0 teclado e constitui-

do de duas partes: teclado hexadecimal e conjunto de 	 teclas

especials. Internamente, no entanto, esta diferenca nao exis-

te, e todas as teclas sao codificadas pelo interface 	 de modo

secitiencial. A tecla INICIO nao e atendida por este interface,

ver 4.8.4.

Uma vez o operador tendo pressionado uma	 tecla,

o interface se encarrega de codificar a mesma, guardar	 este

cOdigo em um registrador e avisar a UCP, atraves de uma linha

de interrupgao, clue uma tecla foi acionada. Dal por 	 diante,

funcao da UCP ler o cOdigo da tecla digitada no 	 registra-

dot, onde o mesmo foi guardado pelo interface.

As teclas do painel e os seus respectivos cOdigos

sao apresentadas na tabela 3.
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TECLA	 CODIGO OCTAL

Hexa 0	 00

Hexa 1	 01

Hexa 2	 02

Hexa 3	 03

Hexa 4	 04

Hexa 5	 05

Hexa 6	 06

Hexa 7	 07

Hexa 8	 10

Hexa 9	 11

Hexa A	 12

Hexa B	 13

Hexa C	 14

Hexa D	 15

Hexa E	 16

Hexa F	 17

Esquerda	 20

Direita	 21

Qualquer	 22

Nao	 23

Lntrar	 24

Listar	 25

Executar	 26

Parametro	 27

Opcao	 30

Formato	 31

Modo	 32

Editar	 33

Parar	 34

Funcao	 35

Tabela 3 COdigo das teclas

Na figura 26, vemos o diagrama simplificado
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interface do teclado. Ha dois decodificadores de 16 para 	 4,

um para a teclado hexa e outro para as teclas especiais. Es-

tas t6ITI prioridade sabre o teclado hexa. Os dados sao codifi-

cados em 5 bits e guardados no registrador TECLA. Ao ser pres

sionada uma tecla, o interface guarda o seu cc-5(11g° neste re-

gistrador e aciona a 1inha de interrupcao INT6. Ao ser atendi

da a interrupcao, o programa 16 o conteiido do registrador te-

cla pela instrucao IN 100. Ao executar esta instrucao, o pro-

cessador ativa as linhas E/S4 (enderec:o do registrador)

I/OR (comando de leitura). Com isto, o interface coloca 	 no

barramento de dados o conteGdo do registrador tecla e retira

o pedido de interrupgao.
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Na figura 27, apresentamos o processo de "Deboun-

ce"-empregado. Sao utilizados circuitos CMOS corn 	 histerese

obtida atraves de realimentacao positiva.

Figura 27 Tecnica de "Debounce" utilizada

As teclas ESQUEPDA e DIREITA possuem a facilida

de de repeticao. Isto permite que a acao da tecla seja repeti

da enquanto ela estiver sendo pressionada. Na figura 28, apre

sentamos a solucao encontrada. Foi utilizado um multivibrador

estavel, a base de circuitos CMOS, comandado pela ago da te-

cla. A constants de tempo RC determina a freqaencia de oscila

cao do circuito.

Figura 28 Circuito de repetirao
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4.5	 Interface mostrador

A finalidade deste interface e transferir, de ma-

neira adequada, os dados da mem6ria para o mostrador.

4.5.1	 Varredura do mostrador

Existe uma area da memeria de leitura e 	 escrita,

chamada area de tela, de 32 posicOes, cue 6 constantemente e-

xibida pelo mostrador. Sempre que a UCP deseja exibir alguma

coisa no mostrador, ela preenche esta area com o contetido	 a

mostrar. E funcao do interface mostrador mostrar constantemen

to o conteGdo da area de tela.

A maneira como isto 6 feito e atraves da 	 técnica

de-acesso direto a memeria (ADM). 0 mostrador 6 	 constituido

de 32 celulas. Cada celula e uma matriz 5x7 de pontos lumino-

sos. Nao 6 possivel acender todos os pontos da matriz ao mes-

mo tempo. Has, por um processo de varredura e levando em con-

to a persistencia do olho humane, tem-se a impressao de 	 ver

os varios pontos da celula acesos a um se instante. 	 Existem

dois processos de varredura de celulas deste tipo 	 (TIL501):

varredura por coluna e varredura por linha. Na varredura	 por

linha, acendemos os pontos de uma linha por vez. Na varredura

por coluna, acendemos os pontos de cada coluna por vez. Como

o mostrador possui 32 celulas colocadas lado a lado, 	 temos

na realidade 32x5 = 160 colunas. Varrer 160 colunas uma apes

a outra 6 impraticavel, porque teriamos um regime de trabalho
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para cada ponto luminoso de 1/160, ou seja, 0,63%, quando	 o

recomendado é de 20%. Outra solucdo e realizar a	 varredura

por linha o que nos da um regime de trabalho de 1/7, au seja,

14%, o que, se nao e ideal, e bem mais razoivel. Na pr5tica,
esta Ultima solucao mostrou-se bastante satisfatOria. Adotan-

do-se uma varredura por quadro de 60 ciclos, teremos que cada

linha devera permanecer acesa por 1/(60x7), ou seja,2,381 ms.

Para manter uma linha acesa durante este periodo, 	 tornou-se

necessdrio armazenar a informacao da linha em registradores.

Foram utilizados 32 registradores de 6 bits, um para cada

lula. Na figura 29, vemos uma celula do mostrador corn o 	 re-

gistrador de linha que mantem a informacao dos bits da linha

acionada pelo seletor de linhas. Os 6 bits mantem a informa-

cao das 5 colunas mais o ponto decimal existente na setima

nha. Estes 32 registradores devem ser carregados com a infor-

macao da nova linha a cada periodo de 2,331 ms. Desta manei-

ra, a cada period() de 2,381 ms, o interface realiza um pedido

de ADM. 0 controlador de ADM aceita este pedido ao final	 da

execucao da instrucao em andamento na UCP. Esta para as suas

funcOes e entrega o controle dos barramentos de dado e endere

co ao controlador de ADM que, entao, realiza as 	 transferen-

cias conforme estiver programado. ApOs transferir 32 caracte-

res, o_interface encerra o pedido de ADM. 0 controlador 	 de

ADM reconhece o fim do ciclo de transferencia e retorna o con

trole para o microprocessador que continua suas funcOes 	 de

processamento a partir do ponto onde havia parado.
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REGISTRADOR
	

DE
	

LINHA                  

S ELETOR

DE

LINHA    
3                    

Figura 29 Acionamento da matriz de pontos luminosos

4.5.2	 Controle do cursor

Neste interface existe ainda um cursor que 	 faz

piscar a celula correspondente, acendendo todos os seus pon-

tos luminosos, de modo a destaca-la das demais celulas. Exis-

tem Bois comandos que controlam este cursor. 0 primeiro

comando que habilita e desabilita o cursor. Para isto a 	 UCP

deve:
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Escrever 000 no endereco HCursor=60 para desabilitar o cursor

Escrever 001 no endereco HCursor=60 para habilitar o cursor

0 outro comando coloca o cursor em qualquer posi-

cao no mostrador. Para isto,a UCP deve escrever no endereco

Cursor=40 o cOdigo bindrio da posicao em clue deseja 	 colocar

o cursor. Esta posicao pode variar de 0 a 31.

Exemplo de programacao do cursor:

•
•

XRA

OUT 60	 * Apaga cursor

LAI 20D

OUT 40	 * Coloca cursor na posicao 20

LAI	 1

OUT 60	 * Acende cursor

4.5.3	 Gerador de caracteres

Devido a necessidade de exibir caracteres	 espe-

ciais, como 6 o caso dos caracteres de controle de protocolo,

foi construido um gerador de caracteres especial. Este 	 gera-

dor possui o conjunto completo dos caracteres representdveis

em cOdigo ASCII mais cp s caracteres de controle que normalmen-

te nao possuem representacao grafica, num total de 128 carac-
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teres.

Um gerador de caracteres nada mais e do que	 uma

memOria que possui como entrada as linhas de enderego	 e como

saida as linhas de dados lidos. 0 cOdigo ASCII de um determi-

nauo caracter, colocado a sua entrada, endereca uma determina

da posiyao da memOria, que aparecera na saida e que represen-

tari graficamente o caracter. r lOgico que uma simples	 posi-

cao de memOria de 8 bits nao pode armazenar informacao 	 sufi-

ciente para representar graficamente um caracter. A represen-

tacao grafica de urn caracter e feita atraves de uma 	 matriz

de pontos. No nosso caso esta matriz e de 5x7 pontos. Para ar

mazenar esta informacao grafica precisamos de no minimo	 5x7

bits, um para cada ponto. Por motivo de simplificacao no ende

recamento do gerador, foram utilizadas oito posicOes de mem6-

ria para conter toda a informacao do caracter. Utilizando uma

memOria do tipo 2708 de 1024 posicOes de 8 bits cada, 	 temos

um gerador com capacidade de 1024/8 = 128 caracteres. 	 Isto

mais do que suficiente. Estas 8 posicOes de memOria	 consti-

tuem a c6lula do caracter. Esta celula possui 8x8=64 	 bits,

mais do que o suficiente para armazenar os 5x7=35 pontos	 de

que precisamos para desenhar um caracter no "display". Na fi

gura 30 apresentamos a c6lula de caracter do gerador. A area

achuriada representa a ocupacao real da celula.

Observamos que para representar um caracter com-

pleto, precisamos enderecar o gerador 7 vezes consecutivas. 0

gerador necessita de 10 bits para enderecar as suers 1024 posi

toes. Os 7 bits mais significativos do endereco enderecam	 os

128 caracteres, enquanto que os 3 bits menos 	 significativos
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enderecam as linhas de cada caracter. n funcao do

mostrador fornecer os 3 bits menos significativos,

a varredura das linhas de cada caracter.

interface

realizando

7 6 5 4 3 2

endereco

2

3

4

5

6

7  

Figura 30 Ocupacao da c'elula do gerador de caracteres

DO - D6

CIO-C22

5

410C1-05

3

Figura 31 Gerador de caracteres
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4.5.4	 Funcionamento do interface

Na figura 32, apresentamos um diagrama de 	 blocos

do interface mostrador. 0 caracter a ser exibido chega 	 ate

o interface atraves das linhas de dado do barramento e é guar

dado no registrador de caracteres. 0 bit mais 	 significativo

cont6m a informacao do ponto decimal e nao passa pelo gerador

de caracteres. Os outros 7 bits formam os bits mais significa

tivos que enderecam o gerador. A saida do gerador, temos 	 a

informacao de uma linha do caracter recebido. Esta 	 informa-

ca. ° e guardada no registrador de linha e mostrada na 	 matriz

de pontos luminosos. Existem 32 registradores de linha, cada

um de 6 bits. Durante uma transferencia de ADM, sao enviados

32 caracteres ao interface. De cada caracter, 6 mostrada 	 uma

linha apenas. Na chamada de ADM seguinte sao transferidos os

mesmos 32 caracteres, so que 6 mostrada a linha seguinte 	 dos

mesmos. Assim por diante, ate serem mostradas todas	 as	 li-

nhas, quando o processo se repete. Sao necessirias 7 chamadas

de ADM Para mostrar um quadro completo. Sao varridos 60 qua-

dros por segundo.
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Para cada caracter transferido, e enviado ao	 in-

terface os sinais I/OW/ e DACK2/. Estes sinais servem para ar

mazenar o caracter no registrador de caracteres e tambem para

armazenar o contealo grifico da linha deste caracter no regis

trador de linha. Na figura 33, apresentamos os tempos em 	 que

sao realizados estes dois armazenamentos. 0 tempo entre arma-

zenar o caracter e armazenar a sua representacao grifica e de

aproximadamente 750 nanosegundos. Este tempo deve ser maior

que o tempo de acesso do gerador de caracteres que '6 de	 450

ns. Assim, temos uma folga de 67% no acesso ao gerador.     

D A CK 2             

I / 0 W  

750 ns
	 4.4

CARREGA	 CARREGA

REG.	 REG.

CARACTER	 LI NHA

Figura 33 Carga dos registradores caracter e linha

0 circuito contador de linhas fornece os 3 	 bits

menos significativos de endereco ao gerador de caracteres,dan

do assim a informacao da linha a ser exibida. Esta 	 informa-

cao tamb6m deve chegar a matriz de pontos luminosos, para ser
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acesa a linha correspondente. Isto e feito, passando	 os	 3

bits .que indicam a linha pelo circuito seletor de linhas. As

linhas de bodas as matrizes estio em paralelo, de modo que e-

las sao acionadas simultaneamente. Como as matrizes possuem a

penas 7 linhas, o contador de linhas e urn contador	 bindrio

truncado, que conta de 0 a 6. 0 contador de linhas avanca 	 a

sua contagem na subida do sinal AVLIN, gerado pelo controle.

Este sinal ocorre sempre ao termino de cada transferencia de

ADM.

Na figura 34, apresentamos um diagrama de 	 tempos

onde aparece a ocorrencia de AVLIN. Tamb6m aparece neste dia

grama o sinal DRQ2 que e o pedido de ADM feito pelo interfa-

ce. Este sinal d levantado a cada 3,28 ms por meio de urn mono

estavel e baixado apOs a transferencia dos 32 caracteres.

RESET

Dn Q2

v LIN

C 32

t•	 1	 ___f---4

1:11_ 	 t

H 3,28 ms       64 s

TRANsFERimcm
DOS

32 CARACTERES 

3, 28 ms N64 jis   

IRA NSFER'iNCIA

DE

32 CARACTERES

Figura 34 Diagrama de tempos do pedido de ADM (DRN)
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Na figura 32, o retangulo pontilhado separa os cir

cuttas montados na placa painel, junto ao mostrador. Nesta fi

gura, representamos os circuitos que se repetem 32 vezes, 	 um

para cada caracter do mostrador. Sao eles o registrador	 de

linha, o "driver" inversor e a prOpria matriz de pontos lumi-

nosos.

0 circuito carregador, mostrado na figura 35, pos

sui 32 saidas, exclusivas, que carregam um apes o outro os 32

registradores de linha. Este circuito e constituido de um re-

gistrador deslocador de 32 estagios corm saidas em paralelo. 0

sinal AVCAR faz avancar o sinal de carga pelos 32 	 estagios.

Ao ser carregado o trigesimo segundo registrador de linha,

avisado ao controle que pode ser encerrado o pedido de ADM.

CI	 C 32

DESLOCADOR

AV CAN

Figura 35 Circuito carregador

0 circuito que gera o cursor d constituido de um

registrador decodificador de 5 para 32, ver figura 36. A sal-

da deste circuito ester ligada a entrada "RESET" dos registra-

dores de linha. SO uma saida estard ativa por vez. A saida a-

tiva limpa o conte&lo do respectivo registrador. Como a saida
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dos registradores de linha sofre uma inversHo, o 	 registra-

' dor -em zero, faz acender todos os pontos da linha do 	 "display"

correspondente. Um circuito multivibrador astavel, dentro do

bloco de controle, ativa e desativa o cursor a uma	 freqtren-

cia bem inferior as varreduras do mostrador. Assim, durante o

periodo do ciclo em que o cursor estiver ativo, ocorrerao vd-

rias varreduras, o que mostrar5 todos os pontos acesos da ma-

triz respectiva. Durante o period° do ciclo em que o 	 cursor

estiver desabilitado, a matriz aparecerd com o seu 	 contend°

normal. Assim, o cursor "pisca" na freqTência do astavel.

BDO-4

CU I

CU 32

Figura 36 Circuito do cursor

4.6	 Interface de comunicacOes

Este interface 6 responsavel pela ligagao entre a

UCP e as linhas de comunicacao de dados do interface V.24.
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4.6.1	 RelOgio de 1 milisegundo

0 relógio de 1 milisegundo serve como temporiza

dor para serem feitas medidas de tempo em milisegundos. Este

relagio e obtido pela divisdo da frecitiencia de 1,2283 MHz por

205 e apOs por 6, ver figura 37. 0 resultado é 999.024 Hz,	 o

que nos di um period() de 1,001 ms, com uma precisao de 0,09896.

Este relOgio interrompe a UCP a cada ciclo. Como ele nao

sincronizado, as medidas de tempo assim realizadas apresentam

um erro de 1 ms. Esta precisao nao parece, a primeira	 vista,

muito satisfatOria, porem ela esta dentro de 10% nos 	 piores

casos, e em torno de 1% na maioria das medicaes, que se si-

tuam na ordem das centenas de milisegundos. Acrescente-se	 a

isto o fato de todos os equipamentos semelhantes consultados

apresentarem esta mesma precisao para as suas medidas de tem

Po

1,2288 MHz ---3> 'RIMS

Figura 37 RelOgio de 1 milisegundo
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4.6.2	 Relögio prograradvel

0 rel6gio pregramivel fornece as usart's a	 taxa

de transferencia dos dados. Este relOgio permite a transferen

cia de dados nas taxas de 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 	 300,

150, 110, 75 e 50 bits por segundo. Ele consiste de um divi-

sor program:ivel cuja freqaencia de entrada 6 18,432 MHz, ver

figura 33. Esta fregdencia e inicialmente dividida por 15,for

necendo 1,223 MHz, que tambem alimenta o relOgio de 1 ms dis-

cutido acima. 0 divisor programave1 realiza divisOes 	 intei-

ras-conforme o cddigo que e colocado nas suas linhas de 	 pro-

gramacao (VO a V7). Os cOdigos de programacao das diversas ve

locidades sao apresentados na tabela 4.

CODIGO OCTAL	 DIVISAO	 FREOUENCIA(X64)

376 2 9600

375 4 4800

373 8 2400

367 16 1200

357 32 600

337 64 300

277 123 150

247 176 110

177 256 75

077 384 50

Tabela 4 COdigo das velocidades de transmissao



18,432 MHz
Mr3

RX
÷ 64

	 RX 64
VO VI V2 V3 V4 V5 V6 V7

-V,1,2288 MHz

DI VISOR

PROGAM4vEL
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Esta frecitencia poderd passar por outro	 divisor

-
fixo de 64 ou nao. Caso a transmissao seja assincrona, o rel6

gio devera ser 64 vezes maior que a taxa de transmissao. Caso

a transmissao seja sincrona, o relagio deve manter a mesmafre

cidencia da taxa de transmissao.

ENTRADA	 DE
PROGRAMA*

Figura 38 RelOgio programavel

A programacao deste relOgio e feita pelo progra-

ma que carrega no registrador RVeloc=120 o cOdigo correspon —

dente a taxa desejada. Apresentamos abaixo um exemplo de pro

gramacao do relOgio programavel.

LAI 367	 * programa relOgio para

OUT 120	 * taxa de 1200 bps
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4.6.3	 Canals de comunicacao

Para que o STTP possa manter comunicacao 	 com	 o

interface V.24, foi necessirio usar dois canals de comunica-

cao: o canal de comunicacao 1 e o canal de comunicacao 2. Es-

tes canals recebem dados transmitidos serialmente pelo inter-

face V.24 e os transformam em caracteres de at 8 bits	 em

paralelo para a UCP. Na transmissao eles recebem os dados 	 em

paralelo da UCP e os transmitem serialmente para o interfa-

ce V.24.

A raz5o de se usar dois canais adveio da necessi-

dade de monitorar uma linha em "full-duplex". Neste caso, 	 a

estacao monitorada transmite e recebe dados ao mesmo 	 tempo.

0 STTP deve receber tanto os dados transmitidos como os dados

recebidos por ela. Assim, usamos o canal de comunicacao 1 pa-

ra - monitorar os dados recebidos pela estacao local, enquanto

o canal de comunicacao 2 monitora os dados transmitidos pela

estacao local. No caso de uma simulacao de ETD, apenas o ca-

nal 1 e utilizado, enquanto que na simulacao de ECD, apenas o

canal 2 e utilizado. Deste modo, as coisas se simplificarampa

ra o usu5rio, j5 que o canal 1 (conector Jl) sempre e	 ligado

a um ECD (modem), enquanto que o canal 2 (conector J2)	 sempre

ligaqo a um ETD (terminal ou computador.

Os dois canals funcionam de maneira idantica, sen

do ambos implementador com a usart (receptor e transmissorsiri

crono assincrono universal) 8251. Estas usart's sao totalmen-

te programdveis, permitindo ao sistema uma flexibilidade mui-

to grande. Cada usart possui 2 registradores, um de comando e
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outro de dado. 0 registrador de comando, na leitura, passa a

ser-um registrador de estado da usart. Na usart, do canal 1 es

tes registradores apresentam os seguintes enderecos:

Registrador de dados (leitura e escrita) 	 endereco 160

Registrador de comando (escrita)	 - endereco 161

Registrador de estado (leitura) 	 - endereco 161

A usart do canal 2 apresenta seus	 registradores

com os seguintes enderecos:

Registrador de dados (leitura e escrita) 	 - endereco 200

Registrador de comando (escrita)	 - endereco 201

Registrador de estado (leitura)	 - endereco 201

Programacao das usart's -

A programacao das usart's ester descrita pelo flu

xograma apresentado na figura 39. Apds receber o sinal RESET,

a usart espera por uma instrucao de modo. Se a instrucao	 de

modo indicar uma transmissao sincrona, devemos enviar um	 ou

dois caracteres de sincronismo. Para transmissOes assincronas

estes caracteres nao sao enviados a usart. ApOs, devemos en-

viar a instrucao de comando e so entao a usart	 se encontra

pronta a receber ou transmitir dados.



[CAR REGA
COMANDO

CARREGA
2 9 CAR,S1NC
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Figura 39 Fluxograma de programacao da usart
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- Formato da instrucao de modo (assincrono)

7
	

6
	

5
	

4
	

3
	

2
	

1

S2 S1 EP i	 PEN' L2 Ll B2 B1
1 I

B2,B1 - Baud rate factor

0 , 0 - (modo sincrono)

1 , 1	 - (1X)

1 , 0	 - (16X)

1 , 1	 - (64X)

L2,L1 - Tamanho do caracter

0 , 0	 - 5 bits

0 , 1 - 6 bits

1 , 0 - 7 bits

1 , 1 - 8 bits

PEN	 - habilita paridade

0	 - desabilita

1	 - habilita

EP	 - Paridade

0	 - impar

1	 - par

S2,S1 -- Niimero de Stop bits

0 , 1 - invalido

0 , 1 - 1 stop bit

1 , 0 - 1,5 stop bits

1 , 1 - 2 stop bits



117

- Formato da instrucao de modo (sincrono)

7	 6	 5	 4	 3	 2	 1	 0

SCS	 ESD EP	 PEN L2 L 0 0

L2,L1 - Tamanho do caracter

0	 , 0 - 5 bits

0	 , 1 - 6 bits

1	 , 0 - 7 bits

1	 ,

PEN

1 - 8 bits

- Hahilita paridade

0 - desabilita

1 - habilita

EP - Paridade

0 - impar

1 - par

ESD - Detector de sincronismo externo

0 - syndet e saida

1 - syndet e entrada

SCS - Caracter de sincronismo simples

0 - caracter de sincronismo duplo

1 - caracter de sincronismo simples
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- Formato da instruyao de comando

7 6	 5	 4	 3	 2	 1	 0

EH IR RTS ER SBK RXE DTR TXE

TXE
0
1

Transmissor habilitado
-	 desabilitado
-	 habilitado

DTR
0

-	 Terminal pronto
-	 nao pronto

1 -	 pronto

RXE -	 Receptor habilitado
0 -	 nao habilitado
1 -	 habilitado

SBK -	 Envia caracter "break"
0 -	 operacao normal
1 -	 envia caracter "break"

ER -	 Reseta erros
1 -	 reseta flags de erro: PE, OE, FE

RTS -	 Pedido para transmitir
1 -	 envia pedido para transmitir

IR -	 Reset interno
1 -	 coloca usart a espera da instrucao de

formato

EH	 - Entra no modo "hunt"
1	 - habilita procura do caracter de sincronis

mo



5	 4

FE J	 OE

3	 2 

PE pXEMP

7
	

6

DSR SYNDE

1	 0 

RXRDY TXRDY   
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- Formato do registrador de estado

TXRDY	 - Transmissor pronto

RXRDY	 - Receptor pronto

TXEIIP	 - Transmissor vazio

PE	 - Erro de paridade

OE	 - Erro de "overrum"

ocorre quando um caracter nao e lido a

tempo pela UCP

FE	 - Erro de "framing"

ocorre quando nao e detectado o bit de

stop numa recepcao assincrona

SYND	 - Detectado caracter(es) de sincronismo

DSR	 - Modem pronto
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- Exemplo de programaao da usart

•

LAI 100

OUT 161
	

Peseta usart 1

LAI 113	 * Envia instrucao de modo

OUT 161	 * 64X,7 bits, s/parid., 1 stop bit

LAI	 26	 * Envia instrucao de comando

OUT 161	 * DTR, RXE, ER: entra em recepcao

•

LAI	 63	 * Envia instrucao de comando

OUT 161	 * TXE, DTR, ER: entra em transmissao

LDMI DADO

OUT 160
	

* Envia dado

4.6.4	 Registrador de comando do interface

Este registrador d responsavel pelo cont role glo-

bal do interface de comunicacOes. 0 seu endereco e CCOI'=260.

Apresentamos abaixo a configuracao deste registrador.



7	 6
JTLF

5 	 4
TLI I MT

3	 2	 1	 0 

Sc H2 Hl REL     
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REL	

-	

RelOgio
0	 extern()
1	 interno

H2,H1	 Operacao
monitora
simula ECD
simula ETD
no permitido

SC	 -	 Seleciona canal
0	 -	 canal secundario
1	

-	

canal principal

MT	 -	 Modo de transmissao
0	 -	 sincrono
1	

-	

assincrono

TLI	 -	 Transicao linha inicio
0	 -	 0->1
1	 -	 1->0

TLF	 -	 Transicao linha fim
0	 -	 0->1
1	 1->0

TST	 Modo teste
0	

-	

outros modos
1	

-	

modo teste

0 ,	 0	 -
0 ,	 1	 -
1 ,	 0	 -
1 ,	 1	 -
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CANAL 2 CANAL I
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4.6.5	 Metodo de ligacao ao interface V.24

Na figura 40 e mostrada a maneira como o STTP se

liga ao interface V.24. Primeiramente existem receptores

transmissores que ajustam os niveis dos sinais internos 	 aos

niveis dos sinais do interface.

Figura 40 Metodo de ligacao ao interface V.24

As cllaves Hi e H2, cornandadas pelo registrador de	 controle

do interface, comandam o fluxo de dados. No caso de uma moni-

toracao, ambas deverao estar na posicao "0". Desta 	 maneira,

os dados passam atraves do sistema sem sofrer interferencia,

sendo apenas captados pelo STTP. No caso de uma 	 simulacao,

uma das chaves estara na posicao "1", permitindo assim o dia-
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logo entre o STTP e o interface V.24. Na tabela 5, apresenta

mos-as diversas posicaes em que podem se encontxar as chaves.

	

H1,H2	 FUNCÂO

	

0 0	

-	

Modo monitor

	

0 1	

-	

Sirriula ECD

	

1 0	 Simula ETD

	

1. 1	 Nao permitido

Tabela 5 Posicionamento das chaves H1 e H2

No modo teste devemos ter H1=1 e H2 =0, ou seja, a

mesma configuragao de SIMULA LTD, j -d que.devemos nos conectar

com um modem.

4.6.6	 Medic-do dos intervalos de tempo

0 STTP realiza medicOes de intervalo de tempo en

tre as transicOes de duas linhas quaisquer do interface V.24.

Para tanto existem dois circuitos seletores de 16 para 1. Uma

entrada de programac;ao, de 4 bits, seleciona uma das 16 li-

nhas. Estas sac) selecionadas entre as linhas do interface V.24
=

que realizam transi;Oes. Na figura 41, apresentamos o circui-

to seletor da linha de inicio do intervalo de tempo. A linha

de fim tern um circuito id6ntico. A saida do circuito seletor

passa por um inversor programivel controlado pelo sinal	 TLI

(ver 4.6.4), que inverte ou hao a linha selecionada para	 ge-
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rar inicio. Uma vez ocorrida a transicao desejada da linha se

lecionada, e ligado o flip-flop inicio. Este flip-flop inter-

rompe o processador indicando o inicio do intervalo de tempo.

0 programa, entao, zera o contador de intervalos de tempo	 e

habilita o relOgio de milisegundos a incrementar este conta-

dor a cada ciclo de 1 ms. 0 mesmo processo 6 utilizado	 para

gerar o sinal de fim de intervalo de tempo. Quando este sinal

interromper o processador, o programa armazena o resultado do

contador e fica a espera de um novo inicio.

Hobilito

V. 24

INVERTE

IN ICIO 

L MPA  

PROGRAMACAO   

Figura 41 Seletor de linha de inicio

Para programar os seletores de inicio e fim, exis

to um registrador cujo endereco 6 SLIF=240. Apresentamos 	 a-

baixo o formato deste registrador.
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Registrador de linhas inicio e fim (SLIF=240)

21	 0 

12	 11 1	 IO

7	 6 

F3	 F2 

5 4	 	 3

FO 1	 13   Fl          

Seleciona linha fim Seleciona 1inha inicio

4.7	 Interface da impressora

Este interface recebe Os dados paralelos enviados

pelo processador central e os envia serialmente a impressora,

atraves do conector J3(IMP) existente no painel traseiro	 do

STTP.

Para realizar esta tarefa foi utilizado unicamen-

te uma usart. A operacao da usart ja foi detalhada durante a
descricao do interface de comunicacOes, dispensando aqui maio

res comentarios. Os enderecos deste interface sao:

Endereco de dados (saida) 	 US3D=340

Endereco de continle (entrada e saida)	 US3C=341

A operacao deste interface e a Unica que nao	 se

reallza atrav6s de interrupcao. Durante uma transfer6ncia	 de

dados Para a impressora, o processador nao realiza outra tare

fa que nao seja pertinente ao processo. No entanto, ele sem-

pre podera ser interrompido pelo teclado.

A operacao de impressao consiste em enviar atra-
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yes deste interface todo o contend° da memória monitora,

partir do seu endereco inicial. As duas opcOes existentes pos

sibilitam enviar os dados codificados em ASCII ou hexa.

4.8	 Painel de comando

0 painel do STTP 6 constituido de um mostrador de

32 caracteres alfanumericos, atraves do qual o operador coor-

dena a programayao do equipamento e visualiza os dados armaze

nados na memOria monitora; um teclado hexadecimal para entra-

da de dados codificados em ASCII; um conjunto de teclas espe

ciais para entrada de comandos e um conjunto de 25 diodos e-

missores de luz para indicar o estado das linhas do interfa-

ce V.24. Na figura 42, apresentamos uma visao do painel de co

mando._
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FUN Q Ao ENTRAR PAR AR
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I

S IS TE MA DE TESTE DE R E DES DE TELE PROC ESSAME N TO C PGCC / PROCER GS

0 0 0 0 0 0 0 0 000 e o 0 0 0 0 o c o 0 0 0 0 0	

I
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4.3.1	 Teclado hexadecimal

Por questHo de espaco fisico, desejava - se um equi

pamento o mais portitil possivel, foi escolhido um teclado he

xadecimal Para entrada de dados. Os dados aceitos pelo siste-

ma atraves deste teclado sao codificados em ASCII. Vesta ma-

neira, devemos entrar com Bois caracteres hexadecimais de ca-

da vez. Porem, algamas vezes, o operador 6 solicitado a preen

cher um campo apenas com niimeros (campo usuirio numerico).Nes

to caso, basta entrar com a tecla correspondente ao niimero de

cimal desejado de 0 a 9.

4.8.2	 Diodos emissores de luz

Para indicar o estado das 25 linhas do interface

V.24, foram utilizados 25 diodos emissores de luz. Estes dio-

dos acendem quando a respectiva linha estiver na condicao 	 de

"espaco" (positivo), e se apagam quando a linha estiver 	 na

condicao de "marca" (negativo).

Algumas linhas do interface V.24 nao sao utilizes

das, como e o caso das linhas 9, 10, 11, 18 e 25. Outras duas

linilsas, 1 e 7, sao terras. Neste caso, os diodos corresponden

tes a estas linhas nao devem nunca acender.
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4.8.3	 Mostrador

0 mostrador e composto de 32 matrizes 5x7 de pon-

tos luminosos (TIL501). Cada matriz 6 capaz de 	 representar

qualquer caracter codificado em ASCII. Alem destes, elas tam-

bem podem representar caracteres especiais, con° e o caso dos

caracteres de controle. Cada celula possui urn ponto 	 decimal

que e utilizado para diferenciar dados recebidos 	 de	 dados

transmitidos por uma estacao local. Os transmitidos aparecem

com o ponto decimal aceso. 0 cursor para este tipo de 	 mostra

dor, acende alternadamente todos os pontos da matriz e o con-

teiido da mesma.

4.8.4	 Conjunto de teclas especiais

Um conjunto de 15 teclas especiais e utilizado pa

ra comandar e programar o STTP. A definicao funcional 	 destas

teclas foi apresentada em 3.6. Destas teclas, apenas uma nao

6 tratada pelo interface do teclado. r a tecla vermelha	 do
painel, inicio, que se liga diretamente ao processador. Esta

tecla inicializa o processador levando-o a iniciar a execucao

a pal.tir do endereco 0 da memOria. Neste endereco ester o ini-

cio do programa residente. Esta tecla nao age por 	 interrup-

cao, nao havendo nada que possa impedir a sua atuacao. Ela

utilizada caso o sistema, por algum motivo, entre em	 "dead-

lock", isto e, uma situacao sem saida.

1
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4.9	 Painel traseiro

Na figura 43, apresentamos uma visao do	 painel

traseiro. Neste painel estao localizados os tr6s 	 conectores

que ligam o STTP com o mundo exterior.

conector ECD (J1), do tipo DB-25P, de 25 pinos,

padrao que liga o STTP ao equipamento de mesmo nome, ECD (mo-

dem) .

conector ETD(J2), do tipo DB-25S, de 25	 pinos,

padrao, que liga o STTP ao equipamento de mesmo nome,ETD(ter-

minal ou computador).

conector IMP(J3), do tipo DB-25P, que liga

STTP a uma impressora do tipo EXTEL, atraves do qual podemos

imprimir o contelldo da memOria monitora.

---

0
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Figura 43	 Painel traseiro
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5	 ORGANIZACAO DO PROGRAMA RESIDENTE 

Apresenta a organizacao do programa residente jun

tamente com as suas rotinas principais.

5.1	 Introducao

0 programa resic:ente do sistema de teste de redes

de teleprocessamento apresenta dois estados distintos: o ESTA

DO DE CONTROLE e o ESTADO DE EXECUCAO, ver figura 44.

L IGA              

ESTADO

DE
CON TROLE               

FIM DO
TEST E

EXECUTAR PARAR ERRO                                              

ESTADO
DE

EXECUCAO    

Figura 44 Estados principais do sistema           
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Ao ser ligado o sistema, ele assume imediatamen-

te o ESTADO DE CONTROLE. A saida deste estado s6 pode	 condu-

zir ao ESTADO DE EXECUCAO ao ser apertada a tecla EXECUTAR.

A partir do ESTADO DE EXECUCAO, o sistema pode retornar ao ES

TADO DE CONTROLE de tres maneiras: ao apertarmos a tecla PA-

RAR, por uma saida automitica ao termino de um teste ou ainda

por uma saida por erro, quando entramos no ESTADO DE EXECUCAO

com algum erro de programacao.

As atividades do sistema operam a base de	 inter-

rupcao. Estas interrupcOes, no entanto, sHo controladas pelo

programa residente. No ESTADO DE CONTROLE, por exemplo, 	 so

sao aceitas as interrupcOes vindas do teclado. Todas 	 as de-

mais interrupc6es sac) inibidas neste estado. Ja no ESTADO	 DE

EXECUCAO, todas as interrupcOes podem atuar, dependendo do ti

po de teste que se realiza.

5.2	 Sistema de interrupcao

0 STTP funciona a base de interrupcao. Para con-

trolar estas interrupcOes, existe um CONTROLADOR DE INTERRUP-

OES situado na UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO. Este con-

trolador aceita ate 8 nfveis de interrupcao, que foram assim

definidos, por ordem de prioridade, na tabela 6.



1

134

Nivel 7 - Nao utilizado

Nivel 6 -- Teclas do painel de comando

Nivel 5 - Canal de comunicag6es 1

Nivel 4 - Canal de comunicacOes 2

Nivel 3 - Pedido para transmitir do ETD

Nivel 2 - Inicio da contagem de tempo

Nivel 1 - Fim da contagem de tempo

Nivel 0 - RelOgio de 1 ms

Tabela 6 Niveis de interrupcao

5.2.1	 NTVEL 7

Este e o nivel de maior prioridade. Este 	 nivel

nao foi utilizado porque leva o sistema para o endereco	 000

de inicializacao do STTP. A tecla inicio, ligada diretamente

ao processador, tambem leva o sistema para este endereco. 	 A

diferenca esta que, ao atuar diretamente sobre o processador,

nao ha nada que possa impedir a sua atuacao, enquanto que a-

tuando atraves do nivel 7, poderia ser inibida por acaso 	 e o

sistema ficaria impedido de se reinicializar.

5.2.2	 NTVEL 6

ApOs o NIVEL 7, este é o de maior prioridade. 	 In-

terrompem neste nivel todas as teclas do painel, exceto a te-
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cla INICIO. Este nivel nunca e desabilitado pelo programa re-

sidente, sendo sempre atendido. No seu atendimento, existe a

tabela de transicao que realiza a selecao das teclas que po-

dem ser atendidas, dependendo do estado em que o sistema	 se

encontrar. 0 endereco de atendimento deste nivel é 10.

5.2.3	 NTVEL 5

Neste nivel interrompe o CANAL DE COMUNICAOES 1.

Este canal esta ligado ao conector J1(ECD) do painel traseiro

que liga o STTP ao modem. Este canal interrompe, quando habi-

litado, sempre que um caracter for recebido do ECD ou transfe

rido ao ECD. 0 endereco de atendimento deste nivel e 20.

5.2.4	 NIVEL 4

Neste nivel interrompe o CANAL DE COMUNICAOES 2.

Este canal ester ligado ao conector J2(ETD) do painel traseiro

e liga o STTP a um EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DE DADO (ETD).

Este canal interrompe sempre que um caracter for transmitido

ou recebido atraves do respectivo interface. 0 endereco des-

te nivel é 30.
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	5.2.5	 NTVEL 3

Neste nivel interrompe o sinal RTS(pedido 	 para

transmitir), vindo do ETD, quando o sistema se encontra no mo

do SIMULA ECD. 0 endereco de atendimento deste nivel e 40.

	

5.2.6	 NTVEL 2

Neste nivel interrompe a linha INICIO DE INTERVA-

LO DE TEMPO. Esta linha, definida pelo operador, marca o ini-

cio da contagem de tempo entre duas linhas do interface V.24.

0 endereco de atendimento deste nivel e 50.

	

5.2.7	 NTVEL 1

Neste nivel interrompe a linha FIM DE 	 INTERVALO

DE TEMPO. Esta linha, definida pelo operador, marca o fim da

contagem de tempo entre duas linhas do interface V.24. 0 ende

rec. () de atendimento deste nivel e 60.

	

5.2.8	 NTVEL 0

Neste nivel interrompe o relOgio de 1 milisegun-

do. Este relOgio executa todas as funcOes de temporizacHo do

sistema. r com ele due o sistema mede o intervalo de tempo en
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	5.2.5	 NIVEL 3

Neste nivel interrompe o sinai RTS(pedido 	 para

transmitir), vindo do ETD, quando o sistema se encontra no mo

do SIMULA ECD. 0 endereco de atendimento deste nivel 6 40.

	

5.2.6	 NTVEL 2

Neste nivel interrompe a linha INICIO DE INTERVA-

LO DE TEMPO. Esta linha, definida pelo operador, marca o ini-

cio da contagem de tempo entre duas linhas do interface V.24.

0 endereco de atendimento deste nivel 6 50.

	

5.2.7	 NTVEL 1

Neste nivel interrompe a linha FIM DE 	 INTERVALO

DE TEMPO. Esta linha, definida pelo operador, marca o fim da

contagem de tempo entre duas linhas do interface V.24. 0 ende

reco de atendimento deste nivel e 60.

	

5.2.8	 NTVEL 0

Neste nivel interrompe o relOgio de 1 milisegun-

do. Este relOgio executa todas as funcOes de temporizacHo do

sistema. n com ele que o sistema mede o intervalo de tempo en
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tre as transicOes de duas linhas do interface V.24 e simula o

atraso RTS/CTS. Ele serve ainda para gerar o tempo de 	 espera

entre mensagens em uma simulacao. 0 endereco de 	 atendimento

deste nivel e de 70.

5.3	 Estado de controle

Neste estado o sistema aceita as teclas do painel

de comando e o usuario pode configurar o sistema para	 operar

conforme suas especificacOes. 0 ESTADO DE CONTROLE pode	 ser

descrito pelo diagrama de estados apresentado na figura	 45.

Segundo este diagrama, as teclas constituem as entradas 	 que

levam o sistema a executar uma funcao e it para outro estado.

0 sistema assim descrito divide as teclas em duas classes. A

primeira, formada pelas teclas ditas fundamentais, que 	 sao:

FOflMATO, MODO, EDITAR, LISTAR e EXECUTAR. Estas teclas	 sao

sempre aceitas em qualquer estado exceto no ESTADO DE 	 EXECU-

CAO. A segunda classe 6 formada pelas demais teclas,	 chama-

das de teclas auxiliares e que sao aceitas somente em determi

nados estados.

A seguir, passamos a descrever os estados 	 dentro

de CONTROLE.

5,3.1	 Estado "0"

Este "6 o chamado estado inicial ou geral. 	 Este

1
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estado aceita apenas as cinco teclas fundamentais: 	 FORMATO,

MODO, EDITAR, LISTAR e EXECUTAR. Este estado e atingido pelas

teclas INTCIO, na inicializacao do sistema, e PARAR, 	 quando

realizamos uma parada manual do teste.

5.3.2	 Estado "1"

Este é tambem chamado de estado FORMATO, pois ele

6 alcancado ao ser acionada a tecla FORMATO. Este estado per-

mite a programacao dos parametros de FORMATO. Para esta pro-

gramacao, necessita-se apenas das teclas PARAMETRO, OPCAO, ES

QUERDA, DIREITA e HEXA. As demais teclas, con excecao	 das

cinco fundamentais, nao sao atendidas neste estado.

5.3.3	 Estado "2"

Este estado e atingido atraves da tecla MODO. 	 Ele

permite a programacao dos tres modos de operacao do STTP: mo-

nitor, simulacao e teste. Neste estado, sao habilitadas, alem

das cinco fundamentais, as seguintes teclas: HEXA, ESQUERDA,

DIREITA, QUALQUER e NAO.
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5.3.4	 Estado "3"

Este estado e atingido atraves da tecla 	 EDITAR.

Ele permite a execucao das diretivas de edicao. Neste 	 estado

habilitado apenas o teclado HEXA, ja que e esperado um dicji

to hexa para completar a diretiva de edicao.

5.3.5	 Estado "4"

Este estado e atingiro, a partir do estado	 "3",

pela tecla HEXA=O. Este estado configura a diretiva EDITAR,O

que permite a edicao do programa de simulacao. Neste	 estado

sao habilitadas as teclas: HEXA, ESQUERDA, DIREITA e ENTRAR.

5.3.6	 Estado "5"

Este estado e atingido, a partir do estado	 "3",

pela tecla HEXA=1. Este estado configura a diretiva EDITAR,1

que permite a edicao das mensagens de recepcao. Neste 	 estado

sao habilitadas as teclas: HEXA, ESQUERDA, DIREITA, QUALQUER,

NAO e ENTRAR.

5.3.7	 Estado "6"

Este estado e tambem atingido a partir do 	 estado



141

"3", pela tecla HEXA =2. Este estado configura a diretiva EDI-

TAR,2, que permite a edicao das mensagens de transmissao. Nes

to estado sao habilitadas as teclas: HEXA, ESQUERDA, DIREITA,

QUALQUER e ENTRAR.

5.3.8	 Estaclo "7"

Este estado e atingido a partir do estado	 m3.,

pela tecla HEXA-3. Este estado configura a diretiva EDITAR,3

que permite a edicao da mensagem de transmissao de 256 carac-

teres. Neste estado estao habilitadas as teclas: HEXA, ESQUER

DA, DIREITA e QUALQUER.

5.3.9 Estado "8"

Este estado e atingido atraves da tecla LISTAR. E

le prepara as diretivas de listagem.	 SO sac) aceitas, neste

estado,	 as teclas HEXA, que devem completar de maneira adequa

da a diretiva LISTAR.

5.3.10	 Estado "9"

Este estado e atingido a partir do estado "8", ou

seja, e o estado que configura as diretivas LISTAR,O,LISTAR,1

eLISTAR,2. Estas diretivas listam a memória no mostrador. As-
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sim que, para auxiliar na visualizacao desta memOria monito-

ra, devemos dispor das teclas DIREITA e ESQUERDA, que sao 	 as

Gnicas habilitadas neste estado.

5.3.11	 Estado "10"

Este estado e atingido atraves do acionamento	 da

tecla EXECUTAR. Este e o chamado ESTADO DE EXECUCAO, descrito

em detalhe mais adiante.

5.4	 Tabela de transicao

Para implementar a funcao descrita pelo diagrama

de estados apresentado acima, foi construida uma tabela	 de

transicao. Esta tabela apresenta como colunas as teclas de en

trada e como linhas os 11 estados em que o sistema pode se en

contrar. A c6lula desta tabela e constituida de duas partes:

uma indicacao da funcao a ser executada e o prOximo estado a

ser atingido. As teclas de entrada desta tabela apresentam as

seguintes abreviacOes:

HEX - Qualquer tecla hexadecimal.

ESQ - ESQUERDA

DIR - DIREITA

QUA - QUALQUER

NAO - NAO

ENT - ENTRAR
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LIS -	 LISTAR

EXE	 EXECUTAR

PRM	 PARAMETRO

OPC	 oPcAo

FOR	 FORMAT()

MOD -	 MODO

EDI	 -	 EDITAR

PAR	 -	 PAPAR

HEX ESQ DIR QUA NAO ENT LIS EXE PRM OPC FOR MOD EDI PAR

0 RET RET RET RET RET RET LIS EXE RET RET FOR MOD EDI RET
0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 1	 2	 3 0

1 H12 E/C D/C RET RET RET LIS EXE PRM °pc FOR MOD EDI RET
1 1 1 1 1 1 8 10 1 1 1	 2	 3 1

2 H12 E/C D/C QUA NAO RET LIS EXE PRM OPC FOR MOD EDI RET
2 2 2 2 2 2 8 10 2	 2 1	 2	 3 2

3 HED RET RET RET RET RET LIS EXE RET RET FOR MOD EDI RET
0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 1	 2	 3 0

4 HX1 E/C D/C RET RET ENO LIS EXE RET RET FOR MOD EDI RET
4 4 4 4 4 4 8 10 4 4 1	 2	 3 4

5 HX2 E/C D/C QUA NAO EN1 LIS EXE RET RET FOR MOD EDI RET
5 5 5 5 5 5 8 10 5 5 1	 2	 3 5

6 HX2 E/C D/C QUA RET EN2 LIS EXE RET RET FOR MOD EDI RET
6 6 6 6 6 6 8 10 6 6 1	 2	 3 6

7 HX2 ECD DCD QCD RET RET LIS EXE RET RET FOR MOD EDI RET
7 7 7 7 7 7 8 10 7 7 1	 2	 3 7

8 HLI RET RET RET RET RET LIS EXE RET RET FOR MOD EDI RET
0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 1	 2	 3 0

9 RET E/D D/D RET RET RET LIS EXE RET RET FOR MOD EDI RET
9 9 9 9 9 9 8 10 9 9 1	 2	 3 9

10 RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET PAR
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	 10	 10 0

1

Tabela 7 Tabela de transicao
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5.4.1	 FuncOes da tabela de transicao

Apresentamos abaixo uma descricao das funcOes exe

cutadas pela tabela de transic&o. Estas tune -6es foram imple-

mentadas por rotinas do mesmo nome que se encontram, por or-

dem alfabaica, na listagem do programa residente sob o titu-

lo de ROTINAS DO ESTADO DE CONTROLE.

RET -	 RETORNA. Nao executa funcao alguma. 0 sistema simples

mente retorna ao estado indicado. Esta funcao desabi-

lita a tecla no estado respectivo.

D/C -	 DIR/CURSOR. Desloca cursor para a direita dentro 	 do

campo usuario.

D/D -	 DIR/DADO. Desloca dados da tela para a direita.

DCD	 DIR/CD. Desloca cursor ou dados para a direita. Se

cursor atingir o fim da tela - 1 posicao, desloca 	 os

dados para a esquerda. Esta funcao e utilizada para e

ditar a mensagem de transmissao A4.

EDI -	 EDITAR. Leva o sistema ao estado 3 como preparacao pa

ra receber uma diretiva de edicao. Esta fling -a° e exe-

cutada ao ser pressionada a tecla EDITAR.

ENO -	 ENTRAO. Armazena a linha do programa de simulacao pre

sente na tela e mostra a prOxima linha para edicao ou
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conferencia.

EN1	 ENTRAl. Armazena a mensagem de recepcao presente 	 na

tela e mostra a prOxima mensagem de recepcao,	 para

edicao ou conferencia.

EN2 -	 ENTRA2. Armazena a mensagem de transmissao presente

na tela e mostra a prOxima mensagem de transmissao,pa

ra odic -a- 0 ou conferencia.

E/C -	 ESQ/CURSOR. Desloca cursor para a esquerda dentro do

campo usuario.

E/D -	 ESQ/DADO. Desloca dados na tela para a esquerda.

ECD -	 ESQ/CD. Desloca cursor ou dados para a esquerda. 	 Se

o cursor atingir a posicao 4 da tela, desloca os da-

dos para a direita ate alcancar o inicio da memeria

de transmissao.

FOR -	 FORMATO. Prepara a programacdo de FORMATO. Mostra	 na

tela o primeiro parametro de FORMATO.

HED -	 HEDITA. Analisa a tecla digitada durante o estado 	 3,

verificando a correcao da diretiva de edicao entrada

e desviando para o estado que atende a edicao corres-

pondente.
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HX1	 HEXAl. Coloca caracter hexa recebido na posiao	 do

cursor.

HX2 -	 HEXA2. Coloca caracter alfanum6rico (ASCII) na posi-

cao do cursor. Este caracter e formado por Bois digi-

tos hexa.

H12 -	 HEXAl2. Se o campo usuirio atual for numerico, execu-

ta HEXA1, se for alfanumerico, executa HEXA2.

HLI	 HLISTA. Recebe digitos hexa para completar a diretiva

LISTAR.

LIS -	 LISTAR. Prepara as diretivas LISTAR.

MOD -	 MODO. Prepara a programacao de MODO. Mostra na 	 tela

o modo atual.

NAO -	 NAO. Faz com que o prOximo caracter alfanumerico en-

trado pelo operador seja do tipo NAO.

OPC -	 OPCAO. Mostra a prOxima opcao do parametro mostrado

na tela.

PRM -	 PARAMETRO. Mostra o prOximo parametra.

PAR -	 PARAR. Faz o sistema retornar do ESTADO EXECUCAO.
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QUA - QUALQUER. Coloca o caracter QUALQUER na posicao 	 do

cursor.

QCD - QUALCD. Coloca o caracter qualquer na posicao do cur

sor e avanca cursor ou dados, durante a edicao do blo

co de mensagem A4.

5.5	 ESTADO DE EXECUCÂO

Neste estado, o sistema aceita todos os niveis de

interrupcao. No entanto, das interrupcOes de nivel 6, no te-

clado, s6 d aceita a tecla PARAR, que faz o sistema voltar ao

ESTADO DE CONTROLE. As demais teclas sao inibidas neste esta

do. Ver estado 10 da TAI3ELA DE TRANSICAO.

No MODO TESTE, este estado aceita apenas as inter

rupcOes dos niveis 5, 6 e 7, inibindo as demais. Os niveis 6

e 7 nao sao nunca inibidos. 0 nivel 5 atende as interrupcOes

do CANAL DE COMUNICAOES 1 e se constitui na Unica fonte 	 de

interrupcOes na execucao deste modo.

No MODO MONITOR, sao aceitos todos os niveis 	 de

interrupcao menos o nivel 3. Atraves dos CANAIS DE COMUNICA-

CAO 1 e 2, sao recebidos os dados de monitoracao, nao haven-

do transmissao alguma. Os niveis 0, 1 e 2 sao utilizados para

medir os intervalos de tempo entre as linhas do interface	 V.

24.

No MODO SIMULADOR, existem duas situcOes distin-

tas. Uma quando simulamos um ECD (modem). Neste caso, a comu-

1
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nicacao de dados se faz apenas atrav6s do canal 1, ficando o

canal 2 desabilitado. As interrupcOes dos niveis 0,	 1 e 2 ski

atendidas da mesma maneira que no MODO MONITOR. A interrupyao

de nivel 3 (RTS) e habilitada para a simulacao do atraso RTS/

CTS. A outra situayao de simulayao ocorre quando 	 simulamos

um ETD. Neste caso a comunicayao de dados se faz atraves 	 do

canal 2, ficando o canal 1 desabilitado. As interrupc6es 	 dos

niveis 0, 1 e 2 sac) atendidas da mesma maneira que no 	 MODO

MONITOR. A interrupyao de nivel 3 e desabilitada.

Na figura 46 apresentamos um fluxograma da entra-

da do ESTADO DE EXECUCAO. Apes a inicializacao, e feita	 uma

verificacao de erros. Sendo detectado algum erro, o	 sistema

apresenta a indicacao do erro no mostrador e retorna para

ESTADO DE CONTROLE. Nao havendo erros, o programa	 prossegue

para desviar para a rotina iniciadora do modo em que o siste-

ma se encontrar.

Na execuyao de cada um dos tres MODOS do sistema,

o programa apresenta duas partes distintas:

Iniciador

Continuador

Apresentamos, a seguir, os fluxogramas destas ro-

tinas para cada MODO de operagao.

1
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Figura 46 Entrada no ESTADO DE EXECUCAO
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5.5.1	 Rotinas do MODO MONITOR

0 programa no modo monitor pode ser dividido 	 em

duas partes: iniciador e continuador. Na figura 47, apresenta

mos um fluxograma do iniciador do MODO MONITOR. Este inicia-

dor inicializa os parametros, contadores e apontadores do tes

to e coloca os canais 1 e 2 em recepcao.

ApOs ter iniciado o teste de monitoracao, o siste

ma fica aguardando a ocorrencia de interrupcOes dos canais de

comunicacao. Estas interrupcOes desviam o programa para a ro-

tina continuadora do MODO MONITOR. Nas figuras 48, 49 e 	 50

apresentamos um fluxograma simplificado desta rotina. Ela ve-

rifica a ocorrencia do EVENTO especificado, verifica o tipo

de JANELA selecionado e desvia para um dos tres testes do mo-

do: ARMAZENA E CONTA EVENTOS, AP.MAZENA APES EVENTO e ARMAZE-

NA ATr EVENTO. A descricao destes testes ji foi 	 vista	 em

3.3.1.
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Figura 49 Continuador do NODO MONITOR (parte 2 de 3)
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Figura 50 Continuador do MODO MONITOR (parte 3 de 3)
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5.5.2	 Rotina.s do MODO SIMULADOR

A exemplo do MODO MONITOR, o MODO SIMULADOR tam-

bem apresenta uma rotina iniciadora e uma continuadora. Na fi

gura 51, apresentamos um fluxograma simplificado da 	 rotina

iniciadora. ApOs a inicializacao, a rotina executa a primei-

ra instrucao do programa de simulacao. Esta primeira instru-

cao podera colocar o canal de comunicacOes correspondents em

transmissao ou recepcao.

IN n c k A IN7P- \(

Do t.A. oDo

Si LktiLar)OR

•	 .	 .
CA L. I

J

ExEC401-6

I USTRu(e;:o
o„,..(>6Nr\cs n-tt\

D-S” 51. KA U i,C...ef;

( (1.€11Det-Utz:7)

Figura 51 Iniciador do MODO SIMULADOR
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0 continuador do MODO SIMULADOR aparece siMplifi-

cado no fluxograma da figura 52. Se o sistema estiver em trans

missao, a rotina envia o prOximo caracter da mensagem	 de

transmissHo correspondente. Se estiver em recepca- o,	 compara

os Ultimos 8 caracteres recebidos com a(s) seciti6ncia(s) 	 de

recepcio. Em ambos os casos, o programa desvia apOs 	 para a

rotina continuadora do MODO MONITOR ja true os testes de moni-
toracHo tambem sao realizados durante a simulacao.
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5.5.3	 Rotinas do MODO TESTE

Na figura 53 apresentamos um fluxograma da rotina

iniciadora deste modo. ApOs a inicializacao dos parametros

contadores do teste, e colocado o canal de comunicacOes 1 em

transmissao e recepcao.

Nas figuras 54 e 55, apresentamos um 	 fluxograma

resumido do continuador do MODO TESTE. Este continuador apre-

senta duas partes. Na transmissao, ele envia o prOximo carac-

ter segundo o padrao especificado. Na recepcao e verificado o

tipo de teste, bit, caracter ou bloco e desviado para a roti-

na correspondente para a contagem de erros observados.
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Ficura 53 Iniciador do MODO TESTE



Ptbaei.,

160

(

CotgiNuApo,

De 12tm c
-.

m (V.,&o Do

Hot()
1 C sT e

OtIrei m	 ,(;
H o eNbea4s0
bo I>L,baAo

Figura 54 Continuador de transmissao do MODO TESTE
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Figura 55 Continuador de recepgao do MODO TESTE
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5.5.4	 rotinas auxiliares

Uma série de rotinas auxiliares foram utilizadas

na implementacao das rotinas apresentadas acima. Apresentamos

abaixo uma relacao destas rotinas cjue se encontram, por ordem

alfabetica, na listagem do programa residente sob o titulo de

ROTINAS AUXILIARES.

ACENDECURSOR - Acende o cursor do mostrador.

ALARME	 - Toca alarme audivel.

APAGACURSOR	 - Apaga cursor do mostrador.

ARMAZENA	 - Armazena caracter na memOria monitora de acor-

do com a JANELA.

ARMPILHA	 Armazena pilha na memOria monitora.

ATUALIZA	 - Atualiza tabela de campos do usuario a partir

da Ultima tela.

AVCDC	 - Avanca cursor dentro do campo usuario.

AVCURSOR	 - Avanca cursor na tela.

AVMM	 - Avanca ponteiros da memOria monitora.

AVPAMM	 - Avanca ponteiro PAMM da memOria monitora.

AVPTELAS	 - Avanca ponteiros das telas 1 e 2.

BCDBIN	 - Converte niimero BCD em binario.

BINBCD	 - Converte nilmero binario (24 bits) em BCD.

CAMPOCURSOR	 - Coloca cursor na primeira posicao do campo u-

suario exibido na tela.

CAMP .0P	 - Preenche campo opcao e o campo auxiliar se hou

ver.

CAMP.PA	 -- Preenche campo parametro.
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CBCC	 - Computa BCC.

CRC	 Computa CRC-16.

COMPARA	 Compara dois niimeros de 16 bits.

COMPSEC	 - Compara duas segtencias de 8 caracteres.

CONTADOR	 - Incrementa contador decimal.

DCCOBIN	 - Decrementa contador binario.

DCPMM	 - Decrementa ponteiro da mem -aria monitora.

ENDCURSOR	 - Lncontra endereco do cursor na memOria.

FIFO	 - Armazena caracter na pilha FIFO.

GCPC	 - Guarda caracter na posicao do cursor.

GPPA511	 - Gera padrao 511.

I.CONT.D	 - Incrementa contador decimal.

'CURSOR	 - Coloca cursor no inicio da tela.

IEVENTO	 - Indica ocorr&ncia de evento.

INCOBIN	 - Incrementa contador bindrio de 24 bits.

LIMPA	 - Coloca brancos na area especificada.

LII4PATELA	 - Limpa mostrador.

MMM	 Mostra, em tempo real, os caracteres recebi-

dos durante a monitoracao.

lIOSTRA	 - Transfere para tela area especificada.

MUL7	 - Multiplica niamero de 8 bits por 7.

MUL10	 - Multiplica niimero de 8 bits por 10.

NIPS	 - Numera instrucao de Tprograma simulacao.

NMENR	 - Numera mensagens de recep^ao.

NMENT	 - Numera mensagens de transmissao.

PROGRADM	 - Programa controlador de ADM.

RETCURSOR	 - Desloca cursor uma posicao para a esquerda.

SALVAREG	 - Salva registradores do processador.
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TELANORMAL	 - Programa varredura normal da tela.

TELA1	 - lionta tela 1.

TRANSFERE	 Transfere "n" caracteres seguidos de uma posi

cao da memOria para outra.

TRANSF1	 - Transfere conteddo do campo usuario para tabe

la de campo usu 'irio e vice-versa.

TRCONT	 - Transfere contador de 6 digitos para tela.

TRTELA	 Transfere mensagem para a tela.

VSEQREC	 Verifica secidencia de recepcao.

ZERA	 - Coloca "n" zeros (ASCII) a partir de uma posi

cao de memOria.

1
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6	 APLICAOES 

Onde sao apresentados alguns exemplos 	 sobre	 o

diagnOstico de falhas em reties de teleprocessamento com o use

do STTP.

6.1	 Introducao

Neste capitulo apresentamos alguns exemplos de a-

plicacao do sistema descrito nos capitulos anteriores. Estes

exemplos estao divididos em tres ,cartes, uma para cada	 modo

de operac:ao do STTP. Embora os exemplos de cada modo	 a-ipare-

cam aqui em situacaes independentes, e bastante provavel que

durante uma sessao de testes, o operador utilize os diversos

modos para chegar a uma conclusao satisfatOria acerca do pro-

blema.

6.2	 Aplicac6es do MODO MONITOR

Como primeiro exemplo, citaremos um caso real,en-

contrado durante os testes de campo do protOtipo.
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6.2.1	 Exemplo 1

Descried° do problema:

0 terminal escrevia determinada mensagem a partir

do final da linha da tela do video, ao inv6s do inicio. A men

sagem aparecia assim:

?020 - BATCH ALUNOS DE GRADUACAO
	

?ES

TA CORRETO?	 (sin OU NAG)

Descricao da ligacio:

Terminal - TD800

Computador - B6700

Velocidade - 1200 bps

Ligacao - assincrona

COdigo - ASCII/7 bits

Programacao de formato do STTP:

- COdigo r ASCII
No.Bits	 7

Paridad 7	 SEM

- rioclo TXE ASSINC ]

Velocid
	

1200

Canal 7 PRINCIPAL __I I

Alarme J DESLIGADO

Programacao do modo monitor :

- Evento	 SEQ CAR J SE0 ( ?020 -)

Teste L EV INICIA
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Janela EVENTO	 ( 0072) CARACTS

T Mid	 0->1 jLinha (04)

T rim E	 0->1 ] Linha (05)

Descricao do teste:

Nesta configuracs,'Ho, o STTP nao armazena nada	 ate

reconhecer a seq8encia que gera o evento. A partir dal 	 ele

prossegue a armazenagem at encher a sua memOria monitora. A

janela especifica clue so serao guardados os caracteres 	 que

compOem a seqTencia de evento e mais os 72 caracteres sequin

tes.

Atraves do terminal levamos o computador a enviar

a mensagem com problema. ApOs ser recebida a mensagem e cons-

tatado o problema, fazemos uma parada manual no teste, aper-

tando a tecla PARAR, com a diretiva LISTAR,l. E mostrado 	 na

tela o inicio da memaria monitora com os 32 primeiros caracte

res ali guardados. Com o auxilio da tecla ESQUERDA,vamos des-

locando os dados da memOria pelo mostrador e podemos observar

os 80 caracteres armazenados. Nesta oportunidade observamos

seguinte:

?020 - NNNNBATCH ALUNOS DE GRADUACAO

Aparecem na memOria quatro caracteres nulos (cOdi

go 0 octal) antes da palavra "batch". Ora, este caracter	 nao

apresenta representacao grafica e por isto ele nao faz o cur-

sor se deslocar. 0 computador tem em sua conta certa que 	 en-

viou os 80 caracteres da linha, mas o terminal desloca o cur

sor de apenas 72 posicOes. As quatro posicOes que 	 faltavam
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para completar a linha da mensagem sao os nulos que o termi-

nal nao conta como caracteres representaveis. Logo o cursor,

ao final da mensagem se posiciona perto do final da linha,

.
a proxima mensagem inicia ali, e nao no comec,:o como era de se

esperar. Isto ocorre devido ao fato do computador nao enviar

os comandos CR (retorno de carro) e LF (nova linha) antes de

cada mensagem.

6.2.2	 Exemplo 2

Neste exemplo, nao apresentamos detalhes da 	 liga

,ao que so concernem a programarao de FORMAT() e nao ao teste

propriamente.

Descricao do problema:

Algumas mensagens recebidas pelo terminal cram du

plicadas.

Programagao do modo monitor:

Eventor SEQ CAR 1SE0(

Teste F CONTA EV]

JanelaT DESLIGADA1

Tlnic L
	

0-->l	 ---iLinha (04)

TFim
	

0->1	 Linna (05)

Descricao do teste:

A seqaencia que gera eventos foi definida	 como
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sendo:

SEQ(EOT,B,A,SEL,ENQ,X,X,X)

Esta secitencia inicia a transmissao de mensagens do computa-

dor ao terminal. Deste modo, geramos um evento para tocla men-

sagem recebida pelo terminal.

0 teste simplesmente vai armazenando os dados 	 na

memOria monitora, e contando eventos. Neste teste nao e fei-

ta nenhuma selecao nos dados armazenados, ja que a JANELA	 se

encontra desligada.

0 teste vai armazenando continuamente, at a	 0-

corr&ncia do problema, ou seja, uma linha e duplicada. Para-

mos o teste manualmente, pressionando a tecla PARAR. Pela di-

retiva LISTAR,2, exibimos na tela os dltimos 32 	 caracteres

recebidos. Pela tecla DIREITA, vamos deslocando os dados 	 da

memOria monitora na tela, ate encontrar o dialog() que encer-

rou a transmissao da mensagem que foi repetida. Observamos a

seguinte seqd3ncia:

ETX,BCC,ACK,E0T,AD1,AD2, 	

Nesta seqd6ncia aparece sublinhada a mensagem en-

viada pelo terminal ao computador. n enviado ACK indicandoque

o terminal recebeu a mensagem corretamente, tanto que ela foi

colocada no video. Porem o computador enviou novamente a mes-

ma mensagem. Isto so pode ter um motivo: o computador nao re-

conheceu o ACK enviado pelo terminal e retransmitiu a mensa-

gem. Uma maneira de se comprovar este fato e realizando o tes

to de monitoracao junto ao computador e verificando se 	 ele

recebe o ACK ou nao.
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6.2.3	 Exemplo 3

Descriao do problema:

0 terminal nao responde.

Programarao do modo monitor:

Eventoi	 SEQ CAR 1 SEO (
Teste	 CONTA EV-1

Janela E DESLIGADA1
T Inic	 0->1 iLinha (04)

T Fim E	 0->l --Minna (05)

Descricao do teste:

Neste teste, antes de mais nada, observamos o flu

xo de dados procedente do computador. Apas algum tempo de mo-

nitoracao, paramos o teste manualmente, apertando a tecla PA-

RAR. Pela diretiva LISTAR,2, podemos visualizer na tela 	 os

ialtimos caracteres recebidos. Corn o auxilio da tecla DIREITA

vamos observando os dados armazenados. As segdencias se repe-

tem:

EOT,A,A,POL,ENQ,E0T,A,A,POL,ENO

Observamos que o endereco enviado pelo 	 computa-

dor,"AA", nao corresponds ao endereco do terminal, "AB", logo

este nao responde porque nao esta sendo corretamente endereca

do. Este caso e bastante simples de resolver porque basta mu-
dar o endereco do terminal once for mais conveniente, no pro-

prio terminal ou no programa do computador.
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6.2.4	 Exemplo 4

Neste exemplo deseja-se medir o "turnaround" 	 do

modem. Esta medida e o tempo entre a subida do sinal RTS (pe-

dido para transmitir) vindo do terminal ou computador e a su-

bida do sinal CTS (pronto para transmitir) vindo do modem.	 0

sinal RTS ester localizado no pino do interface V.24, e o si-

nal CTS no pino 05.

Programacao do modo monitor:

A programacao do modo monitor pode ser exatamente

a mesma do exemplo 3, j5 que naquele exemplo foi definida	 a

medida de intervalo de tempo como desejamos aqui.

Apertamos a tecla EXECUTAR e esperamos alguns se-

gundos. Paramos o teste manualmente, apertando a tecla PARAR.

Entramos com a diretiva LISTAR,4 e aparece na tela:

Int.tempo = 000041 ms

Este é" o tempo entre as du gs linhas, ou seja,

modem leva 41 ms para permitir o inicio de uma transmissao.

6.2.5	 Exemplo 5

Desejamos saber quanto tempo o terminal leva para

passar de uma recepcao para uma transmissao.,Para tanto, deve

mos medir o tempo entre a decida do sinal DCD (PORTADORA DE-

TECTADA) e a subida do sinal CTS (PRONTO PARA TRANSMITIR). 	 0

sinal DCD se localiza no pino 8 e o sinal CTS no pino 5 	 do
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interface V.24.

Programacao do modo teste:

T Inicr 1->0 ]	 Linha(08)

T rim E	 Linha(05)

Descricao do teste:

Apertamos a tecla EXECUTAR e esperamos alguns ins

tantes para a rnedida ser efetuada. Paramos o teste manualmen-

te pela tecla PARAR. Entramos corn a diretiva LISTAR,4 e ob-

serVamos na tela:

Int.tempo = 000054 ms

Ou seja, o terminal leva 54 ms para passar de uma

recepcao para transmissao.

6.3	 AplicagOes do MODO SIMULADOP

As aplicacOes neste modo te'm um objetivo mail de-

taihista na tentativa de diagnosticar determinado 	 problema.

Quando todos os esforcos de monitoracao falham, entao e	 a

vez de se atuar ativamente na liga;:ao. A grande diferenca en-

tre este modo e a monitoracao reside no fato de, na 	 simula-

cao, estarmos interferindo diretamente na ligacao. Neste caso

a ligacao e colocada em manutencao, fora da operacao normal.

Em alguns casos, como no exemplo 1, a 	 simulacao

se constitui numa caracteristica altamente importante, na me-

dida em que ela pole dettctar problemas em equipamentos antes



173

deles serem efetivamente conectados a rede. Este seria um e-

xemplo tipico de teste de aceitayao de equipamento.

6.3.1	 Exemplo 1

Desejamos testar um terminal antes de conecta-lo

a rede.

Descricao do teste:

A ligacao com o terminal deve ser feita 	 atraves

do conector j2(ETD) do STTP. Estaremos simulando um computa-

dor que envia, inicialmente, a seqaancia "pol" ao terminal. 0

programa de simulacao pode ser o mesmo apresentado em 3.4.5.1.

Os parametros de simulacao sao:

Simula j ECD j RTS/CTS(050)rns

Element E MESTRE1 R APS (0500) ms
onde indicamos que estamos simulando um modem (ECD)	 cujo "tur

naround" é de 50 ms, e somos o elernento mestre 	 (computador)

que espera 500 ms entre uma mensagem e outra.

Os parametros relativos a parte de monitoracaosao

escolhidos a vontade.

Nesta situacao, o STTP fica enviando 	 mensagens

de "pol" a cada 500 ms. 0 terminal responde ou nao a esta se-

qaencia. As trocas de mensagem sao mostradas em tempo	 real

no mostrador e armazenadas na memOria de monitoracao. A para-

da do teste e manual. Pela observacao da memOria monitora ao

final do teste, podemos verificar se o terminal esta 	 respon-
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dendo corretamente a secIdencia enviada.

Uma vez constatado a correcao nas respostas a se-

Oencia "pol", podemos enviar a seqténcia "sel". Para isto,de

vemos novamente entrar com o programa de simulagdo. 0 progra-

ma pode ser do tipo mostrado em 3.4.5.2. Repetimos o teste e

verificamos se o terminal tamb6m responde corretamente a es-

to

Caso tudo esteja correto, podemos conectar o ter-

minal a rede com seguranga, evitando a perda de tempo de co-

nectar um terminal Para depois verificar se tudo ester funcio-

nando corretamente.

6.3.2	 Exemplo 2

Desejamos testar um computador a partir de um ter

minal remoto.

Descrigao do teste:

Substituimos o terminal remoto pelo STTP. Conecta

mos o modem ao conector J2(ECD). Os parametros de 	 simulagao

sao:

Simula j ETD 1

Element LI ESCRAVC51 R APS (0010) ms

onde simulamos um equipamento terminal de dados (ETD) na si-

tuagao de element() escravo que responde 10 ms apOs receber a

mensagem.

0 programa de simulagao pode ser, por exemplo,
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apresentado en' 3.4.5.3, cue pole responder tanto as 	 seqTén-

cias "pol" como "sel".

0 teste e colocado em execucao e o STTP envia uma

mensagem especifica, conforme o programa de simulacao, a cada

seqtiencia "pol" recebida, e esta sempre pronto a receber tex-

to, quando	 incjuirido por uma segTencia Mel".

Ao final do teste, pode-se observar em sua memO-

ria monitora o conteGdo da transacao e analisar a sua corre-

cao.

6.4	 AplicacOes do I1ODO TESTE

As aplicacOes deste modo visam testar a qualidade

da ligacHo,	 linha e modem. Estes testes podem indicar: qual o

modem com problema, se a linha esti interrompida ou se a liga

cao encontra-se degradada.

6.4.1	 Exemplo 1

Neste exemplo, o computador rid() recebe	 mensagem

do terminal.

Programacao do modo teste:

Padrao T 511 -1
Test er F BIT 1
Contag - 10E6 I

11
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Descricao do teste:

Verificou-se que o modem junto ao terminal n&) re

cebe sinai algum da linha. 0 modem junto ao computador indica

que estao sendo enviados dados Para a linha. Esta situacao po

de ter duas causas: ou a linha se encontra interrompida ou o

modem remoto se encontra defeituoso.

Primeiro verificamos a linha. Colocamos o	 modem

remoto	 (junto ao terminal) 	 em lac° analOgico, conforme figura

56.

J

—55- -4

STTP MODEM MODEM
LOCAL REMOTO

Figura 56	 Teste de linha

Colocamos o STTP em execucao. Ao final do teste a

parece automaticamente no mostrador:

Erros = 00000000<<FIM TESTE>>

Isto indica que a linha se encontra em perfeitas

condiqOes, nao havendo interrupc6es nem ruido observivel que

degrade a ligacao.

Verificamos agora as condicOes do modem 	 remoto.

Para isto, colocamos o modem remoto em laco digital, ciEforme

esquema da figura 57.
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MODEM
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Figura 57 Teste do modem remota

Entramos novamente em execucao e esperamos o fi-

nal automdtico do teste, quando aparece na tela:

Erros = 00556471 ms

Esta alta taxa de erros indica que o modem remoto

encontra-se defeituoso. Observar que a contagem de erros nes-

te teste nao pode ser de um milhao jd que o padrao 511 apre-

senta bits "0" e "1" em quantidades quase iguais. Se o modem

estiver inoperante e recebermos apenas "0" ou apenas "1", 	 a

contagem de erros sera aproximadamente a metade do nalero 	 de

bits enviados.

6.4.2	 Exemplo 2

Neste exempla, desejamos avaliar a qualidade 	 de

uma ligacao.

Descricao do teste:

Inicialmente fazemos uma medida de taxa de erros

de bits/milhao, com o padraa 511. A programacao do modo teste
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identica a do exemplo anterior. Colocamos o modem remoto em
taco digital, como na figura 57. No final do teste foi obser-

vaLlo:

Erros = 00000147 «FIM TESTE>>

Repetimos o mesmo teste e verificamos:

Erros = 00000052 ‹<Fin TESTE>>

Houve uma reducao drastica na contagem de erros,

o que nos faz supor que os mesmos ocorrem em rajadas de tama-

nhos diversos.

Mudamos o teste para caracter/milhao, ainda com o

padrao 511. Verificamos ao final de virios testes, os seguin-

tes resultados:

Erros = 00000005 «FIM TESTE»

Erros = 00000012 «FIM TESTE»

Erros = 00000007 «FIM TESTE>>

Estes resultados nos reforgara a hipOtese dos er-

ros em rajadas curtas que atingem poucos caracteres por vez.

Por ultimo, mudamos o teste para bloco/mil com

mesmo padrao. Os resultados obtidos foram:

Erros = 00000002 «FIM TESTE»

Erros = 00000001 «FIM TESTE>>

Erros = 00000001 «FIM TESTE»

Podemos concluir que a ligacao e	 razoavelmente

satisfatOria por6ra apresentando erros em rajadas curtas e es-

parsas que interferem em 1 ou 2 blocos de 511 bits de tamanho

numa transmissao de mil blocos.
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7	 CONCLUSAO

Ao concluir este trabalho, gostaria de fazer 	 uma

auto-avaliacao. Ao ser definido o MP, procurou-se colocarne

le tudo aquilo que algu'em que trabalha em transmissdo de	 da-

dos, gostaria de ter a mdo na hora de descobrir um	 problema

numa rede complexa, corn muitos equipamentos diferentes, de fa

bricantes diferentes. Foram comparados varios equipamentos do

genero e de cada um poi tirado aquilo que mais interessava.

Reuniu-se tudo e estava definido o STTP. De todos os itens da

sua definicao, nao foram concretizados uns poucos que passa-

mos a enumerar:

- programacao fixa de alguns protocolos mais 	 co-

muns;

- capacidade de auto-teste;

saidas Ipara TTY, video ou K7;

equipamento portatil;

baixo consumo.

A programacao fixa de alguns protocolos, assim co

mo a capacidade de auto-teste, nao foram implernentados	 por

nao haver mais espaco disponivel de memOria e pela 	 absoluta

falta de tempo em aument5-1a. for outro lado, estes dois itens

constituem-se em sofisticacoes que nao comprometern o projeto.

As saidas para TTY, video ou K7, foram substitui-

das por uma saida para impressora.

0 eciuipamento portdtil nao se tornou 	 realizavel

por necessitar de recursos nao disponiveis a curto prazo	 no

PGCC. 0 sisterna de placas padrOes utilizado pelo curso, impos
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sibiiitou uma montagem mais compacta, descaracterizando 	 em

muito o conceito de portabilidade. Este conceito;	 no entanto,

muito discutivel, ja que inGmeros fabricantes alegam	 que

sous produtos sao portateis apenas por possuirem uma 	 alca,

quando o seu peso e major do que uma pessoa sozinha 	 poderia

carregar con certa facilidade. 0 STTP nao chega a ser um equi

pamento pesado (5 kg) , por6m, sua construcio quase 	 cfibica,

nao predispOe a portabilidade.

0 item consumo apresenta dois aspectos a conside-

rar: o consumo da rede AC e o consumo da fonte DC. Quando 	 se

fala em equipamento portatil, o quesito consumo se refere 	 ao

tamanho e peso da fonte DC. 0 consumo da rede AC é 	 inferior

ao de uma lampada de 150 watts, o que bode ser 	 considerado

baixo. Ja o consumo da fonte DC se eleva a 5 amperes. Uma fon

to DC chaveada e bem dimensionada tem menor peso e 	 tamanho

que uma fonte serie convencional. Mas, devido aos 	 recursos

disponiveis, limitamo-nos a construir uma fonte convencional,

deixando para um desenvolvimento futuro um melhor dimensiona-

mento da fonte.

Em termos de "Hardware", o major problema do STTP

ester localizado no seu mostrador. Este é constituido de	 32

"displays" alfanum6ricos. A sua escolha deveu--se	 exclusi-

vamente a sua disponibilidade no mercado nacional de 	 compo-

nentes. Existem, sem diavida, outras alternativas, muito mais

convenientes, porem nao cram facilmente disponiveis na	 epoca

da definicao do mostrador. Entre as desvantagens deste mostra

dor estao o seu alto consumo, no niimero de pastilhas auxilia-

res (em torno de 100) e os problemas de "lay-out" 	 decorren-
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tes de um niimero tao grande de componentes.

Embora o STTP possa ser reproduzido em pequena es

cala, a sua industrializacdo requer uma segunda fase de proje

to. Nesta fase, passarao a ser de vital importancia a redefi-

nicao do mostrador, a otimizacao da fonte de alimentacao,

"lay-out" dos componentes e placas, os problemas de 	 cabeamen

to e conectores e um novo projeto do gabinete. Estes 	 proble

mas fugiram de todo aos objetivos deste trabalho.

Entre as qualidades do STTP, a sua facil operacao

talvez seja a mais importante. Como este instrumento intera-

ge num alto nivel com uma rede sofisticada, o operador nao po

de se emaranhar com uma complexa operacao do instrumento.

Outra caracteristica importante é a sua habilida-

de em reconhecer e disparar testes em secitencias especificas.

Esta 6 a chave para apontar areas de problema que possam es-

tar ocorrendo na rede.

A sua memOria de armazenamento de 2048 palavras 6

grande o suficiente para armazenar informac5o pertinente 	 a

uma determinada area com sintomas de problema. 0 tamanho 	 de

memOria necessario 6 diminuido pelo aumento da capacidade	 do

equipamento em realizar n amarracOes" mais sofisticadas.

A habilidade de monitorar atraves do interface en

tre o modem e o terminal, nao apenas dados, mas tambem infor-

macOes de tempo, 6 de vital importancia. Aproximadamente 80%

dos problemas do sistema podem ser resolvidos atraves de uma

monitoracao nao intrusiva. Isto economiza tempo de	 operacao

do sistema o que resulta numa diminuicao do custo.

A simulac5o do terminal ou computador 6 outra ca-
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racteristica importante na manutencao mais detalhada de 	 blo-

cos especificos da rede.

Finalmente,a sua flexibilidade de operacao 	 com-

porta o use em estruturas de dados de varios cddicjos, a	 di-

vorsas ve1ocidades e com capacidade de realizar verificagiede

erro de iniameras maneiras.

0 crescimento continuo de redes de teleprocesses —

mento no pals, tanto privadas como ptiblicas, requer o use	 de

ferramentas ad.equadas para a sua manutencao. A nivel 	 nacio-

nal, nao existe nenhum outro projeto de sistema 	 semelhante,

que seja do conhecimento do autor. 0 Unico caminho para	 os

usuarios tem sido a importacao que, al6m de onerosa, tem como

principal conseqtiencia o aumento da nossa jd tao grande depen

dencia do exterior. 0 desenvolvimento de um sistema como este

traz consigo, alem dos beneficios diretos as partes envolvi-

das, um aceno a ind5stria nacional que tanto se tem desgasta-

do com o pagamento de "royalties" ao exterior para a fabrica-

cao de equipamentos sofisticados.

Para a realizacao deste trabalho, o autor 	 gastou

meses em tempo parcial e 2 meses em tempo integral, contan

do apenas com o auxilio de um auxiliar de pesquisa de 20 	 ho-

ras/semana para a confeccao da fonte de alimentacao e a monta

gem mecanica do protOtipo.

0 projeto pode ser dividido em 4 fases distintas,

apresentadas abaixo, com o tempo dispendido em cada uma 	 de-

las:

- Definicao do sistema (6 meses),

Projeto e simulacao do software (4 meses);
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Projeto e depura7ao do hardware (3 meseS);

Depuraao do sistema a nivel de protOtipo (4 me

ses).

Na primeira fase, de definicao, foi feito um 	 le-

vantamento dos equipamentos similares e de suas caracteristi-

cas. Logo apds, foram definidos os testes que seriam realiza-

dos pelo STTP e a seguir foi definido o metodo de programacEo

do mesmo. Ainda nesta fase foi definida a estrutura de hard-

ware necessaria. Esta fase foi a mais longa e tambem	 a mais

dificil devido principalmente a pouca documentacao obtida dos

equipamentos consultados.

As fases seguintes consistiram no desenvolvimento

do sistema definido na primeira fase. 0 projeto de software e

sua simulacHo foi toda realizada em cima do SED (sistema	 de

entrada de dados) desenvolvido pelo CPGCC para o desenvolvi-

mento de sistemas a base de microprocessador. 0 prdprio SED

implementado com um microprocessador 8080A e possui todo 	 um

software de apoio clue permite a depuracao de programas escri-

tos em assembler do 8080A. Atraves do SED foi feita tamb6m a

gravacEo do cddigo objeto do programa desenvolvido nas memo-

rias de reprom do STTP.

0 projeto, montagem e depuracao de hardware 	 foi

uma fase relativamente curta, onde procurou-se nao reinventar

a roda utilizando na medida do possivel todo o apoio forneci-

do pelos LSI's da Intel.

A Ultima fase consistiu na depuracao do 	 sistema

ja a nivel de protaipo, onde tinhamos o programa 	 residente

interagindo com o hardware montado e realizando os testes de-
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finidos na primeira fase. Esta depuracao consistiu principal-

mente na depuracao do programa residente, onde se localizaram

a maioria das faihas encontradas.

Durante as quatro lases, cerca de 20% do 	 tempo

foi dedicado a confeccao da documentacao do projeto, incluin-

do relatOrios, desenhos, diagramas e a escrita deste 	 traba-

lho. Outros 20% do tempo disponivel ao longo do projeto foram

gastos pelo autor para a realizacao de tarefas secund5rias

gadas a confeccao do protdtipo, como a compra de certos compo

nentes especiais, a confeccao da placa de painel, o 	 projeto

mecanico, a contratacao de servicos de terceiros, etc..

Concluimos que uma equipe bem estruturada, onde a

documentacao e a confeccao do protOtipo nao ficassem exclusi-

vamente ao encargo do pesquisador, e mais, onde o 	 pesquisa-

dor possuisse tempo integral para se dedicar ao projeto,

mesmo poderia ser realizado em cerca de oito meses.
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APrNDICE A LISTA DE DEFINICOES DOS CIRCUITOS DO INTERFACE V. 

24 (RS-232-C) 

Circuito 101 (EIA AA) - Terra de protecao

Este condutor deve ser eletricamente ligado a car

caya do equlpamento.

Circuito 102 (EIA AB) - Terra de sinal

Este condutor estabelece o potencial terra de re-

fer6ncia comum para todos os circuitos de ligagao, exceto

circuito 101. Dentro do ECD, este circuito podera ser trazido

a um ponto onde ele podera ser conectado ao circuito 101 atra

yes de uma ponte. Esta ponte pode ser colocada ou retirada na

instalacao, como for requerido por regulamentacao pertinente

ou para minimizar a introducao de ruldo nos circuitos eletra-

nicos.

Circuito 103 (EIA BA) - Dados transmitidos

Direcao: para a ECD.

Os sinais de dado gerados pelo ETD, a serem trans

	

mitidos pelo canal de dados a uma ou mais estacEies 	 remotas,

sao transferidos por este circuito ao ECD.

Circuito 104 (EIA BB) - Dados recebidos

Direcao: do ECD.

	

Os sinais de dado gerados pelo ECD, em 	 resposta

aos sinais de linha do canal de dados recebidos de uma esta-

cao remota, sao transferidos neste circuito para o ETD.
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Circuito 105 (EIA CA) - Pedido para transmitir

Direcao; para o ECD.

Os sinais neste circuito controlam a funcao	 de

transmissao pelo canal de dados do ECD.

A condicao ON faz o ECD assumir o modo de trans —

missao pelo canal de dados.

A condirao OFF faz o ECD assumir modo de nao trans

missao pelo canal de dados, apOs a transmissao de tocios 	 os

dados do circuito 103.

Circuito 106 (EIA CB) - Pronto para transmitir

Direcao: do ECD.

Os sinais neste circuito indicam se o ECD 	 ester

em condicOes de transmitir dados no canal de dados.

A condicao ON indica que o ECD ester pronto 	 para

transmitir dados pelo canal de dados.

A condicao OFF indica que o ECD nao ester 	 pronto

para transmitir dados pelo canal de dados.

Circuito 107 (EIA CC) - ECD pronto

Direcao: do ECD.

Os sinais neste circuito indicam que o ECD 	 ester

pronto para operar.

A condicao ON indica que o ECD ester conectado 	 a

linha e pronto para a troca de sinais de controle com o ETD e

iniciar a troca de dados.

A condicao OFF indica que o ECD nao ester 	 pronto

para operar.
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Circuito 108/2 (EIA CD) - Terminal de dados pronto

Direcao: para o ECD.

Os sinais neste circuito sao usados para contro-

lar a conexao do ECD a linha.

A condicao On indica que o ETD esta pronto 	 para

operar, prepara o ECD para conectar-se a linha e mantem	 esta

conexao depois desta ser realizada por meios suplementares.

A condicao OFF faz com cue o ECD se desconecte da

linha.

Circuito 109 .(EIA CF) - Detector de portadora presente

Direcao: do ECD

Os sinais neste circuito indicam se o sinal de da

dos recebidos esti dentro de limites apropriados.

A condicao ON indica que o sinal recebido 	 esta

dentro de limites apropriados.

A condicao OFF indica que o sinal recebido 	 nao

esta dentro de limites apropriados.

Circuito 110 (EIA CG) - Detector de qualidade do sinal de da-

dos

Direcao: do ECD.

Os sinais neste circuito indicam se ha uma razoa-

vel probabilidade de erro nos dados recebidos no canal de da-

dos.

A condicao ON indica que nao ha razao para acredi

tar que um erro ocorreu.

A condicao OFF indica que hi uma probabilidade ra
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zoavel de erro.

Circuito 111 (EIA CH)) - Seletor de taxa de transmissao

Direcao: para o ECD.

Os sinais neste circuito sao usados para selecio-

nar uma de duas taxas de transmissao em ECD sincronos de 	 du-

pla taxa, ou para selecionar um.

A condicao ON seleciona a taxa mais alta.

A condicao OFF seleciona a taxa mais baixa.

Circuito 112 (EIA CI) - Seletor de taxa de transmissao (fonte

ECD)

Direcao: do ECD.

Os sinais neste circuito sao usados para selecio-

nar uma de duas taxas de transmissao no ETD que coincida	 com

a taxa usada no ECD.

A condicao de ON seleciona a taxa mais alta.

A condicao de OFF seleciona a taxa mais baixa.

Circuito 113(EIA DA) - RelOgio de transmissao de dados (fonte

ETD)

Direcao: para o ECD.

Os sinais neste circuito dao ao ECD 4a informacao

de tempo para a transmissao de dados.

A condicao neste circuito deve ser ON e OFF	 por

periodos nominalmente iguais, sendo que as transicOes de	 ON

para OFF devem nominalmente indicar o centro de cada elemen-

to de sinal do circuito 103.
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Circuit° 114 (EIA DB) - RelOgio de transmissdo de dados	 (fon-

te ECD)

Direcao: do ECD.

Os sinais neste circuito dao ao ETD informacao de

tempo para a transmissao de dados.

As condicOes ON e OFF deste circuito devem ocor-

rer por periodos nominalmente iguais. 0 ETD deve 	 apresentar

um sinal de dado no circuito 103 na qual as transicOes entre

os elementos de sinal ocorram nominalmente ao tempo	 em que

ocorram as transic6es de OFF para ON do circuito 114.

Circuit° 115 (EIA DD) - RelOgio de recepcao (fonte ECD)

Direcao: do ECD.

Os sinais neste circuito dao ao ETD 	 informacao

de tempo para a recepcao de dados.

As condicOes ON e OFF deste circuito devem ocor-

rer por periodos nominalmente iguais e a transicao de ON para

OFF deve indicar o centro de cada elemento de sinal do 	 cir-

cuito 104.

Circuito 118 (EIA SBA) - Dados transmitidos canal secundario

Direcao: para o ECD.

Este circuito 6 equivalente ao circuito 103, ex-

ceto que ele 6 usado para transmitir dados pelo canal secundi

rio.
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Circuito 119 (EIA SBB) - Dados recebidos canal secundirio

Direcao: do ECD.

Este circuito e equivalente ao circuito 104, ex-

ceto que ele e usado para receber os dados pelo canal secundd

rio.

Circuito 120 (EIA SCA) - Pedido para transmitir do canal se-

cundario

Direcao: para o ECD.

Este circuito e equivalente ao circuito 105, ex-

ceto . que ele e usado para controlar a funcao de 	 transmissao

do ECD pelo canal secundario.

A condicao ON faz o ECD assumir o modo de trans-

missao para o canal secundario.

A condicao OFF faz o ECD assumir o modo 	 de nao

transmissao pelo canal secundario, ands todos os dados serem

transmitidos a linha pelo circuito 118.

Circuito 121 (EIA SCB) - Pronto para transmitir do canal se-

cundario

Direcao: do ECD.

Indicar se o ECD ester pronto para transmitir pelo

canal secundario.

A condicao ON indica que o ECD esta pronto 	 para

transmitir pelo canal secundario.

A condicao OFF indica que o ECD nao ester pronto pa

ra transmitir pelo canal secunddrio.



191

Circuito 122 (EIA SCF) - Detector de portadora do canal secun

ddrio

DirecHo: do ECD.

Este circuito e equivalente ao circuito 109, ex-

ceto que ele e usado para indicar se o sinal de linha do ca-

nal secundario est5 dentro de limites apropriados.
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0
1
2
3
4
5
6
7
3
9
SP
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HEXA	 CARACTER	 HEXA

30	 DLE	 10
31	 EM	 19
32	 ENO	 05
33	 EOT	 04
34	 ESC	 1B
35	 ETB	 17
36	 ETX	 03
37	 FF	 OC
38	 FS	 1C
39	 GS	 1D
20	 HT	 09
21	 LF	 OA
22	 NAK	 15
23	 NUL	 00
24	 RS	 1E
25	 SI	 OF
26	 SO	 OE
27	 SOH	 01
28	 STX	 02
29	 SUB	 1A
2A	 SYN	 16
2B	 US	 1F

 2C	 VT	 OB
2D
2E
2F
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40

L	 5B
\	 5C7
_J	

5D
--1	 5E
-	 5F
.	 60
k	 7B
.	 7C

1	 7D
7E

BEL	 07
BS	 06
CAN	 13
CR	 OD
DC1	 11
DC2	 12
DC3	 13
DC4	 14
DEL	 7F

192

APnNDICE B CODIGO ASCII

CARACTER HEXA

A 41
B 42
C 43
D 44
E 43
F 46
G 47
H 48
I 49
J 4A
K 4B
L 4C
II 4D
N 4E
0 4F
0 50
Q 51
R 52
S 53
T 54
U 55
V 56
w 57
X 58
Y 59
Z 5A
a 61
b 62
c 63
d 64
e 65
f 66
g 67
h 68
i 69
j 6A
k 6B
1 6C
m 6D
n 6E
o 6F
P 70
CI 71
r 72
s 73
t 74
u 75
v 76
w 77
x 73
Y 79
z 7A
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APENDICE C CODIGO EBCDIC

CARACTER	 HEXA	 CARACTER	 HEXA	 CARACTEP, HEXA

A	 Cl	 0	 FO	 DEL	 07
C2	 1	 Fl	 DLE	 10

C	 C3	 2	 F2	 DS	 20
C4	 3	 F3	 EI1	 19
C5	 4	 F4	 ENO	 2D

F	 C6	 5	 FS	 LOB	 26
C7	 6	 P6	 EOT	 37
C8	 7	 F7	 ESC	 27

I	 C9	 8	 F8	 ETB	 26
Dl	 9	 F9	 ETX	 03
D2	 &	 50	 Fr	 OC
D3	 -	 60	 FS	 22

/1	 D4	 /	 61	 HT	 05
D5	 $	 5B	 IFS	 1C
D6	 '1.	 4A	 ICS	 1D
D7 	 5A	 IL	 17
D8	 :	 7A	 IRS	 lE

R	 D9	 4t	 7B	 IUS	 1F
E2	 ,	 6B	 LC	 06

T	 E3	 .	 4B	 LF	 25
E4	 <	 4C	 NAK	 3D
E5	 *	 5C	 NL	 15

Il	 E6	 %	 6C	 NUL	 00
X	 E7	 @	 7C	 PP	 04
Y	 E8	 (	 4D	 PB	 34
Z	 E9	 )	 5D	 PRE	 27
a	 81	 -	 6D	 RES	 14
b	 82	 ,	 7D	 RLF	 09
c	 33	 +	 4E	 RS	 35

34	 ;	 5E	 SI	 OF
85	 '>	 6E	 SN	 2A

f	 86	 =	 7E	 SI/1	 OA
87	 1	 4F	 SO	 OE
88	 5F	 SOH	 01

i	 89	 ?	 6F	 SOS	 21
j	 91	 “	 7F	 SPACE	 40
k	 92	 C.	 CO	 STX	 02
1	 93

I	
DO	 SUB	 3F

m	 94	 E 0	 SYN	 32
95	 \	 Al	 UC	 36
96	 .	 79	 VT	 OB
97	 i

1	 6A
98	 BEL	 2F
99	 BS	 16

s	 A2	 BYP	 24
A3	 CAN	 18
A4	 CC	 lA
A5	 CR	 OD
A6	 DC1	 11

x	 A7	 DC2	 12
Y	 A8	 DC3	 13
z	 A9	 DC4	 14
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APENDICE D CODI GO BAUDOT 

CARACTER	 HEXA

BLK	 00
01

LF	 02

A	 03

S P	04
05

I	 06
07

CR	 08
09

R	 OA

OB

OC

F	 OD

C	 OE

OF

T	 10

11

12
13

FI	 14
15
16
17
18
19
1A

FIGS	 1B
1C

X	 1D
1E

LTRS	 1F
BLK	 20
3	 21
LF	 22

23
SP	 24
BELL	 25
8	 26

7	 27
CR	 28

29
4	 2A

2B
2C
2D
2E
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AP2NDICE E ENDERECOS DE ENTRADA E SAIDA

SINAL ENDERECO

ESC)/ 000

ES1/ 020

ES2/ 040

ES3/ 060

ES4/ 100

ES5/ 120

ES6/ 140

141

ES7/ 160

161

ES8/ 200

201

ES9/ 220

ES10/ 240

ES11/ 260

ES12/ 300

ES13/ 320

ES14/ 340

341

ES15/ 360

FUNO0

Controlador de ADM

Controlador de interrupcao

Registrador de posick do cursor

Registrador de habilitacao do cursor

Registrador tecla

Registrador velocidade

Reseta interrupcao inicio e fim

Reseta interrupcao RTS

Registrador de dados da usart 1

Registrador de controle da usart 1

Registrador de dados da usart 2

Registrador de controle da usart 2

Reseta interrupcao do ielOgio de 1 ms

Registrador selecao de linhas de
inicio e fim

Registrador de controle interface
comunicacoes

Liga CTSDTE (pronto para transmitir)

Vago

Registrador de dados da impressora

Registrador de controle da impresso-
ra

Alarme
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APENDICE F ALOCACTO DOS PINOS NO BARRATINTO

PINO SINAL PINO SINAL

Cl terra Fl terra

C2 BDO F2 I/OR/

C3 BD1 F3 I/Ow/

C4 BD2 F4 ES2/

C5 BD3 F5 ES3/

C6 BD4 F6 ES4/

C7 BD5 F7 ES5/

C8 BD6 F8 ES6/

C9 BD7 F9 ES7/

C10 INTO/ F10 ES3/

C11 INT1/ Fll ES9/

C12 INT2/ F12 ES10/

C13 INT3/ F13 ES11/

C14 INT4/ F14 ES12/

C15 INT5/ F15 BEO

C16 INT6/ F16 F2TTL

C17 OSC F17 Reset/

C18 DRQ2 F18 DACK2/

C19 -5V F19 -5V

C20 -12V F20 -12V

C21 +12V F21 +12V

C22 +5V F22 +5V
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