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RESUMO 

Este projeto propõe a utilização de sistemas OLTP 

(Processamento Transacional `On-Line 2 no gerenciainento do 

fluxo de informações entre os segmentos de um ambiente de 

manufatura integrada voltado à produção discreta. Para tanto, 

são analisados os aspectos relacionados com o desenvolvimento 

de aplicações cliente-servidor para sistemas transacionais 

utilizando-se monitores OLTP. Gomo plataforma base para o 

sistema escolheu-se o ambiente Novell NetWare, por este oferecer 

uma rede de processamento distribuído 'multithreading' aberta e 

flexível. O núcleo do sistema (monitor OLTP) reside, juntamente 

com as aplicações servidoras, no servidor Novell, sendo acessado 

por todas as estações clientes da rede atra.vés de uma arquitetura 

cliente-servidor. Será mostrado que a utilização de sistemas OLTP 

no gerencianzento de ambientes de manufatura integrada voltados 

à produção discreta, disponibiliza mecanismos para alta 

performance e disponibilidade do sistema em situações críticas, 

mantendo a segurança e integridade dos dados, através do 

compartilhamento e utilização eficiente dos recursos 

computacionais oferecidos. 



ABSTR4CT 

 

The idea behind this project is the use of OLTP (On-Line 

Transactional Processing) systems in the managemerzt of 

information flow between the segments of the integrated 

manufacturing environment designed for the discrete production. 

The features related to the development of client-server 

applications for transacfional systems using OLTP nzonitors are 

reviewed. The Novell's NetWare environment has been selected as 

the base platform, since it provides a "nzultithreading" distributed 

network which allows for an open and flexible environment. The 

system kernel (OLTP monitor) resides, along with the server 

apphcations, in the Nove/l server, being that accessed by all 

clients statiorzs through a client-server architecture. It is shown 

that the use of OLTP systems in the nzanagenzent of integrated 

manufacturing environnzents designed for the discrete producfion 

makes possible the implementafion of mechanisms to allaw for 

high performance and availability in critica! situations, keeping 

security and integrity of data through the sharing and the efficient' 

use of the computing resources available. 



1. Inlrcdução

7. IxrxonuÇ,io

A modenrizagão industria{ dos anibientes de manufaturl> para alcançar a produtividade, a

competitividade, a qualidade, a redução de custos, para assimilar as consta¡rtes variagões nas

características dos procì:ltos, a utfüzação racional da energia e rnaféria-prirna, entre outros,
caractenza-se pela introdugão do computador em praticamcnte todos os seus segmertos, desde o

nível de prajeto ao nivel de produgão.

Esta introdução do conryutador resulta no surgimento de um conjurto de atividades
adicionais, cada qual com o objetivo de buscar a máxima eficiência do seu segmento no ambiente

de manufatura. Tais atividades correqpondem à implaritação de processos autamøtizados, entre
eles :

. Projeto Assistido por Contputador - CAD;

. Engenhm'ia Assistida por Contputador - CAE;

. PlanejamenÍo do Processo Assistido por Contputador - CA|'P;

. Mçnulatura Assisfida por Compulador - CAM.

A simples irnplantação destes processos automatizados favorece o surgimento das

shamadas "ilhas isoladas de âutomâgão", rão destacando, por si só, um dos principais
componentes do custo operacional de r¡m ambie,nte de manufatru4 o gerenciaruento do fluxo de

informagões entre os segmentos.

A consideração de todos os seruertos de um ambiente de manufatura, integrados c.omo

um conjnnto harmonioso, é desigrada por Manufatura Integrada por Computador - CIM, que é
vista como uma tecnologia capaz de viabilizar a oooperação e integração entre todos os

segmentos, garantindora pronta disponibilidâde de informagões precisas a qualquer segmento que
as tenha sotricitado.

Como oondição primeira e necessária à implantação de r¡m ambiente de manufatura
integrada, tem-se uma série de medidas organizacionais que visam a urna completa restruturação
do ambiente, envolvendo os sistemas produtivos, as atividades de negócios e as pessoas, a fim de
possibilitar a integração destes dilerentes elementos.

Satisfeita a condição anterior, uma próxima condição para a integração total do ambiente
de manufatura se refere à maneira pela qual as informações serão trocadas. A utrhzação de redes
locais de coryutadores, como ferramentas de integração, vem de encontro a esta condição. Uma
rede local deve prover serviços que assegurem, além da interconexão e compartilhamento de

recursos: um desempenho ooryatível e runa confiável transmissão e recepção das informações-
de tal forma que os procedimenlos necessários para a obtenção de tais objetivos sejain
tranqp arentes ao ambiente.
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t. Introdução

No caso de anrbientes de manufatwa integrada loltados à produção discreta, a troca de
infornrações ocorre de maneira intensa e variável dc,'ido ao grande número de operações
simultâneas efetuadas pelos seus segmenl os, ocasicnando um aumento do tráfego das
informagões'na rede local e, consequentemente, uma queda de performance em todo o sistema,
não garantindo a pronta disponibilida¿le das informações.

A utilização de sistemas para Processamento Transac;onal 'On-Line' - OLTP tem o
objetivo de garantir a performance de todo o sistema juir,amente com a integridade e a pronta
diqponibilidade das informaçõeb pois, baseados em sisemas distribuídos cliente-servidor,
fonrecem suporte a urn ¿rande número de operaç.ões simultâneas, penlitindo compafiilhamento
de recursos, dados e apliaações, além de alta diqponibilid zde para sifuações críticas.

Logo, diante destes aspectos, o presente projeto se propõe a levantar os princþais
aqpectos ¡elacionados âos ambientes de manufatura e ao desenvolvimento de aplicações em
sistemas distribuídos cliente-sen.idor, propondo a utilização de um sistema OLTP tto
gerencidnrenlo do J'luxo de infornwções entre os segnrcnlos de um sntbiente de msnufatura
integradn yollado à produção discreta.

Esta dissertagão está organszada em sete capítulos, onde o primeiro correqponds a esta
breve introdução, o último apresenla a bibliografia utilizada e os demais apresentam os c.onceitos
envoh'idos juntamente coitl os elementos integrantes do sistema proposto. Estes deurais capítulos
são descritos abaixo.

O segundo capítulo apresenta urna visão geral sobre integração da m¡nffi¡sl"¿,
considerando as princþais características de um sistema produtivo, do processo de produção
discreta, do processo de automação da manufatura e da manufatura integrada por compufador.

O terceiro capítulo envolve os fundamontos para sistema oomputacionais distribuídos,
abordando sistem¿s operacionais, sistemas distribuídos cliente-sen'idor, processamento
transacional'on-line', monitores OLTP, modelo RM-OSL arquitetura IEEE 802, redes locais de
coryutadores e protorcolos de comunicagão.

O quarto capítulo descreve a especificação do sistema OLTP proposto, expondo os
motivos que levaram à escolha do ambiente Noveli NetWare como plataforma base para o
sistema, juntamente oom as estruturas firncionais do monitor OLTP, das aplicações servidoras e
da aplicação cliente.

O quinto capítulo apresenta o sistema OLTP implementado, demonstrando a viabilidade e
as vantagens do sistema, através do aconryanhamento de um processo de elaboração, execução e
conclusão de um determinado pedido em um ambiente de manufatura integrada voltado à
produção discreta.

O sexto capítulo apresenta as conclusões sobre o sistema OLTP proposto e sugestões
para trabalhos futuros.
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2. lntegração da Manr¡fatura

2. Ir¡rnen¿Ç,io DA IILANUFATURA

As atividades produtivas da humanidade evoluíram lentamente até a metade do século

XVltr qualdo se iniciou na Inglaterra a época industrial. Estas idéias propagarâm-se em tempos
diferentes ao restante da Europa Ocidental e à América. O trabalbo bragaf preponderante até
então, foi sendo substituido pelo trabalho das m.ráquinas (mecanização), uma vez que fbntes de

energia nrais poderosas torc.âram'se diqponiveis para a reahzação dos prooessos de
transfonnação da matéria-prima.

Depois das máquinas a vâpor, foram os motores a combustão interna e a energia eletnca,
que deram origem a novûs desenvolvimentos da marufatu¡'a . A mec'anização oriunda desta época
teve cûmo prfuneira consequênci¿ o aumento da produtil'idade. Apesar dos progressos na
produtividade, a parcela da população e,m atividades de manufatura oomeçou a crescer somente a
partir do século XD( com a crnsequente diminuição da parcela dedicada à agricultura,
ocasionando urnâ profunda ¡xçdificação nos parâmetros sociais e econômicos.

Verificou-se o surgimeuto de novâs classes e a nítida separação dos fatores de produção
capital e trabalho. O controle de r¡ma ernpresâ de manufatura deixou de ser puramente um
mecanismo relacionado com os fatores inte;aos, passando a considerar também as forças
políticas e econômicas. Desenvolveu-se assirn o conceito de sucesso financeiro, as téc,nicas de
contabilidade, o rnercado de capitais e as teorias econômicas e sócio-políticas.

Um crescimento acentuado da produtividade foi alcançado através das primeiras
teonologias de automâção (tecnologia desiinada à substituição ou auxílio do esforço mental). Aos
primeiros reguladores mecânicos desenvoh'idos por James \ffatt, em 1788, seguiram-se a

instrumentação e os reguladores pneurnáticos e hidráulicos, e após as guerras mundiais, os
eletrônicos e os com tecnologia analógica.

A evolução nas ultirnas três décadas foi rápida com a introdugão da tecnologia digital
Embora a construção de n:,âquinas sinnples e a mecanização se iniciassem em 1770, somente no
principio deste século surgiram os mecenismos automáticos fixos e as linhas de montagem para a
produção em massa. Em seguida foram desenvofuidas mráquinas-ferramenta com controle
automático simples, para executarem sequê,ncias füas de operações. A introdução do controle ou
com¡ndo numérico no final da década de 50, abriu uma nova etapa na automação.

O progresso tecnológico, até a metade deste século, foi decorrente da conce,ntração
tecnológica nos campos da energia e dos materiais. As novas tecnologias de informação vieram
provocar, pouco a pouco> uma novâ revolugão a partir de 1950. A introdução do controle
nrrmérico em L952 abriu uma novâ era na automagão, uma vez que se baseava na utilizagfis ds
computadores digitais. Os computadores digitais representavam na e.poca uûra nova tec,nologia,
constituindo-se hoje no núcleo da tecnologia de informática.
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2. Integração da I\{anufatura

A exlensão lógica do controle nuinérico c,orrespondeu âo controle nrunérico

computadonzado para máquinas-fe¡ramenta e máquinas operatrizes, orde o tomputador digital
passou a ser incluído como pârte iûtegrante do sis,tenu de controle. Robôs industriais foram
ãr:envolvidos simult*"a**i" aos sisúenras de controle numérico compuladorizados. Porénrç

não tiveram um papel preponderante nos ambientes de manufatura até o final dos anos 70.

No controle de processos foi introduzida a insÊrumentação elørônica, o que possibilitou a

instalagão de salas de controle a grandes diçâncias dos processos. Com o avângo das técnicas de

transmissão de dados pâssou-se a vtihzar, no lugar de urna única sala de controle central
diversas salas de controle distn"buídas geogtaficamente, itterligadas entre si e oonectadas a uÍu
sala central. Surgirau¡ então, as idéias básicas de controle hierárquico, evoluindo para o que

pode-se chamar de controle distribuído.

A idéia de utilizar-se computadoies digitais no controle de processos foi uma decorrência
imediata. Sistemas tligitais distdbuídos r,êm seldo cons{ruídos, a conrunicøçãa cûm o homern
(operadores, zupen4sores, etc.) vsm sendo aprimorada e sistemas de controle distribuído com
grande ûirme¡o de computadores vêin sendo interconectados por redes de computadores. A
automação pene.trou definitivamente em todos os setores produtivos de um ambiante de
menufatura, representando um fator decisivo no aumento da produt.ilidade, da qualidade dos
produtos e da flexibilidade de produção (fig. 2.01).

Sefor de de Dæisõs hojeÉo - CAD

Setor de hocesso - CAPP Setor de Ptanejrmento - FCP Setor de hoiluçåo - C,A.M

Fig. 2.0/ - Arquitetura de um ambiente de manufatura integrada

2.1. PnonuÇ,ao, SISTEMAS PRoDarIVos E E¡,tpnrs¿s

Produção correqponde a umprocesso, através do quaf bsns ou serviços são gerados por
meio da transformagão de recursos. Já os sistemas produtivos, ou eqpresas, combinam fatores
como materiais, trabalho, energia e recursos de capital através de um processo organizado, com
o objetivo de produzir algum produto ou serviço. Assinq as empresas são identificadas como
eqpresas de manufatura (indústrias), eryresas financeiras (bancos), empresas de negócios
(escritórios), etc. lRese9 I al.

4



2. Integração da lrfanr¡fatura

Segnndo COURTOIS fCourglal, uma empresa é caraclenzada pela sua organização e
pafticularidade de seus prcdutos. Contudo, apesar das peculiaridades referentes a eada uma, são

classificadas em firnção de aiguns critérios, tais coino, organização do fluxo de produgão e

relagão com o cliente.

Na classific.ação das e¡npresas segundo a organização do fluro de produção, distinguêm-
se três fluxos básicos de produção : produção cc¡ntínua ('ffow shop'), produção discreta (Job
shop') e produção por projeto. 

.

A produção conÉínua (fig. 2.A2) trata de quantidades siguificativas de urn produto ou de
uru¿ faniíLia de produtos. Sua inrplantação é realiz,ã,Ca em linhas de produção, tornândo linear o
fluxo do prodrrto. E caraetenzada por :

. Muita eficácia;

. Pouca flexibilidade (linhas rígidas de produção);

. Sistemas de gestão relativamente simples;

. Produção equilibrada em c.ada uma das máquinas;

. Automatrzaçio inte.nsa dos processos de produção e dos sistemas de manutenção.

,d-1

Iledu¡ e ÇîJe
Fig. 2.02 - Processo de produção continuo

A produção discreta (fg. 2.(ì3) trata de quantidades relativâmente pequenas de
Íumerosos e variados produtos, a partir de um conjunto diversificado de máquinas. Sua
irplantaçãa é reahzada pelo reagrupameüto das máquinas em firnção do proc.esso tecnológico
que executann, direcioaando o fluxo do produto em firnção do encadeåmento dos processos a

serem realizados. E caractenzada por :

. Pouca efrcácia;

. Muita flexibilidade (ofioinas de produção flexíveis):

. Sistemas de gestão mais complexos;

. Equilíbrio dificil das tarefas, gerando elevados níveis de estoque e custos de
fabricação;

. Máquinas capazes de realuar um grande número de operagões, não sendo exclusivas a

um só produto.

æ-*,re'
¿ Þernentr :Y tt tt

ÆnË*s- d; ,fFFt
ffiffi**>. ËiìÆ.qr_Æ*

Ð F¡rtr'äð,Teinæb Jlhntrgø Pro ilrt¡¡

Fig. 2.03 - P¡ocesso de produçãs discreto
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2. Integração da lrtanufatura

A produção tr'or projeto (fig. 2.0q l,:r'ata de um único prorduto, geralmente de grande
porte e conrplexo, resultando em r¡m processo de produção único e não renor'ável. Sua

inrplantagã o é reahzada pelo ancadeamento de todas as operações que conduzem ao temro do
projeto. E considerada uma variante da produção discreta.

*
heFrEçãt Prr dqt¡

Fig. 2.04 - Proeesso de produçãû pCIr projeto

Apór estas análises, concltri-se que os processos cortmuos são bem mais indicaclos que os
discretas, pûr serem muito mais sinrples de se gerir. Então, como utilizar plocessos eüscretos,
umz- vez que são de gestão complexa ? Um¡ alternativa se¡ia reestruturá-los, de tal modo que
operasse.m ctmo processos contínuos, possuindo assim, uma gestão mais simples.

A Tecnologia de Grupo correqponde a runa filosofia que pode servir a este obj*tivo,
através da organização e agrupamenlo dos produtos e máquinas em conjuntos com
característic.as técnicas e f'¡rcionais semelhantes entre s_i chamadosfanúlias. Por exemplo, em
uma oficina roecânica de produgão discreta, todas as núquinas que possuem características
semelhantes são organizadas e agrupadas em famílias, gerando células de m¿nufatura. Cada
célula de marufatr¡ra tem a função de fabricar pnodutos. seûpre da mesma família, à quaf suas
máquinas também pertencer, oriando-se assim uma organizagão contínua enlre as céluias de
manuÍìfura.

A vantagem desse reagrupamento consiste no ganho de efreâcia. diminuindo-se os prazos
e custos de fabricaçáo. Iá a desvantagem desse reagrupamento consiste na perda de fle>nlilidade
das máquinas introduzidas nas células de manufatura. Cada solução deve implicar sempre na
observação de dois ítens conflitantes :

. Grande flex"bilidade com organtzação e gestão mais corrrylexa;

. Flexibilidade mais baixa com orgenização e gestão relativamente simples.

Na classificação das empresas segundo a relação com o cliente, distinguem-se dois tþos
deprodução:

, Produção parø estoqae : Os produtos aoabados são armaz¡onados em estoques.
Precisa-se produzir antecþadame,nte pffa estoque, quando o tempo de fabricação é
superior ao prtzo da entrega, ou urna grande quantidade produzida ocasionar
diminuiçfis de custos;
Produção por encomenda : Conduz a urnâ dirninuição do estoque, logo, diliiinuìgão
dos custos financeiros

Tcrda enrpresa tem o interesse de produzir apenas o que já está vendido, nïÌs para isso, é
preciso qrie o seu prazo de produção seja inferior a 1m praza aceitável de venda. Se a empresa
pode ser eapaz de tratar e prodt:zir o produto dentro de um pîazß aceitávef então deverá
produzir por encomenda, caso contrário, deverá produzir para estoqu e nCourg l a).
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2. Integração da Manufatura

Exemplos de atuação das enrpresas, mediante o fluxo e tipo de produção :

. Fluxo contínuo e produção para estoqrze : refinarias;

. Fluxo contínuo e produção por encomenda: linhas de montagem automotiva;

. Fluxo discreto e produção para estoque : coml)onentes eletrônicos;

. Fluxo discreto e produção por encomenda : equþamentos industriais;

. Fhno por projeto e produção para estoqze : apartame,lrtos;

. Fluxo por projeto e prúução por encomenda: navios.

2.2. Pnocøsso DE PnopaÇÅo Dtscnrr,a

As ernpresas de manufatura voltadas à produção discreta necessitam de informações que

definam seus produtos através de características que descrevam $ras formas, quantidades,
materiais e eqpecificações lReseglal. Estas informações são descritas através das listas de
materiais, dos desenhos, das eqpecificagões, do planejamento do processo, do planejamento e

controle da produção, dos cronogramas de fabricação, dos tenryos de operação, de montagem e

improdutivos, das informações sobre materiais, dos planos de produção, das orde,ns de
fabricagão, da programagão, da emissão de ordens, dos sistem¿s de controle, e do
replanejamento e reprogramagão.

As listas de materiais, além de identificar o produto, relacionam todas as $ras partes e
corìponentes, identificando-os por nome e número, e mostrando também a quantidade necessária
destas partes e componentes para se montar nma unidade completa do produto.

Os desenhos estão entre os meios mais imlortantes de se introduzir informações relativas
ao produto para os planejamentos de processo e controles de produção, mostrando o projeto do
produto em forma grâfrca, e desorevendo suas medidas fisicas, tolerâncias, formas e contoñros.

As especificações são informagões relativas ao produto, separadas do desenho,
pertinentes ao trabalhg de fabricação, como instruções de como reahzx determinadas operagões,
testes necessários, procedimentos de inqpeções e outras exigências que não podem ser
transmitidas por um desenho.

Todas as partes fabricadas do produto devem passar por operações que mudam a form¿
inicial de zua matéria-prima. Para tanto, deve ser elaborado o planejamento do processo
produtivo. A primeira füse sempre analisa o trabalho a ser feito e ide,ntifica as mudanças que
devem ser efetuadas no estado do material O próximo passo é dividir o trabalho a ser feito em
diversas operagões e decidir qual na.áquina será utilizada em cada operação. þ'i¡1alme,nte, deve-se
decidir a sequência ideal na qual as operagões devem ser realizadas, com o devido estudo do
ferramental a ser utilizado. Todo este trabalho é registrado em folhas de processo, que mostram
todas as operagões a serem feitas, as máquinas envolvidas, além de outras informações a respeito
do ferramental

O planejamento e controle da produção deve esta¡ informado da indisponibilidade de
máquinas e equipamentos provocada por defeitos, programas de manute,nção, desativações, bem
como da entrada em operagão de novos recursos.
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2. lnteeracão da Manufatura

A rnontagem de produtos relativamente cornplexos só deve ter início, em princípio, âssim

que todas as suas partes e cornponentes estiverem prontos. Consequentemente, esses ítens terão
datas de início diferentes. Certas partes podem formar subconjuntos antes da montagem final de
maneira que todos os srbconj'untos precisariam estar prontos antes de iniciar-se a montagem
final Os cronogramas de fabricação são diagramas que ilustram a programagão das partes do
produto, mostrando as datas de início e término das diversas fases.

Os tempos de operação são aqueles necessários parl a execugão de cada operagão em
um produto. Tempo de montaþem é o tempo consumido pala a colocação e retirada da

máquina, das ferramentas. diqpositivos e mate¡iais. Tempos improdutivos são aqueles que são

perdidos por outras câusas que não as de montagefiL

É ¿e n o¿amental importância o acesso do planejamento e controle da produção às

informações sobre materiais que definam a identificação, o estado, a política de estoque e a
procedência dos materiais, além do conhecimento dos índices de eliminação por defeito dos
componentes dos produtos fabricados.

Os planos de produção são programâs emitidos periodicamente, aprovados pela alta
administragão da empresa de manufatura, a fim de autorizar a produgão. Constitr¡em-se em urna
informação fi¡ndamental que rutonza a operação de todas as instalagões produtivas durante um
determinado período, especificando quantidades de produtos a serem montados em períodos
compativeis com a capacidade, além de incluir a fabncação de partes do produto e subconjuntos,
se houver alguma forma de solicitação. Os fatores importantes na elaboração dos planos de
produção são:

. Plano de vendas;

. Capacidade produtiva;

. Diqponibilidade de rnatéria-prima no mercado;

. Reoursos finanoeiros da empresa de manufatura.

Uma vez recebido, o pedido do cliente é adicionado ao plano de produgão. A seguir,
ordens de fabricação, devem explicitar os tþos e quantidades dos componentes do produto a

fabricar e materiais que devem ser utilizados. Além disso, as empresas de manufatura geraLne,nte
pos$rem compone.ntes prontos e matérias-primas diqponíveis em estoque. Diante disso e da
impossibilidade de se considerar que o estoque estará em um nível que possa atender
aleatoriamente qualquer requisição, é necessário fazer um estudo para determinar a quantidade
necessária de cada componente que entra na coryosição de cada produto, que oompõem o plans
de produção. Este processo convefte o plano de produção em ordens de fabricação e ordens de
eoqpra com datas definidas de término e recebime,nto, reqpectivamente. Compreende algumas
tarefas :

. Cálculo da quantidade líquida fuolítica de estoque que visa abastecimento garantido);

. Aprtzamento das ordens (data em que as ordens deverão estar concluídas);

. Estudo da carga (avaliação detalhada da carga de trabalho das máquinas);

. Emissão das ordens de compra de materiais;
. . Emissão das ordens de fabricagão.

A programação é definida como a determinagão de datas nas quais iniciar e/ou
completar cada operação que ç6mpõem um procedimento, e como a determinação de quando e

onde cada operação necessária para a fabricação deve ser executada.
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2. lntegraçã,o da l\f anufatura

A ñrnção da elaboração do plano de produção está relacionada com o planejamento do
que a empresa de manufafura deve îaznr emtennos de produto e teorpo. Este ternpo mais amplo

é dividido na etapa da emissão das ordens, que representa o processo final nessa a¡álise do
plano de produgão e está relacionada com o planejamento das operações em cada nráquina,
sendo reqponsável pela decisão de iniciar a produção ao nÍvel de chão-de-fibrica, segrurdo um
determinado roteiro e na ocasião programada.

Os sistemas de controle testam a execução do plano e programå de produção, através
das informagões coletadas pelo siltema de emissãó, 

"""r""odo 
uma ñ¡rção de aãornpanhamento a

nível de :

. Controle do plano de produção;

. Acompanhamento de ordens;

. Levantamento de faltas;

. ,{es¡tpanhamento do plano diário;

. Controle do desernpen-ho dos departamentos.

Causas diversas provocam o dewio da produção em relação à programação. Além de
problemas que frequentemente ocorrem com operadores e máquinas causando transtornos à

produgão, moclificagões no projeto do produto, alteragões nas quantidades solicitadas pelo
cliente, operações necessárias e não planejadas, rejeigões pelo controle de qualidade, etc., são
reqponsáveis por consideráveis trabalhos de replanejamento e reprogrâmação. Replanejamento
e reprogramação são tarefas de grande monta, devido à grande quantidade de informações que
devem seÍ rnåmrseadas em um curto intervalo de teryo, e do grau de dificuldade nruito maior
que o de elaboração dos planos iniciais.

2.3. Aarom,qÇ,ío DA IWANUFATURA

Segundo GERELLE fGere_af, a nnanufatura de bens é definida como um sistema que
integra as diferentes iaformações de um prbcesso de produgão que definem seus produtos e os
seus diferentes estágios, necessitando para isso dados de entrada definidos para se obter
resultados eqperados. Já um sistema de manufatura pode ser entendido como composição dos
quatro elementos básicos : engenharia, chão-de-fäbrica ('shop flool), suporte e negócios.

A engenharia é o elemento responsável pela criação e desenvolvimento dos produtos a
serem fabricados, assim como o desenvolvimento dos meios de produção necessários þrocessos
de fabricação, ferramental equþamentos, etc. ).

O chão-de-fábrica correqponde às instalações de manufatura (máquinas, equipamentos,
etc.) reqponsáveis por fabricar os produtos nos prazos e quantidades detenninados. Os recursos
distr¡onÍveis, além das máquinas e equipamentos, correqpondem a mão-de-obra direta
(operadores) e indireta (suporte diretamente relacionado à produgão).

O suporte é reqponsável por mânter o desenryenho e características, tanto de qualidade,
quanto dos equþamentos. Pode ser subdividido em suporte à qualidade þrovê meios para
manter a qualidade dos produtos controlada e estável) e suporte à operação (provê meios para
manter os equþamentos e instalações do chão-de-fãbrica em condições operacionais adequadas,
através de um processo de nrnnutenção, tanto dos equipamentos, quanto das instalações).
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2. Integração da h{enufatura

Os negócios devern ser a interfäce do sistema de manufatura coln o mundo exterior, tanto
do rnercado consumidor (clientes), como do mercado zupridor (fornecedores). Compreende as

atividades de marketing, suprimentos, e planejamento e controle da produção.

Nos anrbientes moderüos de manufatura, os sistema de manufatura são bastante
complexos, envolvendo urna série de atividatles dependentes e independentes entre si. A sua

complexidade será tanto maior quanto mais corylexos forem os produtos a serem fabricados e a
estrutura de produção vinculada a esses produtos. Assim, algumas características princþais
determinam a $m menor ou maior'coniplexidade :

. Conplexidade do produto a ser fabricado (folhas de processo com lnenor s¿ m¡ior
número de operações);

. Diversificação de produtos a serem fabricados (rnuitas folhas de processo envolvem
um maior número de máquinas, femamentas e corrroles);

. Variação das quantitlades dos produtos fabricados (situagões de variação na carga das

máquinas provocam sobrecarga e ociosidade, gerando como consequôncia, mais¡
difi culdade de plan ejam ento).

A grande complexidade de um sistema de manufatura resulta nuûu grande complexidade
de coordenação, exigindo um grande nirmero de pessoas envolvidas, bem como, urnâ enonne
burocracia do registro manual de informações geradas em cada elemento do ambiente de
manufatura, o que implica na necessidade do processo de automagão da manufatura, envolvendo
as áreas de coordenagão, projeto, produção (chão-de-fäbrica) e fabricaçã o [Mill86a].

A área de coordenação conlpreende quatro grandes grupos de atir.'idades : suprimentos,
produgão, vendas e finanças. Essas quatro sub-áreas tem em comrlm o fato de trabalharem
basicamente com informações, sendo envolvidas com geração, arquivamento, ¡Íiliz¿çfls,
tliqponibilirlade e transmissão. de dados. A automação está relacionada com a ufiliz¿gfts dg

coryutadores interconectados por redes, possibilitando a transmissão de dados entre vários tipos
de equipamentos.

Na área de projeto, a difusão da automagão ocorreu emparalelo ao desenvolvimento da

tec,nologia computacional. A utilização do computador como audio do projeto forneceu uma
téc,rrica poderosa no trato com o trabalho intelectual. A utrhzação dessa téc,nica pemritiu uma
sensível economia no custo do desenho envolvido em um projeto. Na etapa de projeto preliminar,
a produtividade de um sistema automatizado é um pouco maior que a dos sistemas
convencionais, porémnas modificações de desenho, os ganhos de produtividade são enonnes.

Na área de produção, os sistemas automáticos de produção são classificados em dois
tipos princþais :

. Sistemas de øutomação rt*a, ou rígidø : São aciue.les, nos quais, a sequência das

operações da folha de processo é definida pela con,iguração dos equipamentos. Os
exerylos típicos correspondem às linhas de montagem automáticas;

. Sistemas de automação flexíveis, ou programøveis : São aqueles, nos quais, os
equþame,ntos são projetados pÍra serem flexÍveis. Os exr:uplos típicos ccmeqpondem
aos Controladores Lógicos Programávei.s - CLPs, às máquinas-ferramenta cornandadas
por Controle Numérico por Computador - CNC e às máquinas de Controle Nurnérico
Direto - DNC.
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2. lnte¿racão da l!'f anufatura

Na área de fabrica çáo, a automação tem origenl no desenvolvimento dos dispositivos de

controle onde através da informática, é promovida a conversão da lógica da tecnologia eletrônica
digital em informagões, associada à comunicação eiltre os equipamentos. A automação nessa área

está ¡elacionada com a utrhzação dos equþamentos de controle numérico. Essa base técnica
(infonruática associ¿da à eletrônica) permite, através de linguagens de programåção, a conversão
das informagões do desenho em runa descrição matemátioa numérica. As aplicagões de

automação são classificadas por :

. {Jfiliz¿ção intensiva de máquinas-ferramenta a controle numérico;

. Utilização de oentros'de usinagem e controle numérico, juntamente c.om linbas de
transferência d edica das;

. Sistemas flexiveis de manufatura.

No momento atuaf ¿ ¿ulormagão da manufafirra concentra-se na integração dos proeessos
automatizados isolados através de um sistema conrpleto. Ðe urna certa fornra, este

desenvoh'imento pode ser visto como uma mudança da automação da manufatura parã a

automação conrpleta do ambiente de manufatura, designarla por Mønufatura Inlegr"ada por
Computador - CIM.

2.4. M¿¡vur,erunA I¡vrøçneDA poR Co*tpur¿DoR - CIM

Toma-se muito dificilurna definição clara e precisa do conceito de Manufatura Integrada
por Computador - ClIVt pois abrange todos os setores de um ambiente de manufatura, desde o
desenvoh'imento até o fornecime.nto do produto. Cada enlpresa de manufatura possui urna
estrutura organizacional e fi¡ncional assim sendo, cada uma precisa definir sua própria estratégia
de integração lC lar I I øf

O conceito de Manufatura Integrada por Computador diÈre da teoria da Divisão do
Trabalho proposta por Taylor, onde o ser humano tem uma capacidade limitada de trabalhar
informagões, pois, ao¿ ser destinado um pequeno número de funções eqpecíñcas, o trabalhador
poderá reahza-las meis rapidamente e com menos erros. O surgimento do computador, associado
a utthzação de bancos de dados e sistemas distribuídos, ajuda o trabalhador a executar um
número maior de tarefas mais diversificadas-

No início da década de 80, o conceito de Manufatura Integrada por Computador era um
conceito meramente tec,nológico. Naquele período, a manufatura estava sendo impulsionada por
uma série de outros conceitos que representavam novâs tecnologias. Essas novas tecnologias
zurgiram na forma de sistemas coryutacionais, equipamentos conryutadorizados ou softwares,
gerando processos automatuados que, na maioria das vezes, renrltaram em ilhas isoladas de
automação

Durante os ultimos ânos, o conceito de Manufatura Integrada por Computador foi
reformulado. O conryutador deixou de ser a figura principal passando a assumir o papel de
recurso para facilitar a integração.
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2. \ntegraçáo da llfanufatura

A representação esr-rutural da Manufatura Integrada por Con:putador pode ser feita

através da figura da Pirânide da Produtividsd, (frç. 2.05), com os seus cinco níveis de

atividades existentes fCostSga!. Cada nivel representa um conjunto diferente ðe tarefas, cada

uma delas utilizando uma folma diferente de automegão, de tal modo que os cinco riveis formam

uma hierarquia de operações produtivas, na base, até o nível ¿e ¿dministração globat no topo'

hocssos

Controle
dc Processos

Ençnharir

P!anejemento
Opereeiond

Cornputedorec
(1) Âltr ;ltlminisûação

Compntadorer

CAI}/CAM

lfiaos I¡iluslriais

Rot ôs, CLPs, CNCI

Fig. 2.05 - Pirâmide da produtividade

O primeiro nível (processos) representa as máquinas, os equþamentos, os sensores e

atuadores envCIlvidos nos processos produtivos, organizsdos como unidades produtivas.

O segundo nÍvel (controle de processos) füz o controle direto e $pervisão das unidades
produtivas do primeiro nÍvel Além das fungões de controle e supelvisão, o sistema de automagão

gerâ e arrnazeria uma grande quantidade de dados, podendo tambénn, receber a supervisão de

nír,eis m¿is ahos pâra determinar variações na produgão ou em operåções eqpecíficas dos

processos. Neste nirlel são formadas as interfäces homem-nráquina.

O tercei¡o nível (engenharia) tem a função de supervisionar e coordenar as atividades de

todas as unidades situadas nos nÍveis inferiores. Informações sobre máquinas, produgão ou
qualidade que estão disponÍveis em cada computador de zupervisão do segundo nível podem ser

transinitidas para ese nivef para utilização pela sngenharia de processos e/ou produto. Neste
nível, redes de comunicagão de dados oonvencionais são utilizadas em conjunto com as interfaoes
com o operador, a fim de con-figurar um sistema de controle distnlbuído, trabalhando 'on-line'.
Neste nivel também são gerados e distribuídos os softwares de comendo numérioo p¿ua as

máquinas CNCs do primeiro nivel

O quarto nÍvel (planejamento operacionat) é organizacional e está ligado às gerências

de manufatura encarregadas de avaliar o deseryenho da produção, examinando os dados

eqpecíficos de cada máquina (ou processo), as informações sobre produção e quantidades

produzidas, ssndo que as gerências defilem então as ações a serem tomadas.
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2. lntegraç-ao da ll{anufatura

O quinto nível (alta ad¡¡rinistrsção) avalia o clesc'mpenho da ernpresa de manufatu.ra,
como um 1odo, analisando as informações relatadas pelos outr¡:s niveis. Gera re.latórios e o¡ienta
a tomada de decisões estratégicas, administrativas e financeiras. O processo de comunicação
neste nível difere dos nÍr'eis inferiores, ¡rois, a operacionalidade não precisa ser feita 'on-line'.
Redes locais de corqputadores, através de canais de cornunicação de alto nível, têm sido
largamente utilizadas enfre os sistemas de nÍvel hierárquico mais elevado.

A im$lantação da Manufatura Integrada por Conrputador envolve dois eleme,lrtos básicos
elemento s técnico s e el ement o s organiza cionai s [Fros89a].

Os elementos téenicos são elassificados em cinco categorias principais :

. Prajeto : Compreende o Projeto Assistido por Ccrnputador - CAD, a Engenharia
Assistida por Conrputador - CA-E, e o Plarejanrento do Processo Assistido por
Computador - CAPP,

. Manufatura ; Conipreende a M¿nufatura Assistida por Computador - CAIVI, que se
refere aos equþameÐtos e máquinas utilizados para a produção de coniponentes e
produtos;

. Planejqnrc.nío e controle dø produção: Compreende as tecnologias de planejamento
dos recursos diqponír,eis (sistemas de Planejamecto das Necessidades de Materiais -
MRP ), distribuição desses recursos e as metodologias para produção Just-in-Time -
IIT;

. Tecnologia de motitttenlação de nwteriøis : Conpreende o desenvolvimento e
aphcação de tecnologias ligadas à estocagem (Magazines), distribuição e
rnovime¡rtação de materiais (Veículos Guiados Automaticamcnte - AGVs, Robôs,
etc.);

. Tecnologla de inlegraçôo : Compreende os sistemas esrnputacionais de comunicação
pâra congregrr e agrupar informações de áreas isoladas da empresa de manufatura. Os
sistem¿s computacionais incluem hardware, software e redes de oomputadores
eqpecializadas (I-AN, rù AN, etc. ).

Os elementos o¡ganizacionais são classificados em três categorias princþais :

. Projeto dn organização : Implica na alteração em relação à unidaile de trabalho
totalmente integrada e auto-zuficiente, e no rediniensionamento de níveis hierárquicos;

. Reprojeto de funções : A aplicação de rnão-de-obra em eqpresas de manufatura
integrada, deverá ter menor eqpecialização e habilidade nranual e maior amplitude
intelectual além de maior generalismo no trato de problemas;

. Altersção da função de supentisão : Envolve cont¡ole do estado da mão-de-obra,
inspeção de qualidade e produgão, e interfaces entre as áreas do ambiente de
månufatura.

Toda empresa de manufatura deve se precaver e preparar métodos para evitar problemas
e difisuld¿¿es na implantação da Manufatura Integrada por Conrputador, de forma a minimizar os
prejuízos ou até evitar a rejeigão total de toda a estratégia definida. Os problemas e diñculdades
mais e¡rcontrados na inplantagão e utilização da Manufatura Integrada por Computador, são :

. Dificuldades na integração de conryutadores e equipamentos de diferentes
fornecedores;

. Solução de problemas organizacionais para a realizaçãa do pensamento de integração;

. Resistência humana, principalnente a nivel de cìireção, devido ao medo de perda da
conrpetência;

. Falta de erperiência e qualiEcação na ârea de Manufatura Integrada por Computador,
inclusive dos fornecedores de software;
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"l da ll{anuf¡tura

. Faha de um banco de dados lógico único;

. Problemas de rnterface.

A realidade da Manufatura Integrada pdr Conrputador exige uma definigão clara das

metas da eryresa de manufatura, já que são exigidos grandes volumes de investimento em capital
e dþonibilidades para mudanças abrangentes, assim oomo uma metodologia de implantação por
etapas, devido à coroplexidade das atividades a serem deservolvidas. E também de iryortância a
utilização de novas filosofias gerenciais como a Tec¡rologa de Grupo, a Reenge,nharia de
Processos e o Just-in-Time, p'ois, só com elas é possível um âproveitamento total das
potencialidades oferecidas pela Manufatura Integrada por Comput ador fRozeS9af.

Atualmente, Manufatura Integrada por Conrputador não é apenas um projeto de
automação industrial é unra nova maneira de se administrar a manufatura, através de estratégias
de projetos para instalações de manufatura e de filosofias de organização, onde, um dos grandes
desafios, é a implantagão de sistemas coniputacionais, com o objetivo de tornarem as eryresas
d e rnanufatur a mais fl ex ív e i s, i nt e g r a,+ e i s e p r ev i s ív e i s .
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3. q .*mas Ccrnputacionais Distribuídos

3. S rcrøpt¿s C oMpurACIoNArs ^Dff TRIBUúD os

Quando os primeiros computadores começaram a ser utilizados, tiveram $la utsJtzação

resrrita a orgãos do gove.rno e grandes empresas. Eram utilizados apexas em aplicações onde a
rapidez do processâms¡tto da informação era tão vital que justificava o alto investimento da sua

aquisição.

Os avarços na tecnologia de novos sisfem;,s operacionais e da microeletrônica levaram a

uma contínua redução do custo dos equþamentos, que c.ulminarârn com o surgimeato dos mini e
microcomputadores de custo mais acessívef estando ao alcance de pequenas empresas e até
mesmo de cidadãos comuns.

Como consequência dessa evolução, a forma como a atividade de processamento de

dados estavâ organzada nas ernpresas mudou. Nas grandes empresas, alén' dos computadores de
grande porte, passou a ser cornum a existência de mini e nricroconrputad.ores instalados junto ao
usuário final Nesse ccnter:to, a c.omunic*ção cresce de inrportância por ser o elemento que
permite a essas máquinas trabalharem de fr¡rr,a corporativa.

Na comunicação entre computadores sob uma rede a longa distância, são normalmente
utilizadas as redes públicas de telefoniâ como meio de interconexão. Essa técxnca tem a grande
vantagem de utiliz.ar um¿ in-fra-estrufura já iústalada, cujas linhas cbegam a qualquer ponto do
mundo. No entanto, por ser um sistema projetado para transmitir voz, impõe limites na taxa
máxima de transmissão de dados entre os coryutadores. As redes locais, ao contrário, por serem
o meio de interconexão de máquinas localizadas geograficamente próximas, não precisam utiltz,ar
a rede telefônica, podendo ser projetadas com altas taxas de transmissão, baixo custo e

especificamente para transmissão de dados ôu transmissão integrada de dados, voz e imagem-

3.1. Stsrcm¿s Opøn¿cIoNAIS

Um sistema operacional caractertzn-se como um sistema de software reqponsável pelo
gerenciamento dos recursos de um computador, capaz de fornecer interfaces eficientes e
amigáveis ao usuário lTaneg2øf.

A interface e,ntre o sistema operacional e os programas do usuário é definida por um
conjnnto de serviços que o sistema operacional oferece. conhecidos como ehamadas de sislemø.
As chamadas de sistema criar4 excluem e utilizam r'ários objetos gerenciados pelo sistema
operacional Um desses objetos, o processo, sè refere a um conceito chave em todo sistema
operacional

Um processo é basicamente um programe em execução. Consiste do programâ
executável" dos dados e pilhas utilizadss pelo progr¿ma, do contador de programas, do ponteiro
prra a pilha e outros registradores, e de todas outras infonnações necessárias pâra a execugão do
pfograma.
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3. Sistemas Computaciona!s Ðistribuídos

Os processos de um sistema operacional são independentes entre si, encont¡'ando-se etn

algum dos estados :

. Em execução: Utilizando a capacidade do processador no determinado iustante;

. Em espera : Aguardando teryorariamente a execução, até que um outro processo

libere a capacadade de processamento;
. Bloqueado: Aguardando a execuçio, até que algum evento do sistema o desbloqueie e

o coloque em estado de eqpera.

Segundo MILENKOVIC lMileS7øf, os processos frequenierueÍte se comunicam corn

outros processos, necessitando, para isso, de mecanisinos i]ãra coinruricação entre processos,

InterProcess Communication -.IPC. São eles :

. Seções críticas : Garante que um prooesso acesse ltm rec.urso e seja executado com
exclusividade, evitando assinn, condições de diqputa;

. Exclusão mútua cont 'Busy Waitittg' : Quando um proc.esso estiv-er acessando uma

segão critica, nenhum outro poderá alocar a seção, restando ao outro processo âpeÊas

eqperar por um aviso;
. 'Sleep and Wakeup' : Quando um processo desejar acessar uma seção crfuica, este

verifica se a segão está liwe para ser alocada. Se não estiver, e,ntão irá eqper:ar por um
aviso até que a seção esteja liwe;

. Semaforos : Correqpondem a variáveis que arrnazeram o número de avisos que tlm
processo pode receber para sair do estado de eqpera. Utilizado também para

sincronismo entre processos. Neste caso> em um determilado instante, um processo

em execução sinaliz¿ outro processo e entra em eqpera; o outro processo sinalizado
entra e pennanece em execução, até sinaäzar o prirneiro processo e entrar not¡amente
em espera, até que algum outro processo o sinalize;

. Contadores de evenlos: Correqpondem a variáveis acumul¡tivas de um processo. Um
processo em execução incrementa o contador de eventos de outro processo; o outra
processo, quando estiver em execução, incrementa o contador de eventos de um outro
processo e decrementa o seu contador, pennanecendo em execução enquanto o seu

contador n{o for zerado;
. Monitores : Correspondem a conjuntos de procedimentos que podem ser acessados

pof processos, fomecendo meios de exclusão nrútua, evitando assinn, sihrações de

conflito;
. Passagem de mensagens : Correqponde a duas primitivas de comunicação (envio e

recepgão). Em um determinado instante, lrm processo em execugão envia r¡ma

mensagem para outro processo e entra em recepção; o outro processo reoebe a

mensagem e entra em execuçio, alé enviar ì.¡ma mensagem para o primeiro processo e

e,lrtrar novame,lrte em recepgão, até que algum autro processo envie uma meîrsagent"

Quanrlo vários processos estão "logicamente" em execução, o sistema operacional deve

decirlir qual deles estará realmente em execugão. Para realuar essa decisão, o sistema operacional
diryõe de técnicas de escalonamento, sendo o responsável pelo chaveamento do estado em que

cada processo deve se encontrar. O processo corrente realrnente ern exec.ugão é chamado de

tarefi, ou'task'.
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3. Sistemas Computacionais Distribuídos

A estratégia de alocação, pela qual, processos que estão em execução podem ser

$rqpensos pelo sisema operacional, ou podem ser interrompidos por outro processo é chamada

de escalonamento preemptivo. Iâ quando só o processo é reqponúvel pelo seu teryo de

execução, se,ndo executado até terminâr ou até rqlassar o controle para outro processo,

intlqrendenrlo da ação do sistem¡ operacional, a estratégia de alocação é chamada de

es calonamento não preemptivo.

3.2. Snrøu¿,s DnrruÈuioos

Um sistema distribuído cnactenza-se como um sistema capaz de administrar e gerenciar
várias unidades de processamento, sem mecanismos de compartilhamento de memória e
independentes entre sr, de modo que a utilizáção destas unidades seja totalmelrte tranqparente e

iryercep,wel ao usuário, que deve reconhecer todo o sistema como um único 'þrocessador
virûal". E importante salientar que é o software, não o hardware, o fator determinante para um
sistema ser distribuído ou não lTaneSíal.

Em relação aos sistemas m¿is tradicionaþ sistemas distribuídos possuem as vantagens :

. Reløção custo/desempenho : Utrltzação de vários microprocessadores ao invés de
minicoryutadores e coryutadores de grande porte;

. Software relativamente simples: Cada processador possui uma firnção dedicada;

. Tolerâneia a falhas : Componentes do sistema podem ser desativados sem afetar os
demais.

Porém, sistemas distribuídos aprese,ntam como problema, o alto grau de dificuldade na
tarcfa de escalonar otimamente os processos entre os processadores, quando estes estão
executando outros processos no mesmo instante.

Segundo MULLENDER lMullS9al, os modelos de sistemas distribuídos são agrupados
em três modelos : mgdelo minicoryutadoî, modelo estação e modelo banco de processadores.
Estes modelos podem, inclusive, serem combinados entre si, gerando novas associações.

No modelo minicomputador (frç.
3.01), o sistema consiste de alguns
minicomputadores, cada um com vários
uzuários. Cada usuário acessa uma máquina
eqpecífica, podendo também acessar
remotamente outras mrâquinas. Este modelo é

visto como uma peculiaridade dos sistemas
centr ahzado s'time- sharing'. Torml¡d 1 TcrmiÌ.|2 Termin¡l N

Fig. 3.01- Modelo minicoryutador

Neste modelo, todos os senriços são executados em uma máquina servidora,
proporcionando meior segurança e pequerio tráfego de dados pela rede de coryutadores. Por
outro lado, praticamente ne,nhum processamento é reeliz¡do no terminal do uzuário. A mráquina

servidora executa todos os serviços, inclusive aqueles que não envolvem dados centralizados e
que poderiam ser executados localmente, resuftando em umå sobrecarga da mráquina servidora.
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3. Sistemas Computacionais Distribuídos

No modelo estação (frç. 3.02), cada
uzuário possui um microcomputador,
usualmente equipado com um proõessador
potente, memória volátit disco rígido e vídeo
de alta resolução. O trabalho é todo rcafiz:rdo
no microcomputador, porém o sistema comega
a operar de forma distribuída quando zuporta
um único ou vários sistem¿s. de arquivos,
geralmente interconectados por uma rede local
onde os dados centralizados podem ser
acessados sem a eqpeoificação da localização do
seu sistema de arquivos.

Estrç-o I Estrç¡o 2 Ertrç-o N

Fig. 3.02 - Modelo estação

Neste modelo, a capacidade de processame,lrto da estação clie,lrte é amplame,nte
aproveitada para efetuar a interface com o uzuário. Entretanto, quando são precisos dados
cenirahzados, a estagão cliente os requisita à mráquina servidora que contém o sistem¿ de
arquivos enrrolvido, que por $ra ve4 os e,nvia pela rede local à estagão cliente. Todo o
processamento é rcaliz.ado na estagão cliente e praticame,nte nenhum na máquina servidorá.
Como o voftrme de dados pode ser muito grande, este modelo pode acarretar um enorme tráfego
de dados pela rede local proporcionando queda de performance em todo o sistem¿.

A primeira geração deste modelo permitiu o coryartilhamento de disco do sistema de
arquivos da mráquina servidora. A segunda geração permitiu o coryartilhamento de arquivos. Já
a terceira gengão, é canctenzada pelo sistema cliente-servidor, o qual permite que várias
estações da rede local compartilhem também a capacidade de processamento da máquina
servidora para î execução de seus serviços.

O modelo banco de processadores (fig. 3.0j) correqponde a um¿ evolução do modelo
estagão, onde um ou m¿is processadores são alocados teryorariame,lrte para um determinado
serviço do usuário. Quando o serviço é completado, o processador é liberado e retoma ao banco
para próximas requisigões.

Estrçio I Est ç¡o 2 Ectrç¡c N

Fig. 3.0j - Modelo banco de processadores
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3. Sistemas Computacionais Distribuídos

3.2.1. Stsrppt,as WDOR

Um sistema clie,lrte.servidor consiste em uma interconexão e,lrtre máquinas, cuja interação

resulta em sinergia, utilizando também a capacidade da estagão clie,lrte de apresent¿¡ s menipular

dados através de interfaces g{áficas avançadas voltadas para o uzuário frnal fData9lø\.
Apresenta as características necessárias para a implementação dos modelos de sistemas

distribuídos anteriores :

. Maior seguranga dos dados centralizados;

. Pequeno tráfego de dados pela rede de computadores;

. Aproveitamento da capacidade de processamento da estação cliente;

. Possibilidade de execução de servigos em runa nrrâquina servidora.

De,lrtro do contexto de sistemas cliente-servidor, as aplicações podem ser distribuídas em
aplicagões clie,ntes e servidoras, isto é, aplicagões de processame,nto intensivo que distribuem as

tarefas entre as diversas máquinas interconectadas entre sr, ale acordo com as necessidades dó
sistema. A øplicação cliente provê o 'ñont end' da aplicação, interagindo com o usuário,
montando requisições e solicitando servigos. Jâ t aplicação servidorø provê o back end' da
aplicação, oferecendo e executando os serviços requisitados, e enviando a resposta à reqpectiva
aplicação cliente (frç. 3.04.

(2)

(1) c) (1)

EshçIo Clieute I Esteçio Cliente 2 Esteçio Cliente N

\
^

--fusuüto
(1) Reqnisiç¡o de Serviços
(2) Resposts tlos ServiçosI¡terf¡ce com o

Fig- 3.04 - Sistema cliente.servidor

Um sistema cliente'servidor caracteitza-se por quatro niveis de aplicações :

. Primeiro nível: Compartilhamento de arquivos e perifericos;

. Segundo nível : Aplicagões nas estações clientes acessando bancos de dados
distribuídos;

. Terceiro nível : Aplicações nas máquinas servidoras disponibilizando serviços para
troca de me,nsage,ns;

. Quarto nível : Aplicações distribuídas, clientes e servidoras.

Um fator que determina o tipo de oomunicação cliente-servidor depende de como as

aplicações cliente e servidor gere,nciarão as requisigões e serviços. Há dois tþos de comunicação
cliente-servidor : assíncrona e síncrona.
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Na comunicagão síncronà (¡g. 3.06), o

cliente requisita um serviço, zuqpende,ndo o
processamento até f¡re o servidor envie a
reqposta.

A¡[ceç5o Cliente Apfcrçio Se¡vidon

Aç{a Clientea

LêRegþbo 1

Recebe'Aù'. I
Ii Registro 2

Rsebe'.A.d¡t.2

->
->

Açõcs Suridorer

Lô Regjstre I
'Aùnowledge'1

Lê Regjsûo 2

'Acùnowledget 2

Fig. 3.06 - Comunicação síncrona

Vários mecanismos de comunicação podem ser utilizados nos sistemas clie,nte-servidor,
no entanto o de maior destaque é o Remote Procedure Call - RPC lMullS9dl. O RPC é

constituído por um mecanismo sin+;ies, tranqparente e rápido. Sua tranqparência ideal ocorre
quando os procedimentos remotos não podem ser distinguidos dos prooedimentos locais.

É innportante notar que o RPC exige sinoronismo (uma aplicação cliente é bloqueada
assim que frz$ o pedido). Neste momento, umâ mensagem é construída contendo os argumentos
necessários püa a sua transferência à uma máquina remota, onde o procedimento será executado.

Quando o procedimento for finalizado, os resultados serão devolvidos sob a forma de um¿
mensagem à máquina requisitante, com o cliente finalmente reassumindo a execução.

A operagão do RPC reflete o sistema cliente-servidor síncrono. O cliente fiz as

requisigões através de um procedimento de interface ('stub' do cliente), que tem como firngão
isolar a visão do cliente dos procedimentos utilizados para conversão, empacotamento e

transmissfis dos dado¡ para o servidor. Uma vez feita a requisição, o 'stub' do cliente agsffdr a

reqposta do servidor. No servidor, a requisição é recebida, identificada e tratadt por um
procertimento de interf¿ce ('stub' do servidor), com firnção análoga ao 'sfi¡b'do clie,nte ffiç. 3.04.

C[eute 'Stubt
<_-> 'Stllt Serrirlor

Fig. 3.07 - ¡{esanismo RPC

Como as chamâdas de prooedimentos locais, as chamadas de procedime,ntos remotos
estão zujeitas a perda de mensage,ns, felha no servidor, falha no clie.nte e falha no meio de
comunicação. Em qaso de problemñs, podem ocorrer efeitos colaterais, tais como, duplicação de

mensagens e bloqueio indefinido do cliente ou senidor ('deadlock'). Desse modo, há necessidade
de mecanismos tanto do lado do cliente quanto do sen'idor capazes de resotver esses inryasses.

Uma solução para o problema de bloqueio é autthzação de timeouts' fTaneS5al-
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As aplicações distribuídas são tipicamente compostas de três conponentes lógicos,

distintos entre si :

. Coryonentes para interface com vídeo, teclado e outros diqpositivos, incluindo

tambZm elementos utiliz¿d65 na validação de dados;
. Coryonentes para acesso a dados por recuperação e ablaÏtzaçãLo das informações

armazmadas;
. Componentes reqponsáveis pela irnplementação da lógica 9m siluagões críticas' onde

deva existir alta dispoqibiti¿ãde prtã or acessos que necessitem de reqpostas rápidas e

precisas.

Existem três abordagens para ¿ manipulação dos dados e dos componentes da aplicação

em *m sistema clie,nte-servirtor : modelo 
"cãsso 

remoto a dados, modelo servidor de banco de

dados e modelo servidor de aplicagões fStan9 
jbl.

No modelo de acesso remoto a dados (ftg. 3.05), a aplicação e a apresentação dos

dados são executados em cada estação cliente. A estação cliente processa os dados e gerencia o

tecl¿do e os dþositivos de entrada. As aplioações também executam a lógica da solução. Os

dados são armaz,enados e atualizados através de chamadas padrões þor exemplo, SQL),

enviadas pela rede de coryutadores ao servidor flue contém o banco de dados.

Operacionalmente, as características que definem esse modelo são a grande quantidade de

-'rorug"o. e dados trocados entre o servidor e a estação cliente, além da replicagão das

aplicações entre as estagões clientes.

Menseçns / Drilos

T
Mótodo deAeso

¡ D¡dos

Interfrce

Lógice tle
Aplimçõo

B¡¡æ de D¡dos

n3trç¡o Cl¡enfe Servidor

Fig. 3.08 - Modelo de acesso remoto a dados

No modelo servidor de banco de dados (ftg. 3.09), a apresentação dos dados é

executada em cada estagão cliente. A estação cliente é limitada a validar os dados, além de

gersnciar o teclado e os diqpositivos de entrada. As aplicagões são executadas no servidor,

ãxecutando a lógica da sohçfo, e gerenciando e acessando o banco de dados. 0 banco de dados

também assume a liderança e â responsabilitlade pelos dados neste modelo-

w
a
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Illensrgar

ffiffiÆW,
I¡tsface

Méfodo dc Accsro
r D¡dec

Lógicr dr
Aplioçio

w
Bmæ deDrdo¡

Est¡ç¡o Clie¡t€ Scrr{dor

Fig. 3.09 - Modelo servidor de banco de dados

No modelo servidor de aplieações (fig. 3.10), a esîação clieilte usuahnerte processa os
dados e gerencia o teclado e os diqpositivos de entrada. A aplicação lógica, neste caso, é definida
na estação cliente e processada remotamente em um conjunto de servidores de aplicação. O
servidor de aplicação contém os componentes da aplicação e fornece mecanis¡sss para
comunicagão entre as âplicações no mesmo ou em outros servidores. As aplicagões geralmerrte
suportrim acesso a banco de dados por chamadas padrões (por exerqplo, SQL). A integração das
aplicações servidoras érealizada pela ativagão de umâ outra aplicagão capa.z de gere,nciar todas
as demais aplicações juntamente com o ambiente e os recursos envolvidos. Esta aphcação
correq)onde a um gerenciador de sistemas transacionais, ou simplesmente, monitor OLT P

(Processamento Transacional 'On-Line'). E importante ressaltar que servidores de aplicações
dedicados podem residir na me$nâ plataforma fisica, como os banco de dados, ou em outras
máquinas. Eles são logicame,nte distintos no fato das aplicações servidoras não estarem sendo
executadas ou gerenciadas pela mráquina com o servidor de banco de dados, mâs sendo
controladas pelo monitor OLTP.

Mens:çns /Dados

T
J

ffi
Buco deDrrlos

Estaçio Clíente Sæidor

Interf¡ce
Ligjce dr
Aplieçlo

I

I
I

Me{odo de.Aceso
r l)¡dos

Fig. 3.10 - Modelo servidor de aplicações

3.2.2. Pnocnsseuø¡vro Tn¿Ns¿cIoNAL'ON-ï,INE' - OLTP

No passado, o Processamento Transacional'On-Line' - OLTP, estava limitado somente a
ainbientes proprietários de máquinas de grande porte ('mainframe'), eqpecificamente voltados ao
mercado financeiro. Atualmente, devido à necessidade da integridade de informação, sistemas
pâra processamento transacional estão sendo solicitados em quase todas as áreas da conputação.
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3. Sistemas Computacionais Distribuídos

No processamento transacional, uma sequência de operagões discretas executadas somo

uma única unidade de trabalho, é denominada de transaçãa. Cada transação tem um início e um
fimbem definidos. Uma transagão é considerada transiente, até que runa decisão seja tomada

paia completar seu trabalho com suoesso ('con:mit), ou então até que o trabalho seja cancelado

('rollback). O trabalho de uma transação pode ser cancelado a qualquer moiÐento antes que um
'comnit' ocorra. Um¿ vez processado um 'commit', o trabalho efetuado é considerado

permanente fBers92al.

{Jme transação poszui quatrô propriedades básicas (ACID):
. Atamicidade : O trabalho executado por runa transação, ou é efetivado integralmente

ou então, não ércaluadq'
. Consislênciø : IJma transagão ao ser efetivada, deve dei,xâr os recrrrsos afetados em

um estado novo e válido. Caso a transação seja cancelada, os recrrrsos afetados
deverão ser retornados ao estado anterior em que se encontravam antes do início da

execução da transação;
. Isolømento : Quamdo uma transação está em execução, o seu processâmento deve ser

mantido separado e isolado de outras transações tambóm em execução. Como uma
transação em execução depende de determinados dados, estes dados devem ser

bloqueados, a fim de evitar que outras transações em execução tentem acessa-los;
. Durabilidade : Os resultados e efeitos gerados por rirna transagão efetiv'ada, não

devem ser afetados devido a falhas de softrvare ou hardware do sistema.

Um sistema para processamento transacional'on-line', ou sistema OLTP, representa um
modo de processamento de aplicações, onde mensagens são recebidas de fontes transacionais,
como tenninais ou outras aplicagões, e são processadas 'on-line', compartilhando recursos
comuns> como bancos de dados, sistemas de comunicação de dados, impressoras, etc.. Todo o
processo frrndamenta-se em mecanismos de comunicação padrão B.PC lCløy92al.

Esses sistemas caractenzarn-se pelo $rporte a um grande número de operagões

simultâneas e alta disponibilidade para aplicações que necessilem de reqpostas rápidas e precisas,

distinguindo-se do proqessamento em batch' (lotes) ou do processamento em time-sharing'
(conryartilhamento de tempo) pela ênfase em:

. Atomicidade das operações;

. Reqpostas rápidas;

. Agão baseada em eventos.

As propriedades ACID definem ferramentas para sislemas OLTP. Como esses sistemas

simplesmente requisitam serviços, aguardando reqpostas, as aplicagões transacionais são

comparadas como um conjunto de eventos distnlbuídos vindos de várias estações lStan93af. Esse
conjunto de transações zubdivide-se em:

. TransaÇões 'flat' : Transações sem nenhuma sub-transação. Todo o trabalho da

transação ou é executado com um'commit' ou é interrompido com um'rollback';
o TransaÇões pseudo-conversacionais : Transações projetadas com urna série de

transações relacionadas que podem ser chamadas a cada 'çsmmit', passando o mesmo

contexto da informação em áreas compartilhadas;
. TrarsaÇões eonversacionsis: Transagões que suportam com o escopo de um¿ única

transação, multiplas interagões entre os clientes (requisitantes) em uma aplicação
eqpecífica;

. Transações distribuídas : Transagões que envotvem m¡is que um gerenciador de

, transações, podendo acessar um ou mais gerenciadores de recursos.

23



3. Sistemas Comput¿cionais Distribuídos

Para o processamento de r.,árias transações, um sistema OLTP necessita detenrrinar quais

aplicações estarão habilitadas a executar imec{ atamente deternrinadas transações, annazenando

as demais transagões que não estiverem sendo executadas, para que possâm depois sntrar em
execugão. Para tanto necessita tomar decisões de escalonamento entre as tarefas lStan93al.
Esses critérios de escalonamento zubdividem-se em:

. Prioridade de escalonamento baseada em transações : Coneqponde a prioridade de

escaloname,nto baseada na requisição da transação;
. Priaridade de escølonamenlo baseado no canteúdo dos dødos : Corresponde a

prioridade de escaloname,sto baseada no conteúdo dos d"ados. Admite escalonamento
preerrptivo entre requisições enfileiradas;

. Escalonømenlo nulti-no : O escalonador gerencia as requisições de vários nós,
associando-os a vários se¡lidores de aplicações, de acordo corn uüu caîga balanoeada
entre eles e algoritmos de escalonamento envolvendo prioridades;

. Replicação autamatica do servidor: Para oti¡riizar a çarga e o tempo de reqposta, o

sistema OLTP pode replicar automaticamente os sen'idores de aplicações;
, Replicação ad¡ninistrstiva do servidor : Replicação dos sen'idores de aplicações via

interface do administrador;
, Roleanrctúo baseado na conte.{tdo das dados : Re',uisições de transações podem sei

¡oteadas para servidores de aplicagões eqpecíficos, baseado no conteúdo dos dados.

Formas de integridade são atributos das transagões que contribuem paru a. garantia das
propriedades ACID em situações de execução nor¡¡al e de falhas de sistema [Stan93ø]. Essas

formas de integridade subdividem-se em:
. 'Backout' pørø interyontper trarnações incontplelas : Corresponde a habilidade para

interronrper uma transação ttwa, eue poderá novamente ser inicializada por uma
' transagão de aplicação;
. Proteéão 'firewall' : Correqponde a habilidade para proteger transações de aplicações

da interferência de outras funções do sistema, garantindo o isolamento das transações;
. 'Two-phsse commit' : Protocolo de sincronismo para a firnção de 'commit' entre

transaçõ es distribuída s ;
. Migração cpordenadø : Correqponde a habilidade para o gerenciador de transagões

assumir o controle do'two-phase commit' para transações distribuídas;
. 'Commitit'ollback' heurßtico : Evento de 'commit' ou 'rollbâck' unilaterahne,rte pelo

gerenciador de recursos para o resultado das transagões locais após a primeira fase do
'two-phase commit'.

Sistemes de reserva de passagens aéreas podem ser encarados como exernplo de sistem¿s
OLTP. Estes sistemas precisam permitir que milhares de usuários acessem concorrentemente,
'on-line', uma base de dados comr¡m. Outro exemplo muito conhecido, é encontrado na
automação bancária, onde muitos usuários, em diferentes localidades, efetuam transações
financeiras (depósitos, retiradas, conzultas, etc.) a uma base de dados comrun

Para que uma aplicação servidora execute transações provenientes de várias fontes e

localidades diferentes, é necessário o isolamento das diferenças destas várias fontes de
transações.
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Para garantir este isolamento e facilitar o deseuvolr.imento e a iütegração de aplicações

servidoras que reqpeitem as quâtro propriedades tásicas (ACID) de uma transação, existem os

gerenciadores de sistemas transacionais, ou simplesmente, monitores OLTP, que são capazes de

gerenciar todas as aplicações servidoras juntamente com o ambiente e os recrrsos envolvidos,
representando um co4iunto de interfaces e procedimentos que gerenciam a alocação de recursos
do sistem¿, provendo mecanismos para escalonamento de transagões, manþulação d.as filas de

mensagens, seguraoça, tolerância a f¿Ihas e recuperação do estado anterior no caso de transações
canceladas lOpen92al. .

3.2.3. Morurangs OLTP

Monitores OLI'P são gerenciadores de sistemas tri ¡rsacionais que zuportam um grande
número de operações siruultâneas, muitas vezes, conçartilha¡do dados, aplicações, ambientes e
recursos enrrolvidos. Os usuários que necessitam dos resultados destas operagões, ou transações,
não devem se preocupar com alocahzaç.ão dos reflÌrsos que estão sendo utilizados, pois isto lhe
fica de fonna tranqparente pelo sistema lOpeng2al. Seus objetivos básicos são :

, Processannento'on-line': O uzuário está normalnente conectado ao slstema através de
uma rede de computad.ores. As transações são ativadas para fazerem consultas e

alterações a dados que precisam estar afualizados e diqponÍveis imediatamente;
. AIta disponibílidade : Muitas corporações requerem que seus sistemas fiquem

disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por secrana. O monitor OLTP utiliza unra
combinação dos recursos de hardware e software para se recuperar de eventuais falhas
e minimizar o inrpacto de imprevistos;

. Resposlas råpidas : Os usuários hormalmente necessitam de acesso imediato às

informações atualizadas. O monitor OLTP tem mecanismos de prioridade para que
transações com menor importância possam ser executadas sem afetar. a perfomrance
do sistema;

. Baixo custo por transação: O custo de processamento de uma transagão deve ser uma
pequena fração do custo total do negócio. Cada transação deve ser organizada e

processada de manefua eficiente, explorando os recursos que o hardware e o sistema
oferecem;

, Acesso aos reeursos conîpartilhados com integridade : Nos sistemas OLTP, várias
transações podem estar acessando os mesmos dados ao mesmo tempo. E fundame,ntal
que cada transação consiga ser executada sem interferir no processamento de
qualquer outra transação. Os dados alterados precisam estar imediatamente diqponíveis
para as outras transações.

Um monitor OLTP (fig. 3.1 I) é composto pelos gerenciadores :

. Gerenciador de aplicações : E um softwa¡e que interage com as aplicações clientes,
possibilitando a interface entre estas e as aplicagões servidoras;

. Gerenciador de recursos : É u* software que dþonibiliza 1sflss os recursos
compartilhados do sisema;

. Gerenciador de transøções: E um software que interage com as aplicações servidoras,
fornecendo às aplicações clientes os recursos do sistema necessários para o
desenvolvimento de um sistema OLTP de forma tranqparente.
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Gerend¡ilor dc
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Fig.3. - Arquitetura de um monitor OLTP

É o gere,nciador de transações, o responsável pelas firnções de :

. Segurança : Não permite que algum usuário possa executar transações se não estiver
devidamente autorizado (acesso ao sistema). Não permite também ne,nhum tþo de

acesso a dados, aos quais não foram fomecidos permissões (acesso a rlados);
. Integridøde : As afitalizações são feitas tornando os dados corretos, sem î

possibilidade de dois usuários alterarem o mesmo dado ao mesmo tempo, e sempre
que transagões não sejam completadas apropriadamente, o estado anterior é

restauradot
. Compartilhømento de recursos: Libera todos os recursos slilizados pelas transagões

imediatame.nte após a execução, permitindo que os recursos compartilhados fiquem
alocados o menor tempo possÍvel;

. Interconectividade : Permite a interconexão entre redes de computadores de vários
padrões e topologias diferentes;

, Economiø : A utilização de mráquinas menores aumenta a capacidade de
processâmento, aproveitando os recrrrsos do sistema de maneira mais eficiente, com
aplicações meftores e de fäcil nunutenção;

. Facilidøde de desenvolvimento : As aplicações utilizam uma interface padrão para
acessar todas as faciliilades do sistemâ. Logo, tornam-se portáveis entre plataformas
distintas e distantes das particularirlades de cada sistema operacional

As redes de coryutadores surgiram para viabilizar o compartilhamento eficie,lrte dos
recursos computacionais (hardware, software e dados) dos usuários. Em ger{ esses recursos são
sistem¿s heterogêneos, onde equþamentos de diferentes fabricantes pos$rem caraoterísticas
diferentes, utilizando e executando softwares com características eqpecíficas e distintas para as
aplicagões dos usuários, podendo inclusive, manipular e produzir dados com formatos
incoryativeis. Até mesmo quando equipamentos idênticos de um só fabricante são empregados
em aplicações distintas, estes podem aprese,ntar características heterogêneas.

Essa heteroge,neidade de sistemas beneficia o usuário, por não estar restrito a um único
tþo de sistema para as suas várias aplicações, podendo assim selecionar um sistema que melhor
se adapte às suas necessidades. Porém, tal heterogeneidade dificulta consideravelmente a

interconexão de equipamentos de fabricantes diferentes.

3.3. Moonto UrcO DE I¡uønCONEXÃo RM-OSI
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Convém observar que já há algum teryo, os grandes fabricantes desenvolveram soluções

para interconexão de seus próprios equipamentos, referindo-se a tais soluções þarticulares)
como arquiteturas de rede, isto é, conjuntos de convenções para interconexão de seus

equþame,ntos.

A interconexão e,lrtre as redes de coryutadores, por sua ve4 oontribui para dificultar o
problema ainda mais : redes diferentes podem ter serviços de transmissão diferentes que

,"qrr"tr- interfaoes difere,ntes. É o"o"srri", pols, ume maneira pela qual o problema de

heærogeneidade não torne a intercbnexão de sistémas distintos inviável

Diante da necessidade de padrões pma a interconexão de sistemas heterogêneos, a

Intemational Standards Organization - ISO criou um subcomitê (SCl6) para analisar o problema,
com o objetivo de definir padrões pîÍa 

^ 
interconexão de sistemas abertos (Open Systems

Interconnection - OSÐ.

O SC16 zugeriu rlm¡ arquitetura estratificada em camadas para que se desenvolvesse, a
partir dar, um padrão para o modelo de arquiteturas que servisse de suporte para o
desenvolvimento de protocolos padronizados. Assim, o desenvolvimento do modelo de
arquiteturas foi concluído e recebeu o nome de Refere,nce Model for Open Systems
Inærconnection - RM-OSI (ftg. 3. I 2).
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Fig. 3.12 - Arquitetura RM-OSI

A arquitetura RM-OSI foi dese,nvolvida a partir de três elementos básicos :

. As aplicações existentes no ambie,nte RM-OSI

. As conexões que ligam as aplicações e que lhes permitem trocar informações;

. Os sistemas.
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No ambie,nte RM-OSI vm sistemø é um conjunto de computadores com software

associado, perifericos, terminais, operadores humanos, meios para transferência de informações,

etc.,-capaz de processar informações. A transferência de informações (comunicação) entre

sistemas é fetta por meios ffsicos. E iryortante notar {1ue o RM-OSI não se refere ape,nas aos

aqpectos de comunicação e,ntre sistemas, rn¿s também como estes sistemas interagem para

executar nma tarefa alistribuíala de um processo ile aplicação. Um processo de aplicação, no
conceito do RM-OSL é um eleme,nto pertencente a um siSema aberto flue processa informações

para trrna aplicagão particular nGiozS6a'1.

O termo aberto não se aplica a ne,nhuma implementação, tecnologt¿ ou interconexão
particular de sistemas, rnas sim à adoção de padrões, isto é, qualquer sistema adotando os

padrões do SCl6 pode interagir com qualquer outro sistema que obedeça aos mesmos padrões.

O termo RM-OSI refere-se, pois, aos padrões para a troca de informações entre terminais,'
computadores, pessoas, redes de computadores, etc., que estejam abertos aos demais, com o

propósito de trocar informações através da utrhzação dos padrões aplicáveis. Um sistema que

obedece aos padrões RM-OSI na $ra comunicação com outros sistemas, pode ser visto como um
sistema aberto fTane I 8af .

Na re¡lresentação da arquitetura RM-OSL onde as camadas zucessivas são representadas

nurna sequência verticat com os meios fisicos para L interconexão embaixo, cada sistema

individual é logicamente decomposto em subsistemas, cada um coneqpondendo a interseção do
sistema com urna camada, ou seja, ctda ctßada é logicame.nte conryosta de subsistem¿s de

mesmo nÍvel de todos os subsistemas interconectados.

Cada subsistema é composto por urnå ou várias entidødes, assim, cada camada é

composta de entidades, onde cada e,ntidade pertence s um dos sistemas. Entidades em uma
mesrnâ camada são chamadas de entidades pares.

O prinoípio de projetar uma rede de computadores como um conjunto hierárquico de

camadas, com cada clmada baseada na sua camada inferior, rcduz o problema global da rede ao

projeto de cadr. urnå das çamadas, simplificando consideravelmente o trabalho de

desenvofuimento e de manutenção. O projeto de uma camada é restrito ao contexto dessa

camada e zupõem que os problemas fora deste contexto já estejam devidamente resolvidos. Não
interessa para uma determinada camada como as demais camadas implementam o fornecime,lrto
de seus servigos; só importa o que a carnada ofe¡ece como serviço, isto é, as demais camadas são

verdadeiras caixas-pr etæ (ft g. 3. f 3).

Ir¡sicr

Enl¡ce de D¡do¡

Redc

Trrnsportê
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Apreentrçio

ApIicrçio

Fig. 3.13 - Camadas da arquitetura RM-OSI
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Com a camada fisica, a arquitetura RM-OSI permite a flexibilidade da utilização de

vários meios fisicos para L interconexão com procedimentos de controle diferentes. Esta camada

define as características mecânicag elétricas, funcionais e de procedimentos para ativar, matrter e

desativar conexões füicas pala a transmissão de bitd e,ntre as entidades da camada de enlace de

dados.

Uma conexão fisica é identiñcada pela cam¡da de enlace de dados através de

identificadores de pontos de terminagão da conexão fisica. Quando a conexão tem dois pontos de

terminação, tem-se uma conexão-fisica ponto-a-ponlo ('store-and-forward'). Por outro lado,
quando a oonexão fisica é caractenzada por vários pontos de terminagão, tem-se run¿ conexão
frsi ca mu I t i p ont o (\r o rdca st').

A transmissão das sequências de titd em uma conexão fisica pode ser 'half-duplex'
(dados trafegando em direções diferentes, mâs não simultaneamente) ou fullduplex' (dados
trafegando simultaneame,lrte em direções diferentes). Além disso, a transmissão pode set síncrona
(cadeia fixa para a transmissão sequênciada dos bits') ou asshrcrona (não exige a fixação prévia
de um padrão de tempo entre o transmissor e o receptor, através da transmissão de caracteres
tþo 'sart-stop'). Porém, a transmissão assíncrona é muito lenta e ineficiente a nÍvel de bit'. O
sinal transmitido pode ser amplificado através de repetidores.

Alguns meios fisicos de comunicação requerem a utilização de téc'nicas eqpecíficas para
que se possa transmitir dados entre sistemas, mesmo quando sob condições de taxas de erro
relativamente altas. Essas técnicas são utilizadas em procedime,ntos de controle de enlace de
dados. As funções desta camada são : detectar, e possivelmente corrigir erros na camada fisica,
além de fornecer à camada de rede a capacidade de pedir estabelecimerto de circuitos de dados
na cam¡da fisica:

O propósito desta oamada é prover os meios fi¡ncionais e procedimentos para ttivar,
manter e desativar urna ou mais conexões de e,nlace de dados e,ntre as entidades da camada de
rede. A interconexão entre dois segmentos com o propósito de isolar o tráfego na rede pode ser
feita através de pontes, gue captam a localizagão dos sistemas pelo endereço de origenq podendo
assim filtrar as mensagens que devem ou não passar para outro seqrnento.

Na arquitetura de sistemas abertos, alguns sistemes serão destinatários de dados,
enquanto outros funcionarão ¿penas como nós intermediários que repassam dados a outros
sistemas. Logo, a camada de rede deve fomecer uma trajetória de conexão entre um par de
entidades da camada de tranqporte, possivelmente passando por nós intermediários. hotooolos
voltados pfia a operação da rede propriamente dita, tais como algoritmos de roteame,nto e de
controle de congestioname,nto, serão agrupados nesta cameda.

A camada de rede provê os meios para estabelecer, manter e terminat conexões de rede
entre sistemas contendo entidades de aplicagão de comunicação. Provê também os meios
fi¡ncionais e de procerlimento para a troca de informaçõeg através de conexões de rede, entre
duas e,ntidades da camada de tranqporte. O roteamento entre segme,ntos pode ser realizado
através deroteadores.
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A camada de transporte foi definida para aliviar as entidades de camadas superiores da

tarefa do tranqporte de dados entre si, controlando o tranqporte do sistema-fonte ao sistema-

destino, isto é "fim-a-fim", fomecendo um serviço de transferência tranqparente de dados entre
entidades da camada de sessão. O termo tranqparenteiefere-se ao fato de que as entidades de

sessão (usuários de tranqporte) não necessitam conhecer os detalhes pelos quais é alcançada uma
transferência de dados con-fiável e econômica.

Os usuários de tranqporte.são identificados para a camada de tranqporte apenas pelos seus

endereços de tranqporte. O servigo de transferência de dados é fornecido às entidades
endereçár'eis sem considerar sua localizagão.

Para que a transferência de dados seja econômica, a camada de tranqpofte otiúza a

utilização dos recursos de comunicação diqponiveis. Esta otimização é feita respeitando as

restrições de nÍvel de desempenho, da demanda global e simultânea de todos os usuários de
tranqporte, e do limite geral de recursos dl:ponÍveis.

O servigo da camada de rede fornece conexões de rede de uma entidade de tranqporte a
outra. Essas conexões podem ser estabelecidas em runa única rede de comunicação (sistemas
estarem localizados na me$n¿ rede) ou através de um número de redes em série. A camada de
rede se encarrega de todos os detalhes de chaveamento, roteame,nto e passagem de mensage,ns de
uma rede para outra. Logo, a complexidade das firnções na camada de tranqporte, que são
reqponsáveis pela qualidade do servigo oferecido, depende da qualidade do serviço de rede
diqponível Se a conexão oferecida pela camada de rede for con-fiável e econôniica, as firnções
necessárias na camada de tranqporte serão proporcionahnente reduzidas. A interconexão de redes
de diferentes arquiteturas pode ser realizada através de um 'gateway'.

O propósito da camada de sessão é orgnnir.v¡ e sincronizar o diálogo, gerenciando a

troca de dados na comt¡nicação entre entidades da camada de apresentação. Para isso, fomece
servigos para o estabelecimento de urna conexão de sessão entre duas entidades de apresentação,
através darrhhzação de uma conexão de tranqporte.

Os servigos di camadade sessão seo ctassincados em duas categorias :

. Serviços de ad¡ninistração de sessão : Unem e desunem duas entidades para um
relacionamento. Por exenrylo : login e logout';

. Serviços de dialogo de sessão : Controlam a troca de dados, delimitando e
sincronizando operações de transferência de dados entre duas entidades de
apresentação. Por exemplo : troca de dados em halÊduplef, 'full-duplef, etc..

Os serviços oferecidos pela camada de sessão são os primeiros a se preocuparem com as
aplicagões propriamente ditas, além dos servigos de mera comunicação.

A camada de apresentação fornece os serviços que podem ser selecionados pela camada
de aplicagão para a interpretação da sintaxe dos dados trocados. Esses serviços gere,nciam a
entrada, troca, apresentagão e controle de dados estruturados. A camada de apresentagão resofue
problemas de diferença de sintaxe entre sistemas abertos na comunicação. E através dos serviços
da camada de apresentação qrre as aplicagões no ambiente RM-OSI podem se comunicar sem
custos excessivos oriundos de variações de interfaces, de transformações ou ¿r medificações das
próprias aplicagões.
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Todas as outras camadas existempâra dâr suporte à camada de aplicação (camada mais

alta). Os servigos desta camada são utilizados pelos próprios uzuários no ambiente RM-OSL O
propósito da camada de aplicagão é servir de interface para os usuários na comunicação do RM-
-OSi. 

Cu¿r usuário é reprásentado para ss dsmais pela sua entidade de aphcagão correqpot'dente.

Apesar da altemativa de padrontzaçio proposta pelo RM-OSI, implementações que

sigam este modelo são raras. Justifica-se a não utilização do modelo, considerando-se entre

outros, aqpectos como adequação e eficiência (muito da eficiência é perdida com a sobrecarga

imposta pelo modelo, proveniente de suas sete camadas) fCameSSaf.

3.4. AngunnruruA IEEE 802

A arquitetura IEEE 802 (ftg.3./4) resulta de um projeto do Institute of Electrical and

Eletronic Engineers - IEEE, no sentido de estabelecer uma arquitetura padrão em camadas, nos
moldes da arquitetura RM-OSI, só que desta ve4 orientada para o desenvolvimento de redes

locais de computadores, com os objetivos:
. Correqponder ao máximo possivel com o RM-OS!
. Permitir a interoonexão eficiente de equþamentos de custo moderado;
. Permitir ¿ imFlantação desta arquitetura a um custo moderado.

Fisim

EnI¡æ de D¡dos

Rede

Tren-rporte

Sessio

Apr6cnteç¡o

Áflicrçâo

Fitic¡
ftÀlì
rrr'

Fig. 3.14 - Arquitetura IEEE 802

Segundo G\OZZAfGiozS6b), a arquitetura IEEE 802 pode ser vista, em princípio, como
uma adaptação particular das duas camedas inferiores da arquitetura RM-OSI. As características
da tecnologia associada às redes locais, motivaram urna redefinição de servigos e fungões das

¿o¿5 s¿medas, em três camadas :

A camada física se encarrega de prover os serviços básicos de transmissão e rece,pgão de
bits'através de conexões fisicas, de maneira semelhante à camada de mesmo nome na arquitetura
RM-OSL

A sub-camada de controle de acesso ao meio - IIAC eqpecifica os mecanismos que

permitem gerenciar a comunicrção a nível de enlace de dados. Particularmente, a zub-cameda
MAC fomece os servigos que permitem discþlinar o compartilhame,nto de um meio de

transmissão comum aos sistemas uzuários da rede.

A sub-camada de controle de enlace lógico - LLC se encarrega de prover às camadas

superiores os serviços que permitem runa comunicação confiável de sequência de bits' entre os

sistemas usuários da rede. Sua eqpecificação prevê a existência de dois tþos de servigos básicos

oferecidos à camada zuperior. São eles :
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. Um serviço que permite que as unidades de informação sejam trocadas sem o

estabelecimento prévio de uma conexão a nível de enlace de dados, não havendo

oontrolepararecuperaçãodeerrosouanomalias'enemcontroledacadênciade
transferência das unidades de dados;

. Ilm segundo serviço que permite o estabelecimento de um¿ conexão a nível de enlace

de dados, antes da troca de dados propriamente dita, de modo a incorporar as firngões

de recuperação de erros, de sequenciamento e de controle de fluxo.

3.5. Rnnøs Loc¿,ts DE CqMPUTADqRES

Segundo TANENBAIIM lTaneSSø], as redes locais de conrputadores são consideradas

como soluções ao problema de interconexão de vários cornputadores autônomos. Seus principais
objetivos são :

. Comp artilhar recursos computacionais geograficamente diqp erso s;

. Permitir alta con-fiabilidade, através da existência de recursos ahernativos;

. Reduzir gastos, visto que coryutadores de porte menor apresentam vantagens na
relação custo/desempenho;

. Ser um meio de conrunicagão entre as pessoas.

As redes locais têm se dese¡rvofuido com a finalidade de permitir a comunicação de dados

localmente e em áreas geograficamente dispersas, com requisitos de desempenho e

con-fiabilidade.

Os computadores compone,ntes de uma rede local são chamados de estações, sendo

conectadas por umâ sub-rede de comunicação, cuja tarefa é transferir mensagens de uma estaçãc

a outra. Uma sub-rede é vista através de dois conryonentes distintos : os nós de comunicação ';j

as linhas ds transmissão.

Os nós de cotflunicação são chaniados Interface Message Processor - IMPs, sendo

utilizados para conectar duas ou mais linhas de transmissão, recebendo e transmitindo dados

através da linha de traramissão correta. Nas sub-redes ponto-a-ponto, a informação é enviada de

um nó de comunicação para outro, passando por vários nós no caminho, sendo que cada nó
intermediário recebe a informação, a armazena temporariamente e a retransmite por um canal de
saída. Já as sub-redes multiponto utilizam um único canal de comunicação compartilhado por
todos os nós da sub-rede.

Segundo TAROUCO fTaroS6øf, a princþal característica das redes locais é a rclatwa
flexibilidade na conceituação do grau de localidade da rede. No entanto, cosúurna-se atribuir às

redes locais uma série de características téc,rricas gerais consideradas como típicas, de modo a

distinguiJas princþalmente das redes de computadores de longa distância. São elas :

. Dimensões moderadas;

. Capacidade de transmissão de informações;

. Taxa de e¡ros de transmissão;

. Atrasos de transmissão;

. Conectividade.
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3.5.1. TopotoGIAS

A topologia de uma rede correqponde à estrutura de interconexão fisica das várias

estações qne a compõem- Essa estrutura de interconexão pode refletir tanto a locahzação

geográfica das estações como o fluxo de informação gerado entre elas. No caso das redes locais,

a interconexão das estagões é fetta através dos nós de comunicagão.

Existem várias maneiras de se confi.gurar a interconexão dos nós de courunicaçáo em um
arnbiente localizado. Cada uma dessas maneiras apresenta características próprias, com diferentes

implicações quanto ao desenvoh'imento, operação e rnanutenção da rede. Essas irylicações
podem ser fatores determinantes da relagão custo/desempenho global da rede. Assinq por
exemplo, é fundamental a simplicidade do nó, a fiia de viabilizar a interconexão de hardware

usuário relativamente barato. E também importante, por exemplo, manter um certo grau de

oorfabilidade para a rede, em face das falhas individuais dos nós. O alcance ou capacidade de

extensão da rede é uma outra implicação associada à escolha de uma deter¡rinada topologia.

A topologia não só define como os vá¡ios nós de comunicagão estão interconectados,
como também afeta o desempe,rho do fluxo de dados, os qlstos de implementação e a

confiabilidade. Comunrente, uma rede de grandes proporções compreende várias topologias
interligadas.

Segundo TANENBAUM lTaneSSal, as topologias existentes que melhor se adaptam às

redes locais são : malha irregular, estrela, áwore, anel e barramento.

A malha irregular {fig. 3.15) constitui
a estrutura topológica meis geral possivel Cada
nó de comunicagão coneota-se diretamente a

um número variável¡ de outros nós, dando
origem a rlrna estrutura irregular de
interconexão.

IMP
IMP

IMP

IMP

IMP

Fig. 3./5 - Topologia em malha irregular

Esta topologia é normaünente associada às redes de computadores a longa distância.
Apresenta como vantagem o fato do arranjo de interconexões poder ser realizado em firnção do
tráfego de informações, permitindo uma otimizaç¡s nos meios de transmissão, relativamente
caros. Por outro lado, a variedade de caminhss (rotas) resultante, introduz a necessidade de

decisão de encaminhamento (roteamento) das mensagens em cada nó da rede, implicando em
uma considerável capacidade de processamento e de armazenamento das mensagens em cada nó.

Eiuliotsca
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Fig. 3./ó - Topologia em estrela

Esta topologia é uma estrutura bem adaptada a situações onde o fluxo de comunicagão

também é cenßahzado, isfo é, quaado um certo número de nós secundários se comunicam com

um nó prirnário oentral. Porérn, quando o flu>ro de eomr¡nicaç.ão { mais gerul, a dependência de

um nó centralizado pode ser utn¿ dewantagerr" pois além tornar a rede m¿is vulnerávet aumenta

consideravek¡ente a ccmplexidade do nó central relacionado com o número de nós
interconectados.

A topologia em estrela (fg. 3.16) é

uma estrutura de interconexão basta¡te familiar
ao s sistemas coJnputacionais tradicionais. Nessa

estrutura, todas as decisões de roteamento são

conce,ntradas em um único nó de comrinicagão

chamado nó central simplificando muito r
inrplementação de cada uin dos outros nós.

Cada nó sei mdário é ligado fi.{camente ao nó
centraL

A topologia em áiwore (fig. 3.1n é

runå expansão da topologia em estrela, pois,
c.ada nó intermediário se encarrega da

transferência de mensagens até os nós fulhas.
Ì'iessa estrutura, é muito simples a inclusão de
novos rämos e folhas.

A topologia em anel (fig. 3.18\ é ume
das estnrturas de interconexão para redes que
permite eliminar a necessidade de um nó de

comunicação central pois o fluxo de

comunicagão entre os nós é descentraluado.

IMP
TMP

IMP

IMP

IMP IMP

Fig. 3.17 - Topologia em árvore

Nesta topologia, o roteame,nto é siryles, rnâs as falhas em nós intermediários po,ir
levar ao isolamento de multiplos nós, e as falhas nos enlaces fisicos podem levar à criação .,

redes n ão comunicantes.

IMP

Fig. 3./8 - Topologia em anel

Nesta topologia, não há necessidade de decisões de roteamento. As mensagens geradas

são transmitidas unidirecionahnente de nó em nó até atingir o nó destinatáno. A única decisão

necessária em cada nó é a capacidade de reconhecer seu próprio endereço nas mensagexrs

circulando no anel e copiar as que lhe são destinadas.

O meio fisico de transmissão é comum a todos os nós, se,ndo constituído por vários
segmentos de transmissão ponto-a-ponto entre pares de nós adjace.lrtes.
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Esta topologia caractenza-sepela particip:,ção dos nós interr¡rediários, fi:ncionando como

repetidores oo proC"sso de transmissão de ürBâ l'¡ellSâgem entre dois nós não adjacentes, o que

pár.it" u- *ãiot alcance da rede. Porém, o fàto de cada nó particþar do processo de

iransmissão, coloca a confiabilidade da rede clependãnte da confiabilidade individual dos

elemento s rep eti dores di stribuíd o s p elo s n ó s.

A topologia em barramenÉo (fig. 3'19)
é uma estrutura de interconexão bastante

adaptada às redes locais. Nesta topologia'
também não existe a necessidade de decisões de

roteâmento. As mensagens são trocadas pelos
nós de comunicagão sem a participação dos nós
intermediários. A única decisão necessária em
cada um dos nós é a identificagão das

inensagens que lhe são destinadas.

IMP IMP I]VÍP

Fig.3.19 - Topologia embarramento

Nesta topologia, não exis-te annazenamento intermediário das rnensagens ao nÍvel da

rede. O meio fisico de transmissão é composto por um único segmento de transmissão

multip onto, comp artilha do p el o s diverso s n ó s intercon ect a do s.

Os nós intermediários têm geral:nente um c.oinpûrtamento passivo ern faoe ao proÇesso

de transmissão das ú-rensagens no meio fisico. Essa característica cotstitui uma importante
vantagem da topologia em barramento quånto à con-fiabilidade da rcde. Porénr, essâ me$na

característica tende a limitar o alcance da rede.

3.5.2. SupOnrøS DE TRANSMISSÃO

Segundo TANENBAUM fTaneSSal, existem basicamente quatro tþos tle suporte de

transmissão utilizados nos sistemas de transmissão em redes locais : par trançado, cabo coaxd
fibra ótica e eqpaço livre.

O par trançado é um $¡porte de transmissão composto por dois fios metálicos
(geralnrente de cobre) enrolados em eqpiral O trangado dos fios tende a mânter constantes as

proprie iades elétricas ao longo do zuporte, garantindo um melhor desernpenho na transmissão

em relação a um par de fios em paralelo. E considerado um zuporte de transmissão com razníxel
imunidade a ruídos, além de ser de fäcil manuseio devido a $ras pequenas rlimensões e grande

maleabilidade.

O cabo coaxial é um suporte de transmissão formado basicamente por um condutor
cilíndrico (gerahnente de cobre) dentro de um tubo metálico concêntrico (tarnbém geralmente de

cobre), que serve ao mesmo tempo como condutor de retorno e como blindagem eletrostática.
Os dois condutores são separados por um meterial dielétrico, podendo ser o ar seoo ou algum

material plástico. Duas fitas de aço podem ser aplicadas em eqpiral sobre o oondutor externo a

ñm de forneoer, além da proteção mecânica, uma eficiente blindagem magnética (cabos triaxiais),
aumentando a imunidade às diÊerenças de potencial entre os aterramentos nas extremidades do

cabo.
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A transmissão por cabo coaxial é também consid,'radâ uinâ tecr;ologia tradicional sendo

portanto bastante diqponwel. Em particular, os países qur operam sistemas de televisão por cabo

(CeW) aprese.ntam um grande desenvofuimento dessa tecnologia. Os cabos coaxiais são

classificados conforme a tecnologia de transmissão utilizada : banda båsica (taseband') (50

ohms) e banda larga (broaelband') (75 ohms).

Os sistemas de transmissão banda larga, que utilizam procedimentos de modulação e

multiplexação no domínio de frequência, tais como sistemas CATV, são particularmente

interessantes no caso de integração de seniços em redes locais, como por exeqplo, serviços de

transmissão de dados e imagem-

A fibra 6tica é um zuporte de transmissão para luz infravermelho caructenzado eomo

guia de oirda lumiaosa. Uma frbra é constituída basic¿rnente de uma "casca" envolvendo um
nucleo composto de um rraterial semic,ondutor com índice de refração ligeiramente superior ao

da "casca". A fibra é confeccionada basicamente de sílica, onde o encâpsulamento plástico
externo provê uma proteção mecânica à mesma. Apresenta total imtrnidade às interferências e
ruídos eletromagnéticos, co¡rstiuindo urn recuïso coiúável, além cl: fornecer conrpleta isolação

elétrica das estagões, permitindo grandes dife -,rças de potencial eltre seus ateffal-lsntos, sendo

também muito côrnoda em firnção do seu peqreno tarnanho e peso. A maior vantagem da fibra
6tica é, sem dúvida, a aka capacidade cle transmissão alcançada em decorrência da alta frequência
d¿luz.

O espaço liwe é um recurso de transmissão que correqponde a um meio natural para a

propagação de sinais eletromagnéticos de uma maneira geral Do ponto de vista da conectir"idade

que interessa particularmente às redes locais, o eqpaço liwe í: o melhor suporte fle 1¡¿¡151 :issão

elistente. Além de prover naturaknente uma interconexão completa, permite uma gran'le
fiexibilidadenalocahz-ação das estações. Essas qualidades interessamprincþalmente aos sisler
de comunicação onde a mobilidade das estações é um fator essencial Apesar das vantage.lrs

apresentadas, a utilização do eqpaço liwe corno suporte de transmissão em redes locais, esbara
em urna série de ilconvenientes. Os principais são o custo dos equþamentos de radiodifirsão e a

dependência de reg,rlaryentagão pública quarto à utilização do eqpectro de frequências.

3.5.3. Mnc¿rvsuos DE Con,rnorg DE AcESSo Ao Muo

As topologias básicas eliminam a necessidade de roteamsnto intermediário das

mensagenq permitindo a difusão destas entre os nós de comunicação. Porém, as me$nås
topologias introduzem a necessidade de se rll"cþlhar a utilizagão do recurso de transmissão
comum pelos vários nós interconectados.

Uma rede de con:unicação, estrunrrada em anel ou em barramento, necessita de um
mecanismo que controle o acesso dos nós ao meio de transmissão coryartilhado, determinando,
por exelqplo, qual nó está habilitado a transmitir em um deternrinado instante de tempo. Os

rnecanismos de controle de acesso em redes locais podem ser definidos através das técnicas de

mulþlexação utiliznda s (fr g. 3. 2A).
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Fig. 3.20 - Técnicas de multiplexação

Segundo GIOZZA, lGiozS6ø1, a classificação das técnicas de multiplexação é feita
observando-se 0s fatores :

. Variável de separação dos sinais (tearpo ou frequência);

. Modo da teiqpori /,açã;o no câso da variável tempo ser utilizada (síncrona ou
assíncrona);

. Localiração das firnções de gerência e cüntrole do coryartilhamento (centralizado ou
distribuído).

A multiplexâção por divisão em frequência - l-ÐifÍ caftcfetTza-se pela se,paração de

sinais elétricos em diferentes faixas de frequência (canais banda larga) do meio fisico de

transmissão. Esta técnica permil e que dois ou mais nós transmitam simultaneamente, se.m

con-flitos, em um mesmo srporte fisico de transmissão

A multiptexação por divisão no tempo - TDM c$rcter'za-se pela divisão do tenryo de

ufihzagão do zuporte fisioo de transmissão compartilhado pelos diversos nós. Esta técnioa
adapta-se perfeitamente ao caso de multiplexação de sinais elétricos digitais, sendo realizada
segnndo os dois moâos básicos de tenryorização : síncrono e assíncrono. No caso síncrono, a

alocagão do tempo de utilizagão é feita em inten'alos regulares þeriódicos). Já no caso

asshrcrono, o intervalo de lempo alocado é de duração e periodicidade variável

Na multiplexação síncrona por divisão no tempo - STÐM, os intervalos de tempo
alocados aos nós são rleterminados a partir de um sinal padrão de sincronismo presente
periodicamente no meio fisico de transmissão. O tenryo er¡i.re dois padrões de sincronismo
zucessivos é geratnente dividido em intervalos regulares, alocados fixamente aos nós, garantindo
a todos um acesso regular ao meio de transmissão comum-

Sua utilizagão, por ser relativame,nte siryles, é indicada quando se tratar de suportar
aplicações por um tráfego regular contínuo, que necessitem de runa garantia e regularidade no
acesso ao meio de transmissão coryartilhado. Porém, torna-se muito ineficiente no suporte de

aplicagões carcúenzadas por um tráfego irregular e interrnitente. '

Na multiplexação assíncrona por divisão no te!Ìrpo - ATIlll{, o telqpo de utilizagão do
meio fuico de transmissão é dividido dinamicamente entre os diversos nós, segundo o tráfego de

mensagens gerado entre eles.
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Sua utilização permite um cûrnpartilhamento mais eficienle da capacidade de trausmissão

no casû de tráfegô tþicamente irregular, sendo adotada como base das principais técnicas de

controle de acesso ao meio.

Esta técnica, por cartúenzar-se pela dinâmica de alocação dos intervalos de transmissão,

necessita de uma estratégia de gerenciamerito e compartilhamento do meio de transmissão.

No caso de mecanismos onde as funções de gerenciamento e controle de acesso ao meio

de transnliss:ão são ilnplantadas *rn u* único nó, diz-se que o mecani.smo de controle de acesso é

do tþo cenfi.alizado. Þorérrç qrrando as fiurções de gerenciamÐlrto e controle de acesso ao meio

de lransurissão são distn-buídas entre todos os nós ativos, tem-se caractenzado um mecanismo de

controle de acesso do tipo distribuído.

A eeatralização do mecanismo de coafrole de aeesso ooloca um problema de

yuhrerabilidade da rede em relação a um nó ccutral Além disso, a existência de um nó

ceniralizando o gerenciamento do conrpartilhamento do meio de transmissão, resulta, em 5era\
em urna baixa eficiência na utilização da capacidade de transmissão, consumida por um tráfego

de mensagens de controle entre o nó central e os demåis nós da rede. Por r¡utro lado, o controle

de acesso cejfitratizado pernrite a irylantação mais facilmente de algoritmos de prioridade, de

¡naneira a aume.fltar a diqponibilidade de acesso a determinados nós.

Aprincipaltémica de coirtrole de acesso centralizâdo, a'pooling'émuito utilizada nos

sisten¿s de interconexão de terminais com um computador central O nó controlacii¡r central
(geralmente associado a um computador), envia aos nós secr¡ndários (associados às estagões),

um a um, uma mensagsm de controle, con'idando-os a transmitir. A ordem dos convites é

estabelecida por uma lista armazenada no nó central. Os nós secundários ao serern consultados,
possuindo alguma mensagem a transmitir,tealizam a transmissão. Caso contrário, o nó central é
notificado e pâssa, então, a consultar o próximo nó da lista de consulta sequencial.

Essa técnica de controle de acesso requer um constante intercâmbio de mensagens de

controle entre o contrqlador ce.lrtral e os nóS secundários, coryrometendo de ume maneira geta\
o desempenho da rede. Para ser eficiente, o controle de acesso centraitzado do tipo 'pooling'
necessita que :

. O tempo de propagação de ida-e-voha seja pequeno;

. A sobrecãrga de me,nsagens de consulta seja pequena;

. O número de estações não seja grande

O mecanismo de controle de acesso distribuído permite, em geral uma maior eficiência
na utilização da capacidade de transmissão. A distribuição reduz consideravehnente o tráfego de

mensage,îrs de controle, característico do mecanismo centralizado, adequando-se perfeitamente à

nafrneza aleatória e intermitente, da demanda de acesso ao meio de transmissão oompartilhado.

A pioneira das técnicas de controle de acesso distribuído, o 'tol<en passing', permite o
corrpartilhamento sob demanda, da banda passante de um rneio de transmissão em anel Essa

técnica é baseada na existência de uma entidade única regulando a inserção de mensagens no
ane! isto é, o acesso dos nós ao meio de transmissão courpartilhado. Essa entidade única,

denominada token', pode ser entendida inicialme,úe como se¡do runâ mensagem de controle que,

urna vez micializada, circula entre todos os nós, portando o direito de transmissão no meio

conrpartilhado.
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Uma estação qualquer qì¡e deseja inserir uma mensagem no me;o, deve primeiro acionar o
seu nó correqpondente para adquirir o 'token'. A fase de aquisigão do 'token' corresponde à sua
ide,nirñcação e à sqa consequente retirada de circulagão do anel Um¿ rrez adquirido o token', o
nó iern o di¡eito exclusivo de transmissão. A possibilidade de conflito na aquisição do Token'por
parte dos vários nós, é elimin¿d¿ iirplicitamente pela estrutura cíclica wridirecional da topologia
em anel. Ao conryletar a tran-snissão de $Iâ mensågìm, o nó com posse teryorária do 'token'
deve rernetêJo em circulação, enviando-o ao i:.róximo ló. A próxima es0ação do anel, caso tenha
alguma mensâgem para inserir,.prooede da mesma inaneira descrita anterionnente. Os nós
correspondentes às estações inativas, isto é, aquelas sem mensagem para transmitir, fimcionam
coiìlo repetidores intermediários, permitindo a circulaç.ão do 'token' entre os nós assosiados às
estagões âtivas.

O procediniento de insergão de mensagem eln um ¿uel com acesso controlado por 'token'
é realizado pelo proce¡limento :

. A estâÇão ativa aguarda a passâgem do token';

. A estagão de posse do token'transmite a mensagern;

. Ao firn da transnrissão, o token'é restinúdo à circulação no anel

Esta técnica ganlou muita poputaridade em aplicações de tenryo real uma vez que o :rou

comportamento determinístico permite o cálc.ulo prelinrinar dos tempos máximos de transmissão,
mesmo nos câsos de congestionarnento do meio fisico.

A técnica de cortrole de acesso distribuído, Acesso Múltiplo , ¡m Detecção de Portadora
e Detecção de Colisão - CSMA/CD, constitui a princþal téc¡dca de c cntrole de acesso associada
às redes configuradas em barramento, e à tecnologia de redes locai,c de ume rnaneira geral Esta
técriica resulta da evolução de uma classe mais geral de técnicas de i raûsle de acesso para redes
¿s¡sminadas Técnicas de Contenção ou Acesso Aleatório, que caracterizam-se pelo fato das
estações e, particularmente dos nós, poderem transmitir (difirndir suas mensagens no meio de
transmissão) quando quiserem- Entretanto, como as estagões interconectadas pela rede geram de
inodo independente (aleatório) suas mensagens no tempo. pode acontecer que dois ou mais nós
queiram ter acesso aoøneio de transmissão bomum no mesmo instante. Quando isso ocorre, tem-
se urna situagão de coüsão no acesso ao meio compartilhado. O princípio de contenção, neste
caso, é baseado na capacidade do nó detectar as situações de colisão. Uma vez detectada uma
colisão no acesso ao meio, cada um dos nós conflitantes, aguarda urn novo instante para
retransmitir sua mensagem- Esse atraso obedece, em geraf a wna disn-buição aleatína a fim de
minimizar a probabilidade de urna novâ coüsão ocorrer no momento das retransmissões.

Esta técnica é muito popular em ambientes orientados a transações, onde o tráfego na
rede é intermitente e os atrasos no acesso ao meio, provenientes de possiveis colisões, podem ser
tolerados, situagão contrária aos ambientes de tempã real.
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A padrão IEEE 802.3 - Ethernet (fig.
3.21), desenvolvido pcla Xerox Corporatio4
refere-se a comunicação em rredes do tþo
CSI4A/CÐ, cûm topologia e¡n barramento.

A paú'ão IEEE 8A2.4 - Token Bus (fig.
3.22), desenvoh,ido pelo Irrstitute of Electrical
and Electronic Engineers - IEEE, refere-se a

ccmunicação em redes do tipo 'token passing',
com topologia em barramento.

3.5.4, P¿nxoøs íiE Ct.ùfuNrcAÇAo

r,1lP r]T{P nrîP

Fig. 3.21 - Ethernet

A ni,el fisico, consideram-se as topologias de barra¡uento :

. "10 Base 2" e "I0 Base 5", para coffiirnicação embanda básioa a l0 Mbps, utilizando
cabo coaxial (50 ohms) e strpoúando distância máxima de 200 a 500 metros'

. "10 Braad 36", para cornunicação em banda larga a 10 Mbps, utilizando cibo coa*ial
(75 ohms) e zuportando distância máxima de 3.600 metros;

n Par trançado, para comüricagão a 1 Mbps.

-ânel l{gim

fitfp IMP frlP

Fig. 3.22 - Token Bus

Consiste na interconexão lógica das estações na forma de anel embora a estrufura de

conexão fisica siga a topologia em barramento. Ou seja, à cada estação é assinalada uma posição
nurna ordem sequencial com o último membro da sequôncia seguida pelo primeiro. Cada estação
conhece a identidade da estação $rcessora e predecessora. Veio a ter grande influência no meio
industrial.

A nível fisico, consideram-se dois tipos de transmissão :

. Sistema de transmissão para comunicação em banda larga a l0 Mbps, utilizando cabo
coaxiai (75 ohnns) e supoftando distância m.áxima de 3.750 metros (com até 1024
estações):

. Sistema de transmissão para comunicação em banda portadora ('carrierband' - sistema
em banda básica meis imu¡e a ruídos, devido a sua co¡lificação ser baseada em onda
senoidal - recomendada para aplicações de chão-de-fäbrica, pois os custos são mais

baixos que o sistema em banda larga) a 5 Mbps e suportando distância máxima de
1.000 metros (com até 32 estagões).
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O padrão IEEE 802.5 ' Tolæn Ring

(/iS. 3.23), desenvohido pela Intenrational
Business Machites Corporation - lBM, refere-

se a comunicação ern redes do tipo token
passing', comtopologia em anel

O projeto Fiber Distribuled Data
Intetface - FDDI (fig. 3.24), desenvohido pelo
Aurrerican National Standards Institute - ANSL
visava a padranszagão de unra interfaoe de alto
desempenho entre processadores e memórias de

conryutadores, separados elltre si. Logo a

seguir foi adaptado para senir de backbone' em
redes de alto desempenho na iranslnissão pura
de dados. Origürou depois. ui;ra variante qûe

inclui a tra:rsmissão de voz e imagern

rMP

Fig. 3.23 - Token Ring

Coruo na Token Bus, a Token trting tein a vanfsgùm de poszuir esqueÌïå de prioridades, o

que gårante sua adequação à aplicagões de tempo rea[. A comunicação é reaiizada em banda

básica a 4 Mops, utilizando par trançado bliuiado (150 oli*rs).

IIorário

EVTP

.á.nel Á¡ti-f{orúrio

Fig. 3.24 - FDÐI

Refere-se a eomuricação em redes c.om topoTogia ena anel duplo bidirecionaf um anel
'transmitindo no sentido horário e o outro no sentido anti-horário.

A comunicação é realizada a 100 Mbps e zuportando distância máxima de 200 Km (cor,
até 1000 estagões).

O padrão Aflatched Resource Computer Nerwork - ARCnet (fig. 3.25), desenvolvido pela
Dataprint Colporation, vem assumindo impofâneia cresrente no mercado de automação
industdal.

IMP

tlrfP I]\lP

Fig.i.25: ARCnet

O projeto ARCnet está baseado em urna topologia em árvore, onde os nós estão

interconectados em módulos designados Resource Interf¿ce Module - RWI, com os diversos
RII{s interconectados em estrela.
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Refere-se a c.o¡]unicação em redes do tipo 'taken passing', oilde o 'loken' é passado de

RIM para RlM. A comunicação é reabzada eü banda básica a 2,5 Mbps, utilÞando cabo c-oarial

(RG e2iu d, 93 ohrns) e zuportando distância máxinu 600 metros (com até 255 estações) e

èspalhame,nto de 6,5 Km ' dirn"rror segmentos podem ser interligados por repei'lores

infravermelho a distâncias de 2 a 3 Km-

3.5,5. Røprs fwpusrnuts

A presença do projeto Þ,IAP/TGP fai decisiva &o cãiTryo da aulomação industrial.

O projeto lv,landacturing Aulot'natíon Protacol - MAP, foi irnFulsionado pela General

Motors - GlvI, visando essencial¡nente a comunicação chão-de-fåbrica dos dispositivos
programáveis como CLPs, CNCs, etc..

O projeto MAP enqriadra-se no RM-OSI com a d.efinição de protocolos em cada uma

das sete camadas. Está baseado nas redes padrão Token Bus, com topologia em bamamento, cotn

os protocolos de aplicação indo na direção de aplicações de tempo real e de células de

¡n¿nufatura flexíveis.

O projeto Tecluúcol Affice Pratocol - TAP nasceu r;â r1ÐSffiâ época que o MAP, como

esforço da Boeing Co. para a ârea técrrica e de engenharia. Também enquadra-seno RM-OSL
Atém disso, existe coinpatibilidade total do TOP com MAP nas camadas 2,3, 4, 5, e 6 do RM-
OSI, o que facilita a integração das dr:as redes, inclusive permitindo a atrhzaqãa do mesmo meio
fisico para a traasmissão de dados das redes MAP e TOP, em canais distintos. 'Está baseado nas

redes padrão Ethernet, com topologia em barramento.

O ¡irojeto Field-Bus (barramento de campo), em desenvolvimento pela Instruments
Sociefy of America - ISA é destinado à comunicaçãc no chão-de-fibrica de equipamentos rrais
sinples e especializados, como sensores de sinais analógicos, transformadores de sinal, rmidades

de sinais binários, contadores de imputrsos, controladores, reguladores, atuadores, CLPs, etc..

Estes equipamentos são hoje interligados aos equipamentos de monitoramento e de zupervisão de

ni,el superior, através de enlaoes ponto-a-ponto, utilizando as interfaces série RS-232-C.

O projeto Field-Bus deverá fürnecer soluções, ainda suportáveis nos custos, para

transmissão digital dos sinais, através de topologias em barrarrento.

3.6. Pnorocotos DE CouaNtcAÇÃo

Qualquer que seja o tþo de comunicagão entre sistemas computacionais, é necessário a

observação de um conjunto de regras que discþline a troca de informações. Este conjunto de

regras recebe o nome de protocolo de comunicação (frg. 3.26).Logo, qualquer processo de

comunicação, independentemente dos sistem*s envohidos, preszupõe a existência de algum tipo
de protocolo lTøne I &aj.
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Meio Físico

Níve{ I Nívd I
Protomlo rlo NÍvel1

NívcI2Nívd2
Þotocolo ilo Nívd 2

Nívd 3 :llÍvd 3
Pr¡tomlo rlo Nívd 3

Níveù 4 Nívd4
h¡tomlo do Nívd 4

Nlvd5 Nfvds
hotocolo dc Nfvd 5

Nlvd6 MvCó
hctocdo lo Nfvel6

NfYd 7 NiYC ?
Èotocolo do Nfuel7

I¡tcrf¡æ lo¡ Nfvel¡ ó c 7

I¡tcrf¡oc do¡ NÍvd¡ 5 c 6

Interf¡ce ilo¡ Nlveb 4 c 5

Interf¡cc rloc Níveis 3 e 4

Interf¡ce dos Níveis 2 e 3

Inúerfrce dos Níve¡! I e 2

Fig. 3.26 - Protocolo de comunicação

Na terminologia da ISO, o elemento ativo que executa as ações determinadas para a
camâda (N) é chamado entidade da camada (N). As entidades (N) representam a capacidade de

processamento distribuído da cam¿da (N) no deseryenho de suas firngões.

Exceto pfiL a camada meis ¿ft¿, cada camada (N) forneçe serviços (N) às entidades (N +
l), iso é, entidades (N) adicionrm valores, utilizando as firnções (N) implementadas na camâda
(N), aos serviços (N - 1) que recebem da camada (N - l), e oferecem esses serviços, agora måis
valiosos, servigos (N), às entidades (N + 1). As entidades (N) se comunicam via serviços (N - 1),
da camada imediatamente inferior. A comrrnicação das entidades (N) é regulamentada pelos
protocolos (N).

Os serviços (N) são oferecidos às entidades (N + 1) nos Pontos de Acesso de Serviços -
SAP, que representam os lugares onde as e,ntidades devem buscar os serviços da entidade de

nÍvel inferior. Assim, uma entidade (N) oferece um serviço (N) no SAP (N), e uma entidade (N +
1) procura o mesmo serviço (N) no SAP (N). Um SAP 1@ é servido e utilizado apenas por uma
entidade (N) e umâ entidade (N + l), respectivamente. Porém, uma entidade (N) pode servir
vários SAPs (N) e uma entidade (N + 1) pode utihz-ar vários SAPs (N).

A comunicação entre entidades (N + 1) é feita através de uma associação .chamada

conexão (N), e*abelecida na camada (N) utiliz¡ndo um protocolo (N). A camada (N) oferece
ooüexões (N) como parte dos serviços (N).

Os serviços que runa camada deve oferecer à camada superior podem ser de dois tþos
orie,ntados à conexão, ou não orie,ntados à conexão.
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Um serviço orientado à conexão (circuito virtual) é similar a um sistema telefônico,
onde o servigo primeiro estabelece uma conexão, utiliza a conexão e frnaltza a conexão. E um
servigo confiáve! pois utiliza 'acknowledgeme,nt'. Já um serviço não orientado à conexão

(åatagrama) é similar a um sistema postal, onde o servigo e,nvia uma mensagem a um endereço

destino, inde,pendente da verificagão deste. Não é um serviço confirâvel, pois não utiliza

'aclnowledgeme,nt'.

A comunicação entre as.camedas pode ser 'simplex'(dados trafegando em apenas uma

direção), 'half-duplex'(dados trafegando em diregões diferentes, rnas não simultaneame,lrte) ou

full-duplex' (dados trafegando simultaneamente em diregões difere,ntes).

Através da alocação das e,lrtidades relacionadas com a execução de um determinado
servigo, são fomecid os'soclcets' lTane 9 2af, possuindo as características :

. Podem ser criados e destruídos dinamicamente, e cada 'socket' criado temum e,lrdereço

de rede associado; '

. Cada'socket' é associado a urna entidade, suportando umtþo particular de servigo;

. Os'sockets' executam serviços con-fiáveis e orientados à conexão, ou seja, antes da

execugão de um servigo, é necessário o estabelecime,nto das conexões entre os

'sockets' referentes às entidades envolvidas.

3.6.1. Pnorocoto IPX/SPX

No protocolo IPX/SPX (fig. 3.27), desenvolvido pela Xerox Corporation, todos os nós de
comunicagão em uma rede, pos$rem dois endereços : enderego do grupo e endereço do nó. O
enderego do grupo é reahnente conhecido como enderego de rede (hetwork'), que descreve o
meio füico no qual o nó está localizado. Exceto pela topologa em estrela (na quat o meio fisico
indica o servidor da rede), é possivel que vários servidores da rede possam existir com o mesmo
enderego de rede. Além do meis, o enderego de rede é definido apenas em software, e o endereço
do nó é definido emhardware ou'firmward fMacc90aj.

f"nice

'Drivs' de Rcàe

Suporte rle Ligrçio

Comunicrçio - II'JüSÐ(

Serviçor

Apliceçio

Fig. 3.27' Protocolo IP)ISPX
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O protocolo Intentetwork Packet
Exchange - IPX (fig. 3.28) suporta somente

datagramas para a oomunicação na rede. E um
protocolo ponto-a-ponto, liwe de conexões,

e,nderegando e direcionando melrsagsns de
dados através da rede, correqpondendo à

camada de rede tlo RM-OSL

D¡dor

Eem

Eeu¡
'Sod¡el'Dect¡no

Nó lrcrtl!.
Rede Decth¡

Tr¡n!p.
fipo de Prcot¡

'l'rmaÌÀo
'Chect¡u.u'

l¡¡rnh¡ ($yla¡)
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Fig. 3.28 - Formato de umpacote IPX

O IPX lê o erderego associ¿do ao retorno da informação, direcionando esse etrderego à

área devida no sistema opeacional da estagão ou do senidor da rede. O IPX tem algumas

dewantage,ns:
. Não garante o envio coffeto da informação;
. Não garante que a informação será devidamente sequêncializada entre as transmissões;
. Não suprime a recqrção de mensage,ns duplicadas.

O e,ndereço destino de um pacote IPX oorreqponde a um enderego formado pelo
enderego da rede, e,ndereço do nó e 'socket'. O e,nderego da rede identifica cada segmento de uma
rede com vários servidores. O endereço do nó identifica unicamente cada adaptador de rede. O
'socket' representa a aplicação destino; a aplicação pode abrir e fechar 'sockets' da mesma
maneira que abrir e fechar arquivos.

Paru reahz,u comunicações IPX, cada nó deve preparar duas estruturas de dados

eqpeciais, um Event Control Block - ECB e um cabeçalho IPX. O ECB é utilizado para se obter
informações sobre as mensage,lrs IPX e SPX : seus formatos e localização dos seus coqponentes
na memória. O cabeçalho IPX é fisicamente acoplado à mensagem antes de ser enviada ao seu

destino, sendo utilizado para determinar o coryrimento da mensagem, e,ndereço do fonte,
interfrce de comunicação e rotina a ser ohamada após um envio ou recebimento.

t

O protocolo Sequenced Packet Exchange - SPX (fig. 3.29), é orientado à conexão,
forrrando entre dois nós, uma ligação ou "tubo", pelo qual os nós se comunicam- O SPX é mais
lento que o IPX, porém zuprime as deficiências do IPX, fomecendo entrega garantida da
informação, mensagens sequêncializ¿¿"t e supressão de me.nsagens duplicadas. Onde o IPX é
rápido, o SPX é robusto, monitorando as transmissões na rede para garantir o sucesso da
entrega.
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Fig. 3.29 - Formato de um Pacote SPX

O SPX lambém requer e e,lrvia reconhecimentos a um parceiro de comunicagão,

garantindo o sucesso da transmissão. Se um pedido não fomece uma reqposta em um tempo

éqpecífico, o SPX retransmite o pedido. Após um número razøáwel de transmissões com falha, o

SPX assume que a conexão está perdida e informa o usuário.

3.6.2. Pnorocoto TCPfiP

O protocolo TCP/IP (fig. 3.30') correqponde a um coqiunto de protocolos desenvolVido

pela Defense Advanoed Research hojects Agency - DARP,\ para ser o protocolo base da rede

Internet americana. Uma grande vantagem desse protocolo é a zua capacidade de acomodar urna

grande variedade de redes de comunicação, fornece,ndo ainda serviços a vários tþos diferentes de

mriquinas clientes conectadas a redes heterogêneas.

t

Físic¡

Enlrce de D¡ilos

Rede - IP

Trusporæ -TCP/UDP

Aplimçio

Fig. 3.30 - Protocolo TCP/IP

No protocolo TCP/IP, as camad. as TCP e ,IP correqpondem às camada s de rede e de

trønsporte, reqpectivamente, do RM-OSL As camadas fisica e de enlace de dados são

independe,lrtes da rede de comunicação utilizada, podendo assim serem utilizadas sobre quaþer
padrão IEEE 802 fComeSSøf.

O protocolo Infernet Protocol - IP (fi5.3.3/) define a unidade básica de transferência e

o formato exato de todos os dados que passam pela rede. Em adição à eqpecificagão formal dos

dadog o IP inclui um conjunto de regras que eqpecificam como as operagões dwem ser

processadas e como os erros devem ser tratados. Este protocolo define um mecanismo não

confiável e não orientado à conexão parl a,transmissão dos dados.
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Fig. 3.31- Formato de umpacote IP

O protocolo Transmission Control Protocol =

TCP (ftg. 3.32) fomece um servigo conf.ável 'full-
duplet', do qual dependem muitas aplicações. O TCP
permite a uma aplicação em runa nuáquina e,lrviar uma
sequência de dados a runa outra aplicação em outra
mráquina. Este protocolo é orientado à conexão no
sentido de que, antes da transmissão dos dados ser
iniciada, as partes envolvidas na comunicação devem
necessariåmente estabelecer urna conexão. O software
reqponsável pela implementação do TCP uzualmente
reside no sistema operacional e utihz-a o protocolo IP
para trânsmiti¡ a inform¿gão pela rede.

Fig. 3.32 - Formato de umpacote TCP
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Fig. 3.33 - Formato de umpacote UDP

Apesar do protocolo TCP/IP aprese,ntar um número menoÍ de cam¿das (quando
coryarado ao RM-OSI), ainda existe uma sobrecæEa, proveniente dessas cam¿das. Contudo, o
protocolo TCP/IP constitui-se no protocolo mais. utilizado atualmente, vindo a estabelecer'se
como padrão de fato para redes em ambie,ntes UNDÇ em particular envolvendo sistemas
distribuídos à base de estações de trabalho. O TCP/IP oferece'sockets' como interfaces lógicas
entre as e,ntidades (correqponde,ntes aos SAPs do RM-OSI), associadas a uma série de

comendos. Em cima destas interfaces, são oferecidos diversos protocolos como o Virnral
Terminal Protocol - Telnet, o File Transfer Protocol: FTP, o Siryle Mail Transfer Protocol -
SMTP, já existentes, e outros mais recentes como o Network File System - NFS, o Remote File
Sharing - RFS e o sistema X-windows.

O protocola User Datagram Protocol - UDP
(frç. 3.33) fornece um servigo de liberação de
informagões, não con-fi.ável e não orientado à

conexão. As mensagens UDP podem ser perdidas,
duplicadas ou chegarem fora de ordem, além disso as

mensagers podem chegar mais rápido do que o
receptor pode processa-los. O UDP rfiiliza o
protocolo IP para tranqportar as mensagens pelas
máquinas.
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3.6.3. Pnorocoto MMS

A !úanufacturing Message Specificøtion - MMS é um protocolo de aplicagão projetado
para suportar a transmissão de meîrsagens entre equipamentos programáveis dos ambientes de

manufatura e de controle de processos. Os equþamentos em questão são, em geral de peque'no

porte e altamente especializados. Por exemplo, emurna célula de manufatura, um coryutador de

supervisão da célula, controla diversos equipamentos interligados por uma rede. O coryutador
da oélula terá que se comunicar com os outros computadores da fábrica, utilizando protocolos
sofisticados. Através do MMS, permite-se que os equþamentos da célula se comuniquem entre
si, de forma simples. Um outro exemplo poderia ser citado para um sistema de instrumentação
digital (SDCD), em que um oomputador de supervisão está interligado a várias estagões locais
que fazem a aquisição e transmissão de dados em relação a sensores, atuadores e instrumentos
digitais no processo lPime90al.

O MMS é um protooolo ge,nérioo de transmissão de me,nsagens, aplicável a uma vasta
ganrå de sistem¿s de chão-de-fibrica. Contudo não são nele descritos os aryectos de aplicagões,
particulares para cada tþo de dþositivo. Hoje em dia, estão em elaboração diversos desses

padrões, em particul.xr para di$ositivos de comando numérico, controladores programáveþ
controladores de robôs e sistem¿s de controle de processos.

Os servigos MMS são definidos a partir do conceito de Dispositivo Virrual de
Manufatura - VMD, pela determinação de algumas características gerais e outras particulares de

cada dþositivo de manufatura. Tendo emvi.sta, as padroniz¿ções MMS (fig. 3.3a) são definidas
em dois grandes grupos : o primeiro constituí o núcleo do MMS e o segundo colreq)onde às

padronizagões parceiras, que aoresoentam ao primeiro grupo definições e siguificados relevantes
a alguns grupos de diqpositivos de manufafura fCarv94al.
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Nrmér'rccdr hoduç-o
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MIIÍS
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Fig. 3.34 - Padronizações MMS
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4. Espncrctc¿Ç,{o Do Srcrnml OLTP Pnoposro

Nos ambientes de manufatura integrada voltados à produção discreta, a troca de
informações ocorre de meneira intensa e variável dwido ao grande número de operações
simultâneas efetuadas pelos seus segmentos.

Logo, a utiliz¿ç¡¡ de sistemas OLTP no gerenciamento do fluxo de informações e,ntre os
segûrentos de um ambiente de manufatura integrada voltado à produção discreta, tem o objetivo
de dþonibilizar mecanismos para alta performance e disponibilidade do sistema em situações
críticas, m¿ntendo a segurança e integridade dos dados, através do compartilhamento e utilização
efi ciente dos recursos computacionais oferecido s.

Segirndo STANDISHlStan93al, em levantamento feito sobre o mercado dos Estados
Unidos da América, em 1993, os monitores OLTP existentes (relacionados por suas plataformas
base) estão descritos na tabela 4.01, adotando-se a seguinte convenção :

o A'. Monitoresjá disponiveis atuando na plataforma;
. P : Monitores planejados para atuarem na plataforma;
o N: Monitores não plalejados para atuarem na plataforma.

Tabela 4.01 - Monitores OLTP existentes

Atualmente, o'monitor OLTP TUÆDO, comercializado pela Novell Inc., já se encontra
dþonível atuando na plataforma Novell NetWare.

O sistema OLTP proposto abrange as informagões que definem os produtos nos
processos de produção discreta, através da descrição dos desenlos, do planejamento do
processo, do planejamento e controle da produção, dos cronogramas de fabricação, das orde,ns
de fabricação, da emissão das ordens, dos sistemas de c.ontrole, e do replanejamento e
reprograrnação. Com isso, firndamentâ-se em quatro, dos cinco existentes, níveis da pirâmide da
produtividade :

. Segundo nivel (controle de processos);

. Tercei¡o nÍvel (engenharia);

. Quarto nível þlanejamento operacional);

. Quinto nivel (alta adminis¡r¿ç¡s).

NNANNNPNNAosr2
NNNNNPPPNNNaß'a¡e
PNPNPPPPPPllindows Nf
AÀAAAAAAPA¿iÀ?1-

tp+MTSWS/TPAniKíxTOP ENDENCINATUXEDOACMSCICS TIP/'XPlotaforma
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4. Especificação do Sistema OLTP Proposto

Por basear-se no gereûciåmento do fluxo de informações, não estando ñmdamentado no

primeiro nivel (processos) da pirâmide da produtividade, o sistema OLTP proposto não necessita

de mecanismoi poro respostas em tempo real. Assim, agregando a xra grande disponibilidade

existente atualmente no mercado, porém, com um núntero muito reduzido de monitores OLTP

atuando em $la plataforma, e juntamente com a existência de ferramentas para o
desenvolvimento de aplicagões cliente-servidor, oferecendo runa rede de processamento

distribuído 'multithreading' aberta e flexfvel, escolheu-se o ambiente Novell NetWare como

plataforma base para o siste.ma, utilizando como inierface de comunicação o protocolo IP)ISPX
no padrão IEEE 802.3 - Ethernet.

Diante deste contexto e características, o siste¡'ra OLTP proposto será muito eficiente em

ambientes onde não se encontrem outros aplicativos saturando a rede, e onde o acréscimo de

transações disparadas pelas estações clientes conectadas, possa prosseguir até não irylicar em
queda de performance do sistem¿.

O sistema OLTP proposto baseia-se no modelo senidor de aplicações, sob uma

arquitetura clients.servidor, e,lrvolve,ndo monitores OLTP como gerenciadores de sistemas

transacionais, integrando aplicações clientes e servidoras, juntamente com o ambiente e os

recursos envolvidos.

O desenvoh'imento de sistemas OLTP no ambiente Novell NetWare caractenza-se por :

. O monitor OLTP, juntamente com as APIs senidoras de comunicação e as aplicagões

servidoras, residem no sen'idor como NetWare Loadable Modules - NLMs, com o
monitor OLTP gerenciando o ambiente, os recursos e as aplicagões. Todo o

sincronismo envolvendo trocas de mensagens e processos do senidor, é efefuado
através de semáforos e filas de mensa-eens;

. As aplicações clientes, juntamente com as APIs clientes de comunicação, residem nas

estações clientes, com as estações clientes estabelecendo sessões com o monitor
OLTP;

. As aplicagões clientes procrrram o monitor OLTP, requisitam um serviço e aguardam a
reqposta. O, monilor OLTP passa os serviços às aplicagões servidoras, aguârda as

reqpostas e as enviam às aplicagões clientes. A comtrnicação cliente-servidor ocorre
como umpar requisigão/reqposta, com as aplicações cliente enviando a requisição.

As aplicações clientes podem ativar transagões em monitores OLTP localizados em
diferentes servidores, sendo a tocaliz.ação destes transparente para o cliente. Uma estação cliente
estabelece uma sessão com um determinado monitor OLTP antes de acessaf um serviço. Um¿
vez estabelecida a sessão, fica identificado o requisitante do servigo, o que permitirá o controle
de autorização de acesso ao serviço feito pelo monitor OL'|P. De,ntro desta sessão, será

estabelecido um diálogo entre a aplicação clie,nte e as diversas aplicações servidoras gere,nciadas

pelo monitor OLTP (fig. a.A).
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Fig. 4.01 - Estrutura funcional do sisterna OLTP

O sistema operãcionâl eliente é reqponsável pelo gerenciamento dos recursos da estagão

cliente, envolvendo o ambiente de exeoução da aplicação cliente, juntamente com os ûrccani$nos
de comnnicação oferecidos. Escolheu-se o MS-DOS versão 3.x (ou superior) com o âmbiente
gráfico WINDOWS versão 3.1 e os 'drivers' de comunicação padrão IP)ISPX para o e,nvio e
recepção de mensagens à rede oferecidos pelo ambiente Novell NetWare (IPX.COM e

NETX.EXE).

O ,A.PI IPIíJSPX cliente é responsável pela interface de cornunicação entre os 'd¡ivers'
IP)ISPX e a interface cliente de acesso. Foi utilizado o aplicativo GRCAX34.EXE, desenvolvido
pelâ Itautec Inforrniitica S.4..

A interface eliente de acesso é reqpons¿vel pela comr¡nicação entre o API IP)ISPX
cliente e a aplicação cliente, pennitindo que a aplicação cliente se comunique com o monitor
OLTP através de um mecanismo padrão RPC. Esta interface oferece conectividade e,ntre as

aplicações cliente-servidor de forma tranqparente em relâção ao meio fisico. Foi utilizado o
aplicativo GRUCP34.

A aplicação cliente é responsável pela interface com o usuário, montando requisições e
solìcitando serviços através de uma arquitetura cliente-servidor. Esta aplicação está voltada paua
o gerencií:tmento do fluxo de informações entre os segmentos de um ambiente de manufatura
integrada voltâdo à produgão discreta. Foi desenvolvida pelo autor deste projeto, utilizando-se o
ambiente Microsoft Access em Windows, com a inclusão de bibliotecas de ligação dinâmica
(DLLs) dese,nvofuidas em Q*-r, resultarrdo no aplicativo CIM_APL.MDB.

O sistema operacional servidor é reqponsável pelo gerenciamento dos recrrrsos da rede
local envolvida, e,nvolvendo o ambiente servidor de execução do monitor OLTP e das aplicações
servidoras, juntamente com os mecanismos de comwricação oferecidos. Escolheu-se o NetWare
versão 3. 11 com o protocolo de comuni cação IP)ISPX para o envio e recepção de mensage,ns à

rede.

O AII IP)USPX servidor é reqponsável pela interface de comunicação entre o protocolo
IP)ISPX e o monitor OLTP. Foi utilizado o niódulo ITREDE.NIÀí, desenvoþido pela Itautec
Inforrnática S.A.
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O monitor OLTP é reqponsável pelo processâilento transacional do sistema OLTP e

pelo gerenciamento das aplicações servidoras juntamente com o amiriente, os dados e os recursos

envolvidos, oferecendo conectividade entre as aplicações cliente-selvidor de form¿ transparente

em relação ao meio fisico. Foi desenvolvido conjuntamente pelo autor deste projeto e pela eQuipe

de desenvolvimento de software da Itautec Informática S.A. (quando o autor era membro da

equipe), utilizando-se o oorryilatlor WATCOM C 32 bits, resultando no módulo OLTP.NLM.

As aplicações serv'idorps são reqponsáveis pela execução, propriamente dita, do

"processo lógico" das aplicações servidoras. Estas aplicações estão voltadas para a ativação das

funções e recursos disponibilizados pelo monitor OLTP. Foram desenvoh{das pelo autor deúe
projeto, utilizando-se o cornpilador WATCOM C 32 bits, resultando nos módulos :

. C.IM_T|(.NI-11[: Tem como fungão atualizp¡. em umâ área de memória compartilhada
no sen'idor, o estado momentâneo enviado por cada estação cliente conectada;

. CIM_T\2.NLM : Tem como fìrnção obter da área de n¡emória compartilhada no
servidor os últimos estados das estações clientes conectadas;

. CIM_T73.NIÀ[ : Tem como função enviar mensågens a qualquer estação cliente
conecfada. As mensagens podem ser endereçadas a umâ detenninada estaç.ão, ou a

todas as estações (mensagens em broadcasting'), sendo enviadas de maneira

instantânea, ou então de fornra escalonada, em um horário fixo ou após algum
intervalo de tempo;

. CIM_T}4.NLM : Tem como firngão real¡zar toda a interfac'e necessária com o método
de acesso a arquivos utilizado pelo monitor OLTP, disponibilieando operações de
inclusão, alteração, consulta e exclusão de dados.

4.1. EsrnarURA FI¡NCTqNAL DO IWO¡,UrON OLTP

Devido à sua filosofia transacionaf o monitor OLTP oferece às aplicações uma total
tranqparência com relação ao meio de processarnento. As aplicações senidoras, ao receberem o
controle, recebem tanúém os dados de un:á fonna padronizada, da mesma forma também que os
enviam ao monitor OLTP, que deve retorna-los como resposta à transação requisitada por umâ
aplicação cliente. É o próprió mcnitor OLTP que se encarrega de efetuar o contiole do piotocolo
de comunicação para receber c enviar as mensagens que trafegam pela rede, além de tornar
tranqparente para as aplicações, detalhe-c referentes ao gerenciamento de memória e outras
características que dependam do sistema eiperacional utilizado.

Todo o fimcionamento do monitor OLTP está baseado em tabelas que contêm as

informações necessárias para o correto roteamento. das transações às aplicações servidoras
encarregadas de executa-las. Estas tabelas estão relacionadas com as aplicagões servidoras e

devem estar dþoníveis no momento da ativação do monitor OLTP. O processo de geração das

tabelas é automático e interativo, através da utilizagão do aplicativo GRUTB40.EÆ,
desenvofuido pela Itautec Infürmática S.A e customizado pelo autor deste projeto.

A principal tabela é a tabela de transações que c.onlém informações sobre todas as

transações que poderão ser ativadas durante a execugão do ruonitor OLTP. Por exernplo :

. A que aphcação a transação pertence;

. Que aplicação servidora trata a transação;

. Que tþo ou tþos de estagões podem atwar a transação
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As demais tabelas são :

. Tabela de arquit,os: contém a estrutura de todos os arquivos que serão abeños pelo

monitor OLTP e gerenciados pelo módulo de acesso a dados;
. Tabela de oreas pernnnentes : contém a relação de todas as áreas de rnemória

cornpartilhadas no servidor reservadas pelo monitor OLTP;
. Tabela de loealidades remotas : contém a identificação dos monitores OLTP, aos

quais as estações poderão se conectar, juntamente com a definição do formato da

mensagem de dados que cada tipo de estação pode enviar, possibilit;,rdo ou não, a

formatação dos dados.

Após ativado, o monitor OLTP diqponibiliza funções de sistema como recursos que

podem ser utilizados pelas aplicações senidoras para executar taref¿s específicas que ampliem as

funcionalidades do sistema. As funções disponibilizadas são :

, Ssend: Permite que a aplicação sen'idora enr,"ie mensagens a qualquer estação que

esteja conectada ao monitor OLTP. Utilizada pela aplicação senidora CIM-T13.NLM;
. Siratæ : Permite que a aplicação servidora ative uma transação em um horário fixo ou

após algum intervalo de tempo. Utilizada pela aplicagão servidora CIM_T}3.NLM;
. Smem : Retorna à aplicação servidora n endereço de unra ãrea de memória

compartilhada no servidor. IJtihzadî pelas aplicações servidoras CIM_T0I.NI'\v{ e

CIM_TO2.NLM;
. Slink: Permite 

'que 
a apücagão servidora ative ûutra aplicação sen'idora que também

esteja sob o monitor OLTP. Após a execução da outra aplicação sewidcra, o controle
volta à aplicagão senidora chamadora. Utilizada pela aplicação servidora
CIM_T14.NLM (uma consulta pode ser executada como várias leituras sequenciais).

Com essas caracferísticas, o rnonitor OLTP possui umå arquitefura modular,
proporcionando assim:

. Flexibilidade de configuração;

. Eficiência na execução;

. Melhor aproveitamento de memória.

Com isso, u "rl**. funcional do monitor OLTP (fig. a.02) foi definida em função da

diversidade de configurações nas quais pode atuar. Para que o sistema fosse o mais genérico
possÍvel o monitor OLT? foi desenvofuido em módulos, cada um com uÍu função eqpecífica,
dependendo da con-figuração utilizada.
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Fig. 4.02 - Estrutura funcional do monitor OLTP

O módulo iniciali¿ador é reqponsável pelas fases de inrcnlização e finalizagão do
monitor OI-TP. Na fase de inicialização, faz a análise dos parâmetros de atwação, exe ,Ìta a

carga das tabelas e demais módulos necessários para $la execução, abre os arquivos utilizados,
aloca os processos e recursos envolvidos, e inicnliz-a as áreas de controle. Na fase de frnalwaçãa,
descane-ea as tabelas e módulos carregados, fecha os arquivos abertos, e desaloca todos os
processos e recursos E executado como nm processo no contexto do módulo OLTP.NLM,
ganhando o controle assim que o monitor OLTP é ativado e, logo após as intcíalizações, aciona
os rnódulos de processamento'on-line'.

Os módulos de processamento t6¡-linet são reqponsáveis pelo ambiente de execução
das i plicações servidoras e pelo tratamento das mensagens provenientes de qualquer estação
conectada ao monitor OLTP, firnciorrando como escalonadores de funções. Aguardam as

mensagens do módulo de recepgão do API, as tratam, as enviam l)Í¡ra o módulo gerenciador de
aplicações e aguardam as reqpostas pâra envia-las ao módulo de envio para o API. Sendo
mensagens de transações diqparadas por tempo, as enviam parâ o módulo gerenciador de

aplicagões e aguardam as reqpostas para e,nvia-las ao módulo de processamento batch'. São
executados como processos no contexlo do módulo OLTP.NLM, onde esse número de processos
deve ser configurado de acordo com o número de estagões e,nvolvidas, ellolvendo geralmente
um processo para cada esação, se não implicar em queda de performance do sistema.

O médulo de processamento 'batch' é reqponsável pelo arnmzenâme,nto das mensagens
de transações dþaradas por teryo. Aguarda as mensagens do módulo gerenciador de

aplicações, as arrnazúLa até que o tenpo fornecido se esgote, as envia para os módulos de

processamento 'on-line' e aguarda as reqpostas. E executado como um processo no contexto do
nródulo OLTP.NLM.
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O módulo gerenciador de aplicações é responsável pela formalação das mensagens de

entrada e saída, pgla ativação das aplicações seruidoi as, e pelo gerenciamento do "processo

lógico" da transação, marcando o início da transação (begin transaction') e o fim da transação

('end transaction'). Aguarda as mensagens dos módulos de processamento'on-line', as envia para

as aplicações servidoras associadas com o código da transação e aguarda as reqpostas para ativar
o módulo de acesso a dados, a fim de efeth'ar ou cancelar as operações efefuadas, para só

depois, enviar as respostas aos.módulos de prooessamel¿to 'on-line'. Sendo mensagens de

transagões diqparadas por tenrpo, as envia para o mód':lo de processamento batch' e envia as

relpirstas para os módulos de processâmento'on-line'. E e>.ecutado como uma rotina no contexto
do processo do módulo inicializador.

O módulo de acesso a dados é responsável pelo aresso aos arquivos abertos pelo
nronitor OLTP, garantindo uma maior inregragão, eficiência e segiranga fla execução dos
serr.iços, além de âssegurar tranqparência quanto aos métodos de acesso e arganização
empregados. E executado como uma rotina no coÍtexto do processo do módulo inicializado¡.

O módulo de envio parâ o ,4PI é reqponsável pelo envio das me,nsagens do monitor
OLTP para o API IP)ISPX servidor. Aguarda as mensagens dos lnódulos de processamento 'on-
line' e as envia pila o módulo de envio pâra o 'drive/ IP)ISPX. E executado como unû processo
no contexto do mód.ulo OLTP.NLM.

O módulo de rece,,çãc do API é reqponsável pela recepgão das mensagens do API
IP)ISPX servidor pâra o i:iûnitor OLTP. Aguarda as mensagens do mgdulo de recepção do
'driv'ef IP)ISPX e as envia para os módulos de processamento 'on-line'. E executado como um
prrrcesso no con'lexto do módulo OLTP.NLM.

O módulo de envio pâra o 'driver' IP)USPX é responsável pelo envio das mensagens
do API IP)ISPX servidor para o 'drivel IP)íSPX. Aguarda as mensagens do módulo de envio
para o API e as envia pÍÌrâ o 'drivet' IP)ISPX. E executado como um proçesso no contexto do
módulo ITREDE.NLM'

O módulo de recepção do 'driver' IP)USPX é reqponsável pela recepção das mensagens
do'driver' IP)ISPX para o API IÐíSPX servidor. Aguarda as mensagens do 'drivef IP)ilSPX e

as envia para o módulo de recepção do API. E executado como um processo no contexto do
módulo ITREDE.NLM.

As aplicações clientes basicamente tem a função de reatttzar a interface entre o uzuário e

as aplicações senidoras, atr:vés da montagem de requisições, da solicitação de servigos e do
recebimento das reqpostas para o tratamento e validação dos dados. O processo de comunicagão
entre as aplicagões clientes e o monitor OLTP é efetuado pela interface cliente de acesso, através
de um mecanismo padrão RPC com quatro fungões básicas :

. Início: Permite à aplicação cliente estabelecer uma sessão com o monitor OLTP;

. Entia: Permite à aplicagão cliente enviar mensagens ao monitor OLTP;

. Recebe: Permite à aplicação cliente receber mensagens do monitor OLTP;

. Fim: Permite à aplicagão cliente frnalizar a sessão com o monitor OLTP.
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4. Especificação do Sistema OLTP Proposto

Para a firnção início, a aplicação cliente fornece o nome da sua sessão cliente juntamente

com o nome do monitor OLTP envolvido, recebendo depois uma handle' oorreqpondendo à

identificagão da conexão aberta com o monitor OLTP. A partir daq para as outras firngões de

comunicação, a aplicação clie,lrte eqpecifica some,ntä a handle' de conexão com o monitor OLTP
e os buffers'de dados.

O envio de mensagens das aplicações clientes ao monitor OLTP ooorre de form¿
padronizada, sendo também padronizada a forma como as aplicagões clie,lrtes recebem os dados

que foram devotvidos como reqiosta à transação requisitada. As mensage,lrs enviadas pelas

aplicações clientes são compostas normalnaente pelo código da transação e dados, e as aplicagões

clientes, ao enviarem as mensagens, desconhecem qual aplicagão servidora é reqponsável por
executar a transação.

O monito¡ OLTP, ao reoeber as mensagens, verifica qual aplicação servidora é
reqponsável por executar a transação e passa o controle à aplicação servidora fomecendo selrpre
quatro parâmetros :

. Area de entradn: Ponteiro para o butret' que contém os dados da mensagem recebida;

. .Á.r"o de saída: Ponteiro para o butre1 ãnde a aplicação servidora deve oolocar a

m€nsagem que será enviada de volta como reqlosta à aplicação cliente;
. Area de conrunicøção: Ponteiro para uma área que contém campos de informação de

controle passadas do monitor OLTP para a aplicação servidora e vice-versa;
. Area exchniva: Ponteiro para uma área auxiliar que pode ser utilizada pela aplicação

servidora para rrmaz,enar dados quaisquer.

Os campos mais utilizados da área de comunicagão são :

. CodTrans: Campo preenchido pelo monitor OLTP, que contém o código da transagão
que foi ativada. A aplicação servidora que trata mais de uma transagão deve conzultar
esse caryo para saber que transação foi ativada;

. TamMens ; Campo preenchirio pelo monitor OLTP que contém o tamenho da

mensagem que está na ârea de entrada. A aplicação servidora deve preenoher este
campo com g tamanho da me,nsagem que será enviada como reqposta;

. SitTrans.: Campo preenchido pela aplicação servidora que informa para o monitor
OLTP se a execugão da transagão ocorreu normalmente ou não;

. SitCom : Campo onde a aplicação servidora indica se vai continuar ou finalizar a

comunicação com a estagão.

O desenvolvimento de aplicagões servidoras sob o monitor OLTP não é comFlicado.
Basicamente, a tphcação servidora executa o procedimento :

. Recebe urnâ mensagem da área de e,ntrada;

. Proóessa a mensagem;

. Coloca a mensagem de reqposta na ârea de saída;

. Pree,nche corretamente os campos da área de comunicagão;

. Ao retomar, o monitor OLTP envia os dados que estiverem na área de saída

novame,nte parr a estação que ativou a transação

f¡go, a vlilizagis de monitores OLTP apresenta às aplicações cliente-serv'idor
importantes funcionalidades, como :
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4. Especificação do Sistema OLTP Proposto

. Comunicøção transparente entre aplicações clientes e servidoras: A comunicação é

feita através de um conjunto de funções que permitem às aplicações clie,ntes se

comunicarem com as aplicações servidoras. Esta interface oferece conectividade entre

as aplicagões clie,lrtes Jservidoras de forma tranqpare,lrte em relação ao meio fisico- Às

apfiõagõés podem ser executadas em ambientes distintos sem a neoessidade de

sofrerem alteragões;
. Recuperøção dinômica de transações : Em qualquer ponto do processamento de uma

transãgão é possÍvel dgsfazer todas as atualizações efetuadas nos arquivos úé eîtã;o.

Isto é feito pelo módùo de acesso a dados através de uma solicitação da aplicação

servidora que trata a transação, ou de maneira automática, em caso de qualquer erro

durante a execução da mesma. Num ambiente de rede onde é comtrm vários usuários

coryartilharem os mesmos arquivos, esta facilidade é fimdamental para assegurar a

integridade dos dados e facilitar o desempenho das aplicações;
. Recuperação automáticø : Na ativação do monitor OLTP, o módulo de acesso a

dados verifica se há necessidade de efetuar recuperação nos arquivos das aplicações. A
recuperagão será necessária ::aso tenha ocorrido algum problema grave durante a

execugão de um ciclo de transagão, como falta de energia elétrica, ou mesmo um erro
no sistem¿. Isto é sentido pelo monitor OLTP no instante de sua atwaçáo e 'a

recuperação é automaticamente requisitada;
. Formatação de dados : As mensage,ns que trafegam entre as estações clie'lrtes e as

aplicações servidoras passam por um processo chamedo de formatação, *jo objetivo é

tornar tranqparente à aplicação servidora, o tþo de estação que solicitou a execução

da transação. Além disto, a formatagão provê mecanismos de edigão dos campos, de

forma a padronizar o tratamento dos dados feito pelas aplicagões. Este tratamento
oonsiste, por exemplo, em ajustar à esquerda ou à direita os dados no campo e/ou
preencher campos comum caracter de preenchimento;

. Átivação de Íransações por tentpo : Em determinados ambientes, certos
procedimentos devem ser ativados comhora marcada, independentemente tla inici¿tiva
de seus usuários. O monitor OLTP possibilita a ativação automática de transagões em
umhorário fixo ou após algum intervalo de tempo;

. Ligação dipômica entre aplicoÇões servidoras : Um¿ aplicação servidora que está

se,ndo executada sob o monitor OLTP pode chamar um¿ outra aplicação servidora e
passar parâmetros sem que as me$nas estejam ligadas. As aplicagões servidoras
podem estar escritas, inclusive em linguagens diferentes;

. Roteamento de mensagens entre aplicações clientes e servidoras : Uma aplicagão

servidora que está sendo execrrtada sob o monitor OLT? pode enderegar mensagens a

qualquer aplicagão clie,nte ou estação que esteja conectada ao monitor OLTP, ou
mesmo ativar transações em outro monitor OL-TP. A aplicagão servidora pode enviar
umå mensagem para todos os clientes conectados (me,nsagem em broadcasting'), a um
grupo específico de clientes, ou a um determinado clie,nte.

4,2. EsrnuruRA FaNcIoNAL DA Apuc,aÇÃo Cunxrn

A aplicação clie,lrte, rqrresentada pelo aplicativo CIM_APL.MDB, tem como objetivo
gere,lrciar o fluxo de informagões entre os segmentos de um ambiente de manufatura integrada
voltado à produção discreta, e,lrvolvendo um contexto cliente-servidor, através da interação com
o usuário ão sistema para receber, consistir et¡att os dados e,nviados pelo monitor OLTP.
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4. Especificação do Sistema OLTP ryqPg$g

Com isso, a estrutura firncional da aplicação cliente (fig. a.AÐ foi definida pela separação

dos segmentor d" um ambie,nte de manufatura em conjuntos chamados de unidades remotas,

juntamãnte com o agupame,lrto das mráquinas envolvidas- em r¡nidades produtivas (filosofia de

tecnoiogia de grupo), iodos interligadoi pot uma rede local e gerenciados por um monitor

OLTP.

Servldor / OLTP

Uniil¡deRmot. de
Ton¡il¡ deDæisões

Unid¡ile Rmotr de
hojeto - CAI)

Unidade Re¡not¡ ile
h¡mo -CAPP

flnidr¡le Remot¡ de

Plenej'-ento - FCP
Unid¡tle de
hoduç+ -CAM

Unid¡des
kodutiv¡s

Fig. 4.03 - Estrutura funcional da aplicação cliente

A unidade remotâ de tomada de decisões é reqponsável pelo gerenciamento de todo o
processo de manufatura e pela criação dos pedidos de produção. Gerencia as tabelas de famílias,

produtos, pedidos, unidades produtivas e falhas das unidades produtivas. Monitora os estados

das sessões clientes, dos pedidos e das unidades produtivas. Após a cnagão dos pedidos, deve

libera-los para a unidade remota de projeto - CAD.

A unidade rämota de projeto - CAD é responúvel pela elaboragão dos desenhos

relacionados com os pedidos fornecidos pela unidade remota de tomada de decisões. Gerencia a

tabela dos aplicativos utilizados para a elaboração dos desenhos. Elabora os desenhos através da

ativação de um determinado aplicativo cadastrado. Após a elaboração dos desenhos, deve liberar
os pedidos relacionados para a unidade remota de processo - CAPP.

A unidade remota de processo - CAPP é reqponsável pela elaboração das folhas de

processo e programas de comendo numérico relacionados com os pedidos fomecidos pela

unidade remota de projeto - CAD. Gerencia as tabelas dos aplicativos utilizados para a
elaboragão das folhas de processo e dos programas de comando numérico. Elabora as folhas de

processo e os progr"*¿i de comnndo numérico através da xtwaçio dos seus reE)ectivos

aplicativos cadastrados. Após a elaboração das folhas de processo e programas de comando

numérico, deve liberar os pedidos relacionados para a r¡nidade remota de planejamento - PCP.
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4. Especificação do Sistema OLTP Proposto

A unidade remotå de planejamento - PCP é reqponsável pela elaboração das ordens de

fabricação e pelo planejamento e controle da produção, relacionados com os pedidos fornecidos

pela uniilade remota de processo - CAPP. Gerencia a tabela dos aplicativos utilizados para a
èlaboração das ordens de fabricação. Monitora os e3tados das unidades produtivas. Elabora as

ordens de fabricagão através da ativagão de um determinado aplicativo cadastrado, além de

elaborar também o planejamento e o controle da produgão. þós a elaboração das orde,ns de

fabricação e do planejamento da produgão, deve liberar os pedidos relacionados para a unidade

remota de produgão - CAM. i

A unidade remota de produção ' CAM é reqponsável pela interface direta com as

unidades produtivas encarregadas de executar as ordens de fabricagão, relacionadas com os

pt.Jidos fomecidos pela unidade remota de planejamento - PCP. Monitora os estados das

uridades produtivas. Elabora o processo de produção dos pedidos através da atwação das

unidades produtivas asSociadas. Após a elaboração do processo de produção, deve liberar os

pedidos relacionados para a unidade remota de tomada de decisões.

O processo de comunicação entre a aplicagão cliente e o monitor OLTP é iniciado pelo
estabelecimento de uma conexão envoh¡endo uma sessão cliente e um monitor OLTP. Logo,
torna-se necessário, preliminarmente à utilização da aplicagão cliente, a definição das sessões

clientes, através do gerenciamento das tabelas de :

. Monitores OLTP: Contém os códigos e nomes dos monitores OLTP;

. Unidades rentotas: Contém os códigos e nomes das unidades remotas;

. Sessões clientes: Contém os códigos e nomes das sessões clientes. Cada sessão cliente
é associada a um monitor OLTP, com a firnção de uma unidade remota.

Após a definição das sessões clientes, pode-se ativar o processo de conexão de qualquer
sessão cliente com o monitor OLTP, passando então esta sessão a executar a função da zua

unidade remota associada. Feitas as conexões, as sessões clientes conectadas passam a operar
determinadas ações, sempre de maneira semelhante :

. Sob o ponto de vista funcional do processo de manufatura, as sessões clientes
aguardam oq pedidos e, ao recebe-los, coloca-os como pende,ntes, até efetuarem as

agões relacionadas com esses pedidos, liberando-os depois para as próximas unidades
remotas;

. Durante o período de atividade, as sessões clientes enviam mensagens ao monitor
OLTP, informando qual agão e*.árcaltzando ou em qual estado se e,ncontra;

. Durante o período de atividade, as sessões clientes podem enviar mensagens a

qualquer sessão cliente conectada. As mensagens são endereçadas a uma determinada
sessão, ou a todas de maneira geral (mensagens em broadcasting'), sendo enviadas de
maneira instantânea, ou então, em um horário fixo ou após algum intervalo de tempo;

. Após'o período de atividade, as sessões clientes se desconectam do monitor OLTP.

A agão de gerenciantento das tabelas efetuada pela unidade remota de tomada de

decisões compreende as tabelas :

Famílias : Contém os códigos e nomes das famílias. Utiliz¿ndo a filosofia de

tecnologia de grupo, uma família é reqponsável pela relação de um peditlo com suas

unidades produtivas;
. Produtos: Contém os códigos e nomes dos produtos. Os produtos são padronizadog

servindo como base para os pedidos;
. Pedidos : Contém os códigos e nomes dos pedidos, além das datas de início e de

prwisão relacionadas. Cada pedido é relacionado a uma f¿mflia, partindo de um
produto padrão. Após a criação de um pedido, arrnazena-se o seu horário de início;
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. (Jnidodes produtivas : Contém os códigos e nomes das r¡nidades produtivas. Cada

unidade produtiva é relacionada a una família. Uma unidade produtiva pode estar em

quatro estados : atwa, dþonívef em manutenção e em falha. Após a criação de uma

unirlatle produtiva, esta se ericoûtra dþonivel armazenado-se a data e o horário de

dþonibilidade;
. Filhas das unidades produtivas : Contém os sfdigos e os nomes das falhas das

unidades produtivas. Correqponde a uma relação de possiveis erros que possam

ocoffer durante o processo de produção de umpedido por uma unidade produtiva.

A agão de monitoração dos estados efetuada pela unidade remota de tomada de decisões

compreende os escados:
. Estados dns sessões clientes : Informa quais sessões clientes estão conectadas e

desconectadas. As sessões conectadas informam os monitores OLTP envolvidos, as

firngões das unidades remotas, os estados ou situagões em que se encontram e os

horários de conexão. Iâ as sessões conectadas informam os monitores OLTP
envolvidos, as funções das unidades remotas e os horários de desconexão;

. Estados dos pedidos: Inform¿ quais pedidos estão concluídos e pendentes. Os pedidos

infonnam as famflias relacionadas, os produtos padrões, as datas e horários de início e

término, as datas previstas, os horários de liberagão das unidades remotas envolvidas,
as unidades produtivas associadas, e os desenhos, folhas de processo, programas de

comando numérico e orde,ns de fabricação gerados;
. Estados das unidades pradutivas : Informa quris unidades produtivas estão ativas,

diqponíveis, em manutenção e em falha. As unidades produtivas informam as famílias
rel¿cionadas, o estado em que se encontram, as datas e horários de início e término
dos ultimos estados em que se encontraram, e as descrições das 1¡ftimas falhas.

Aação de gerencianùnto das tøbelas efetuada pelas unidades remotas de projeto - CAD,
de processos - CAPP e de planejamento - PCP, compreende as tabelas para as aplicativos
utilizados para a elaboração dos desenhos, dns þlhas de processo, dos programas de comando
numérico, e das ordens de fabricação. Todas as quatro tabelas contém os códigos e nomes dos

aplioativos, os comâ?dos de ativagão, os 'diretórios p:tra armazenamento e as extensões para os

nomes dos desenhos, folhas de processo, programas de comends numérico e ordens de
fabricagão.

A ação de elaboração efetuada pelas unidades remotas de projeto - CAD, de processos -
CAPP e de planejamento - PCP, conryreende a elaboração dos desenhos, dasfolhas de processo,
dos programas de comando nuntérico, e das ordens de fabricação. Todas as quatro elaboragões
englobam os pedidos e,nvolvidos, as fümilias relacionadas, os produtos padrões, os aplicativos
utilizados, os nomes dos desenhos, folhas de processo, programas de comando numérico e

ordens de fabricação gerados, indicativos dizendo se os nomes geradôs serão passados ou não,
como parâmetros para os aplicativos, e o próprio processo de ativagão e execução do aplioativo.

A ação de monitoração dos estados das unidades produtivas efetuadas pelas unidades
remotas de planejamento - PCP e de produção - CAlvt, é idêntioa a mesrna ação efetuada pela
unidade remota de decisões

ó0



4. Especificação do Sistema OLTP Proposto

A agão de elaboração efetuada pela unidade remota de planejamento - PCP cornpreende
as elaborações :

. Planejamento da produção : En$oba os pedidos envolvidos, as famílias relacionadas,
os produtos padrões, os nomes das ordens de fabricação, e os códigos e nomes das
unidades produtivas. Cada unidade produtiva é associada a um pedido, mediante a
famflia e'nvolvida;

. Controle da produção I F.ngloba as unidades produtivas, as famflias relacionadas, o
estado em que se encontram, as datas e horários de início e término dos ultimos
estados em que se encoitrarary e as descrições das ultimas falhas. O estado de cada
unidade produtiva pode ser alterado, alterando-se com isso as datas e horários de
início e término do estado anterior e do novo estado da unidade produtiva.

A ação ðe elaborøção do processo de produção efetuada pela unidade remota de
produção - CAM engloba os pedidos envotvidos, as famílias relacionadas, os produtos padrões, -

os nomes das ordens de fabricação, as uniilades produtivas associadas, indicativos dizea¿o r" ot
pedidos já foramproduzidos ou não, e a irrópria ativação e exeoução do processo de produção.
Como o sistema gerencia fluxo de informações, não estando fundamentado no primeiro nível
(processos) da pirâmide da produtividade, o processo de produção das unidades produtivas foi
reproduzido através de um processo de simulação das wtidades produtivas. Este processo
engloba as unidades produtivas, as famíIias relacionadas e indicativos representando sensores
recebendo sinais de ft.lha, situagões de pausa, e situagões de conclusão antecipada. Existem três
sensores e, ao serempressionados, ter-se'a diqponivel uma lista de falhas, devendo-se escolher
uma entre elas, e decidindo se a unidade produtiva será colocada momentaneamente em estado
de falha, bloqueando o processo até que este sensor seja pressionado novamente, ou então se a
unldade produtiva será colocada imediatamente em estado de falha, cancelando o proccsso (neste
caso, somente a unidade remota de planejamento ' PCP, através da elaboração do controle da
prúução, poderá ativar novamente a unidade produtiva). Caso seja solicitado uma situação de
pausa, o processo pennanecerá bloqueado, até que a situação de pausa seja solicitada novamente.
Caso seja solicitado uma conclusão antecipada, o processo será imediatamente concluído. É
importante ressahar que não havendo falha, e não sendo concluído antecþadamente, o processo
estará concluído ap6s trtptø segundos.

A agão de envia de meræagezs a quaisquer sessões clientes conectadas efetuada por todas
as r¡nidades remotas engloba as sessões clie,ntes envolvidas, indicativos dizendo se as mensagens
serão enviadas a uma determinada sessão, ou em broadcasting', indicativos dizendo se as
mensagens serão enviadas instantâneame,nte, ou em um borário fixo ou após algum intervalo de
tenrpo, as me,nsagens eqpecíficas, e o próprio processo de envio de mensagens. Caso seja
escolhido envio de mensagem a urnâ determinada sessão, ter-se-a dþonível uma lista de sessões
conectadas, deve,ndo-se escolher uma exrtre elas. Caso seja escolhido envio em um horário fixo,
este horário deve ser fornecido, e oaso seja escolhido envio após algum intervalo de tempo, então
este intervalo que deve ser fornecido.

A açã'o de liberação dos pedidos efetuada por todas as unidades remotas engloba os
pedidos envofuidos, as famílias relacionadas, os produtos padrões, as próximas unidades remotas
a receberem os pedidos e o próprio processo de liberação dos pedidos. Cada pedido liberado
implica no annazenamento do serr horário de liberação pela unidade remota 

"ol 
óluida, com este

pedido passando a ser pendente somente prra a próxima unidade remota. Quando o pedido for
liberado pela unidade remota de produgão - CAM além do annazÆzmento do seu horário de
liberação por essa unidade remota, este pedido não passará mais a ser pendente, passando para
concluído e arrnâzÊnaîdo a data e horário de término do mesmo.
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4. Especilicação do Sistema OLTP Proposto

Todas as ações efetuadas pelas sessões clientes são executadas por meio de requisições

de servigos feitas ao monitor OLTP, através da ativação das transações descritæna tabela 4.02.

Tabela 4.02 - Descrição das transações utilizadas
CIM TO4NhIITransacão T07 dc relo mcnitcr OLTP

Transaç¿ío T06 Cosufta ale¡ladædæCIM M4NI.trI ,elommitrOLTP
CIM TO4NTÃ'TTransação T05 mcoitcoLT?
CIM TO4NIAITransacão T04 Inch¡são il,e eladm nos æquivæ gereaciadæ pelo mcnitcr OLTP.

Transøção 703 CIM M3NI.AI Envia.mensagars às sessõ€s omedad.âs, de mæeha inSætâoeq cr¡ eat2lo, m um hrário fixo q¡
ææ alcum int€rvâlo ileteroo.

CIM M2NIÀ'TTransação 702 ed.ailos mmatåoeæ tlas sessões c'lieates ooed.edasObternomcnita OLTP æ
CIM TOINLMTransacdo T01 Aûralizar no mcnitcr OLTP o esado mmotâoeo em que a sessão clieate se eaccnl¡a
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5. Apresentação do Sistema OLTP

5. ApnnsøNruÇ,ío Do SrcrEPtt OLTP

. A apresentação do sistema OLTP foi elaborada de maneira a demonstrar a viabilidade e

as vantagàs do sistema proposto. A abordagem básica da aprese,lrtação elrvotve o
acompanhime,nto do processo de elaboragão, execução e conclusão de um determinado pedido

emum ambiente de manufatura integrada voltado à produção disoreta.

Antes do início do processo, propriamente dito, se faznecessário a geração das tabelas a

serem utilizadas pelo monitor OLTP, através da execugão do aplicatwo GRUTB4}.EXE (tela

5.01). Foram geradas as quatto tabelas : tabelas de transagões e aplicações, tabelas de arquivos,

tabelas de áreas permanentes, e tabelas de localidades remotas.

A tabela de transações e aplicações gerada, MTBTCIM (tela 5.02) descreve as

transações diqponiveis pelo monitor OLTP, associando oada transação a uma aplicação senridora,

além de eqpe;ificar os tipos de terminais habilitados a ativar as transações (no caso, as estações

clientes correqpondem ao tþo TERMINAI), e definir as características relativas a cada transação

þor exerrplo, se a transação pode ser ativada por tempo).

Tela 5.01 - Gerenciador de tabelas TeIa 5.02 - Tabela de transações e aplicações

A tabela de arquivos gercda, MTDDCIM (tela 5.03) descrwe a estrutura dos arquivos a

serem abertos e gere,nciados pelo monitor OLTP.

A tabela de áreas permønentes gerada, GRTCCIM (rela 5.04) descreve o formato das

áreas de memória compartilhadas no servidor reservadas pelo monitor OLTP.
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TeIa 5.O3 - Tabel¿ de arquivos Tela 5.04 - Tabela de áreas permanentes - -,-

Atabela de localidades remotas gerada, MTAGCIM (tela 5.05) descreve a identificação
dos monitores OLTP, aos quais as estagões clie,ntes poderão se conectar, juntamente com a

definigão do formato da me,nsagem de dados que cada tþo de estação potle elrviar, possibilitando.

ounão, a formatação dos dados enviados.

Após a geragão das tabelas, para iniciar o processo no servidor, deve-se ativar o monitor
OLTP (tela 5.06), através da oarga do módulo OLTP.NLM no console do servidor NetWare,
segundo o comando 'lØd sys:cimVlm\ohp mtbtcim mtddcim grtceim mtagcim id:OLTP000l
rede:(mstat:n) path:cimhlm;cim\tab'. Osparâmetros utilizados são descritosna tabela 5.0L

TeIø 5.05 - Tabela de localidades re,motas Telø 5.06 - Ativagão do monitor OLTP
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Tabela 5.U - dos parâmetros de ativação do monitor OLTP

Ativatlo o monitor OLTP deve-se preparar cada estagão cliente para o início do processo,

ativando-se em cada ün¿ :

. O API IPX/SPX clíente, através da carga do aplicativo GRCAX34.EXE na estação

cliente, segundo o comando 'grcøc34.exe a nnom:I0 nses:I0 mstat:n'. Os

parâmetros utilizadob são desoritosna tabelø 5.02;
o A interface cliente de acesso, através da carga do aplicativo GRUCP34.EXE nt

estagãocliente, segundo o coÍrando 'grucp34.exe a ses:10 trec:[O'. Osparâmetros
utilizados são descritosna tabelø 5.03.

Tabela 5-02 - Descrição dos parâmetros de ativação do API IP)ISPX cliente

Tabelo 5.03 - Descrigão dos parâmetros de ativação da interf cli de acesso
t

Iá preparada a estagão cliente dwe-se iniciar o processo, ativando-se a aplicação cliente
(tela 5.0n, através da car:ga do aplicativo CIM_APL.MDB, segundo o comendo
'c:\cim\msarn200.exe c:\cim\cim_øpl.mdb /ini c:\wittdows\cim.ini', onde msarn20O.Øce

correqponde ao 'runtime' do Miorosoft Aocess em Windows e o parâmetro /ini indica a

¡1ilizagfls do arquivo deintctahz¡,çáo cim.ini

Preliminarme,lrte ao estabelecimento de uma conexão envolvetrdo uma sessão clie,lrte e o
monitor OLTP, toma-se necessário a definigão dos monitores OLTP, unidades remotas e sessões

clie,ntes a serem utiliza dos (telø 5. 08).

MSTÁT Indica pæa o API não geræ oetsagens measagm de sdus é a sess¡¡oPÚA oú.ú¡s API IP)ISPX
sefn etrvlarcmedatla óIfæter¡m c€rto de
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NNOM onúmqomáximode 2 sessão ccnedailaseodo criailo r:mnc¡neassuûllf
A comoo na
Pørâmetro

TREC @, gre a intrdace cliente cle acessopode agurdr quætlo óæa<lapela 4lica$o cli€ltepãa
reoóer r¡oa mensaqæ

Indica onúmeromáximo ðe sessõessgs esã ocûedla¡l^s ao mesmo
oA oomo

Parã¡netro
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5. Apresentação do Sistema OLTP

Tela 5.07 - Ativação da aplicação cliente Tela 5.08 - Definições

A tabela de monitores OLTP (tela 5.09) define quais os monitores OLTP estão

habilitados a receberem conexões de sessões clientes. Foram definidos os monitores OLTP000I e

OLTP0002.

A tabela de unidades remotas (tela 5.10) defne quais os segme,lrtos de um ambiente de

manufatura estão disponíveis pîrl vtilização e gerenciamento. As unidades remotas foram
padronizadas em:

o Unidade remota de tomada de decisões;
o Unidnde remota de projeto - CAD;
o Unidade remota de processo - CAPP;
o Unidade remota de planejamento - PCP;
o Unidøde remoto de produção - CAM.

Tela 5.09 - Tabela de monitores OLTP Telø 5.10 - Tabela de unitlades remotas

A tabela de sessões clie,ntes (tela 5.II) defue quais sessões estão habilitadas para

conexão a um determinado monitor OLTP, exerce,ndo a função de uma determinada unidade
remota. Cada sessão cüente está associada a somente um monitor OLTP, com a função ile
somente uma r¡nidade remota. Toda sessão clie,nte recém cnada, iniciatnente se e,ncontra

desconectada. As sessões clie,ntes definidas são descritasta tabela 5.04.

Após as definições preliminares, pode-se iniciar o estabelecimetúo das conexões das

sessões clientes com o monitor OI-TP (tela 5.12).
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oLTP0002Cr4M00002 Unidade remota de produção - CAM
oLTP0001c4M00001 Uniilaile remota ile protlução - CAM
oLTP0002rcP00002 Unídaile remota ile planeiamento - KP
oLTP000lrcP00001 Uniilaile remota ile planeiamento - KP
oLTP0002CAPP0002 Unidade remota de processo - CAPP

CAPPO00l oL1P000t Uniilade remota ile processo - CAPP
oLIP0002cAD00002 Unìdaile ¡emota de
oLTP0001c4D00001 Unidade remota -CAD

D8C00002 oLTP0002 Uniilaile remota de tomada de decisões
oLTP000IDECOOMI Unidaàe remota ile tomaila ile decisões
Monítor OLTPSessão clíente Unídøde temola

Tela 5.1 I - Tabela de sessões clierúes Tela 5.12 - Estabelecimento das conexões

Tabela 5.04 - Sessões clientes definidas

Com. o estabelecime,lrto das conexões, inicia-se efetivamente o processo de execugão da

aplicação cliente. Basicame,lrte, esteprocesso consiste na conexão das sessões clientes (telas 5.13
e 5.14), no gere,nciamento pelo monitor OLTP das sessões clie,lrtes conectadas (tela 5.15),no
deseryenho das firnções de cada sessão clie,nte durante o seu período de conexão, na
desconexão das sessões clientes (telas 5.16 e 5.In acarretando a liberação pelo monitor OLTP
das sessões clientes þela 5.18'¡, e na desativação do monitor OLTP (tela 5.19). Somente uma
sessão clie,lrte pode estar conectada por estagão, e após urna conexão, a sessão oliente toma-se
indi$onÍvel para outras conexões, perÍumece,ndo até a desoonexão, onde toma-se dþonfuel
novamente.
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Tela 5.13 - Conexão das sessões clie,ntes Tela 5.14 - Sessão cliente conectada
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5. Apresentação do Sistema OLTP
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TeIa 5.15 - Gere,nciamelrto das-sessões clie,ntes Tela 5.16 - Desconexão das sessões clie,ntes

Tela 5.17 - Sessão clie,lrte desconectada Tela 5.18 - I-iberação das sessões clientes

Tela 5.19 - Desativação do monitor OLTP

Esta apresentagão retrata uma situação do sistema OLTP ein um ambiente de manufatrua
integrada vohado à produgão discreta, onde :

o O monitor OLTP000I jâ e*â ativo;
o As sessões clie,ntes DEC0000I, CAD0000I, CAPPùÙU, PCP00001 e CAM0000I jât

estão conectadas;
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5. Apresentação do Sistema OLTP

o O fluxo de execução de um pedido origina-se na unidade remota de tom¿da de

decisões, passando depois pelas unidades remotas de projeto, de processo, de

_ planejamento e de produção, o"r¡¿ s¡dr:m- O pedido é considerado concluído após ser

liberado pela unidade remota de produção;
o Existe um pedido PED_||já concluído, ou seja, já liberado por todas as unidades

remotas;
o Existe umpedido PED-02 pe,nde,nte na sessão clie,nte CAM00001;
o Existenmpedido PED:03 pe,nde,ntena sessão cliente PCP0000I;
o Existeumpedido PED-04 pendentena sessão cliente CAPP0001;
r Existeumpedido PED-05 pe,nde,ntena sessão cliente C4D00001;
. A nnidade remota de tom¿da de decisões cria um pedido PED-06, liberando-o a

seguir. A partir dai todo o fluxo de desenvolvimento dos pedidos é acompanhado por
entre as unidades remotas, dando seryre como prioridaile de execução os pedidos =

p e,nde,nte s anteriorme,lrte.

5.1. Utun¿oø Rnuoru DE TqMADA DE DECISÕEs

A unidatle remota de tomada de decisões (tela 5-20) gercnci¿ todo o processo de

manufatura e de criação dos pedidos de produgão, sendo responúvel pela definição das famflieg
produtos, pedidos, unidades produtivas e falhas das unitlades produtivas(telø 5.21).

Telø 5.20 - Uni rem- de tomada de decisões Tela 5.21- Definições I Decisões

A tabela de famílias (tela 5.22) define as famílias reqponsáveis pela relação de pedidos
com suas unidades produtivas. Cada pedirlo será produzido some,nte nas unidades produtivas que
pertençam a sua famíIi¿. Forem definidas as famflias FAM 0001 e FAM 0002

A tabel¿ de produtos (tela 5.2j) defue os pro-dutos padrões, que servem como base para

os pedidos. Foram definidos os produto s PRODUTO _0 I e PRODUTO 
-02.

tfttt[

úñldtdêr
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Tela 5.22 - Tabela de famflias Tela 5.23 - Tabela de produtos

A tabela de unirlatles produtivas (telø 5.24) defue as nn^áquinas envolvidas. Cada unidarle

produtiva será assooiada a um pe$ido, através da sua família. Foram definidas as unidades

produtivas UNIDADE 0I - FAMILIA 0.I assooiada à famflia Yy=?O!!, UNIDADE 02 -
FAMLLIA 0,1 associada à famflia FAM_000I,IINIDADE 03 - FAMILIA 02 associada à famflia

FAM_0002 e UNIDADE 04 - FAMLLIA 02 associarla à famflia FAM_0002. Toda unitlatle
produtiva recém criada, inioialmente se encontra diqponÍvel

A tabela ¿" falhas das unidailes produtivas (tela 5.25) define os possíveis erros que

possam ocorrer durante o processo de produção de um pedido por urna unitlade produtiva.
Foram definidos os erros FALHA FORÇADA (CONTROLE), FALHA-02, FALHA-03,
FALHA_14, FALHA_Îi, FALHA-06, FALHA-|7, FALHA-0], FALHA-09 e FALHA-|0.

Tela 5.24 - Tabela de unidades produtivas Tela 5.25 - Tabela de falhas das uni produtivas

A tabel¿ de pedidos (tela 5.26) define os pedidos a serem executados, tomando-se como

base os produtos já definidos. Cada pediilo será associado a uma unidade produtiva através da

sua família. Os pedidos definidos são descritos na tabela 5.05. Nesse instante, é cri¿do um novo
pedido, PED_06 perte,ncente à famflie FAM_0001, tendo como base o produto PRODUTO-0|.
Todo pedido recém criado, inicialmente se e,ncontra pe,ndente, até ser liberado.

Com os eleme,lrtos da unidade remota de tom¡d¿ de decisões já definidos e com o peditlo
PED_06 jâ crøldo, pode-se iniciar o processo de monitoração dos estados das sessões clie,lrteg

dos pedidos e das unidades produtivas (tela 5.2n.
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nqM 0001PED 05 PRODUTO OT

n1M 0002PED 01 02
FAM OOO2PED 03 PRODUTO
FAM OOO|PED 02 02
FAM OOOIPED 01 PRODUTO O]

Pedido FømíIía hoduto

Tela 5.26 - Tabela de pedidos Tela 5.27 - Monitoração / Decisões

Tabela 5.05 - Pedidos definidos

A monitoração dos estados das sessões clientes (tela 5.28) informa toda a situagão das

sessões clientes conectadas e desconectadas, inclusive os estados e situações em que se

encontramno momento.

A monitoração dos estados dos pedidos informa toda a situação dos pedidos concluídos e

pe,ndentes, inclusive horários de liberagão por cada unidade remota envo$vida. A monitoração

dos estados dos pedidos concluídos (tela 5.29) informa também as unidades produtivas
associadas, e os desenhos, folhas de processo, programâs de oomendo numérico e ordens de

fabricação gerados. t

Teta 5.28 - Estados das sessões clientes Tela 5.29 - Estados dospedidos concluídos

Através da monitoragão dos estados dos pedidos pe,ndentes (tela 5.i0), também é
possÍvel saber a cada mome,lrto, em que estado um pedido se e,lrcontra e qual r¡niilaile remota o
está tratando, inclusive a quanto teryo.
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5. Apresentação do Sistema OLTP

A monitoração dos estados das unidades produtivas (tela 5.3/) informa toda a situação

das unidades produtivag inclusive quais se encontram ativas, diqponíveis, em manutenção, ou em

fatha. Informa também as datas e horários de início e término de cada ultimo estado que se

encontravam-

Tela 5.30 -Estadosdospedidospendentes Tela 5.31 - Estadosdasunidadesprodutivas

Após a criação do pedido PED_06, deixado como pendente, pode-se iniciar o processo

de liberação dos pedidos (tela 5.32).

O processo de liberação dos pedidos e,nvolve a escolha dos pedidos pe,ndentes, no caso o

pedido PED_06, e das próximas unidades remotas, em particular as unidades remotas de projeto
- CAD (tela 5.33)

Telø 5.32 - Liberação dos pedidos / Decisões Tela 5-33 - Escolhas na lib. dos ped. / Decisões

Após a escolha do pedido pe,nde,nte, pedido PED_06, e da próxima unitlade remota de

projeto - CAD, ese pedido é e,lrtão liberado (tela 5.34), deixando de ser pendente para a unitlade
remota de tomada de deciSões, passando como pende,nte para a unidade remota de projeto -
CAD.

Em qualquer ponto do prooesso, pode-se ativar o processo de e,nvio de mensage,ns para

as demais rmidades remotas do sistema (teld 5.35).
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Efrür

Tela 5.34 - Pedido liberado Tela 5.35 - Envio de mensagens

O processo de envio de me,lrsage,ns para as demais unidades remotas consiste basicamente

na elaboração da mensagem (tela S.SQ e na parametrizagão do mecanismo de envio, indicando

as sessões clientes destino e a meneira de envio.

Após a elaboragão da me,rìsagem, esta é enviada (tela fin sendo recebida

instantaneamente, ou após algum intervalo de teryo (dependentlo da maneira escolhida de

envio), pela sessão oliente destino (tela S.St).

Após todas as operagões e firngões executadag a unidade remota de tomada de dec'isões

pode desconectar-se do monitor OLTP (tela 5.39).

Tela 5.36 - Elaboração da mensagem Tela 5.37 - Me,nsagem enviaila

73



5. AÞresentação do Sistema OLTP

Telø 5.38. Recepção de mensagens Tela 5.39 - Desconexão / Decisões

5.2. Uwrn,4,np REMqTA DE Pno¡øro - CAÐ

A unidade remota de projeto - CAD (tels 5.40) gerencia todo o processo de elaboração

dos desenhos relacionados com os pedidos liberados pela unidade remota ds lsmada de decisões,

sendo reqponsável pela definição dos aplicativos utilizados para a elaboragão dos dese,thos (tela
5.41). Tem como pendentes, os pedidos PED_05 e PED-06.

Tela 5.40 - Uni rem- de projeto - CAD Tela 5.41- Definições / Projeto

A tabela de aplicativos para elaboragão dos desenhos (tela 5.42) defue os possiveis

apliciitivos a serem utiliz¿flss na elaboração dos desenhos, permitindo total flexibilidade pafr a

escolha e execução automática dos aplicativos. Para teste, foi definido o aplicativo CAD-01
(PAINTBRUSH), ativado através do comando 'pbrush.exe', tendo como base púr
annazenamento dos desenhos o diretório 'c:\cim\', arrnazenando os desenhos com exte,nsão

'b*P'-

Com os aplicativos para elaboração dos desenhos já definidos, pode-se inici¿r o processo

de elaboragão dos dese,lrhos para os pedidos pendentes, no caso o pedido PED-05 (tela 5.43).
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TeIø 5.42 - Tabela de aplicativos / Projeto Telø 5.43 - Elaboração / Projeto

O processo de elaboração dos desenhos envolve a escolha dos pedidos pendentes, no
caso o pedido PED_05, dos aplicativos para elaboração dos desenhos e dos nomes dos desenhos
(tela 5.44), indicando também se o nome dos dese,nhos serão passados como parâmet¡s rt
chamada do aplicativo. Após a escolha, o aplicativo é ativado automaticame,nte, possibilitando o
início efetivo da elaboração do desenho (telø 5.45').

Tela 5.44 - Escolhas na elaboração do desenho Tela 5.45 - Aplicativo para elab. do desenho

Após a elaboração do desenho do pedido PED_05, pode-se iniciar o processo de
liberagão dos pedidos (tela 5.46), totalmente análogo ao processo de liberação de pedidos
efetuado pela unidade remota de tomada de decisões. Após este processo, o pedido PED_05 é

então liberado, deixando de ser pe,ndente püa L unirÍade remota de projeto - CAD, passando

como pende,nte p^ra a unidade remota de processo - CAPP.

Após todas as operações e funções executadas, a unidade remota de projeto - CAD pode
desconectar-se do monitor OLTP (tela 5.4\.
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Tela 5.46 - Liberação dos pedidos / Projeto Tela 5.47 - Desconexão / Projeto

5.3. UNN,qPø RøUOr¿, DE PROCESSO - CAPP

A r¡nidade remota de processo - CAPP (tela 5.45) gerencia todo o processo de

elaboragão das folhas de processo e programas de comando numérico relacionados com os

pedidos liberados pela unidade remota de projeto - CAD, sendo responsável pela definição dos

ãpücativos utilizados parr a elaboração das folhas de processo e programas de comando

numérico (telø 5.49). Tem como pendentes, os pedidos PED_04 e PED_05.

Tela 5.48 - Uni rem- de processo - CAPP Tela 5.49 - Definigões / P¡ocesso

O processo de definição dos aplicativos para elaboração das folhas de processo e

programasìe co-aodo numérioo é totalmente análogo ao processo de definição dos aplicativos
para elaboração dos dese,nhos efetuado pela unidade remota de projøo - CAD.

Com os aplicativos para elaboração das folhas de processo e programâs ¿e çomando

numérico já definidos, pode-se iniciar o processo de elaboração das folhas de processo e

progra-al de comando numérico para os pedidos pe,ndenteg no caso o pedido PED-04 (tela

s.so).
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O processo de elaboração das folhas de processo e programas de comando nrrmérico é
totalmente análogo ao processo de elaboração dos desenhos efetuado pela unidade remota de
projeto - CAD.

Após a eltboração das folhas de processo e prograrnâs de comando numérico do pedido
PED_04, pode-se iniciar o processo de liberagão dos pedidos (tela S.St), totalme,nte análogo ao
processo de liberagão dos pedidos efetuado pela unidade remota de tomada de decisões. Após
este processo, o pedido PED_A4 é então liberado, deixando de ser pe.nde,nte para î uniilade
remota de processo - CAPP, passando como pe,nde,nte púa a unidade remota de planejamelrto -
PCP.

Tela 5.50 - Elaboração / P¡ocesso Tela 5.51 - Liberagão dos pedidos / Processo

Após todas as operações e firngões exeqrtadas, a unidade remota de processo - CApp
pode desconectar-se do monitor OLTP (tela 5.52).

Tela 5.52 - Desconexão / P¡ocesso
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5.4. IJ¡run,eng Rnuore DE PcIINEJAMENT0 - PCP

A unidade remota de planejamento - PCP (teld 5.53) gerencia todo o processo de

elaboração das orde,lrs de fabricação e de planejamento e controle da produção relacionados com
os pedidos liberados pela unidade remota de processo - CAPP, sendo reqponúvel pela definição

dos aplicativos utilizados para a elaboração das ordens de fabricação (telø 5.54). Tem como
pendentes, os pedidos PED _03 s PED_04.

Tela 5.53 - Uni rem- de planejamento - PCP Telø 5.54 - Definigões / Planejamento

O processo de definigão dos aplicativos para elaboração das ordens de fabricação é

totalrnente análogo ao processo de definição dos aplicativos para elaboragio dos desenhos

efetuado pela unidade remota de projeto - CAD.

O processo de monitoração das unidades produtivas (telø 5.55) { lslalmente análogo ao

processo de monitoração das unidades produtivas efetuado pela uniilade remota de tomada de

decisões.

Com os aplicativos para elaboração das ordens de fabricação já definidos, pode-se iniciar
o processo de elaboração das orde,ns de fabricação, do planejamento da produção e do controle
da produgão para os pedidos pendentes, ro caso o pedido PED_03 (tela 5.56).

Tela 5.55 - Monitoração / Planejamento Tela 5.56 - Elaboração / Planejamento
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O processo de elaboração das ordens de fabricação é total¡nente análogo ao proÇesso de

elaboração dos desenhos efetuado pela unidade remota de projeto - CAD.

O processo de elaboração do controle da produção (tela 5.57) envoþe a situação

momentânèa do processo de produgão, através do estado momentâneo de cada unidade

produtiva. Este estado pode ser alterado, irnplicando na mudança desta unidade produtiva para

nm novo estado, alterando também a situação do processo de produçio (tela 5.58). A nova

situagão da produção (tela 5.59) é observada pela alteração das datas e horários de início e
término de cada ultimo estado qùe as unidades produtivas se encontravanl

O processo de elaboração do planejamento da produção envolve a escolha dos pedidos

pendentes, no caso o pedido PED_03, e das unidades produtivas associadas a mesma famfli¿ dg

pedido (tela 5.60). Após a escolha, este pedido é incluído automaticamente no processo de

produção (tela 5.61).

Após a elaboração das ordens de fabricagão e elo planejamento da produção para o
peclido PED_03, pode-se iniciar o processo de liberação dos pedidos (teld 5.62), totalmente
análogo ao processo de liberagão dos pedidos efetuado pela unidade remota de tomada de

decisões. Após este processo, o pedido PED_03 é então liberado, deixando de ser pendente para

a u¡idade remota de planejamento - PCP, passando como pendente parr r unidade remota de

produgão - CAM.

Tela 5.57 - Controle da produgão Tela 5.58 - Alteragão da situagão da produgão

Tela 5.59 - Situação da produgão afterada Tela 5.60 - Planejamento da produgão
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Tela 5.61 - Perlirlo incluírto na produção TeIa 5.62 - Liberação dos ped. / Planejamento

Após todas as operações e firnções executadas, a unid.ade remota de planejanrento - PCP
pode desconectar'se do monitor OLTP (telø 5.63')

Tela 5.63 - Desconexão / Planejamento

5.5. Utun,epn Rømou DE PRuDUÇAo - CAM

A unidade remota de produção - CAM (tela 5.64) gerencia a interf¿ce direta com as

unidades produtivas encarregadas de executar as orde,ns de fabricação relacionadas com os

pedidos liberados pela unidade remota de planejamento - PCP. Tem como pendentes, os pedidos
PED 02gPED 03.

O processo de monitoragão das unidades produtivas (telø 5.65) é totalme,lrte análogo ao

processo de monitoração das unidades produtivas efetuado pela unidade remota de tom¿da de

decisões.
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Tela 5.64 - Uni rem- de produção - CAM Tela 5.65 - lrfonitoração / Produção

A elaboração do processo de produção (tela 5.66) e*volve a escolha rlos pedidos

peäiientes, nû säso o pedido PED_02, a serem produzidcs pelas unidades produtivas associadas

i]û processo de planejameirto da produgão pela unidade remota de planejarnento - PCP (rela

s.64.

Tela 5.66 - Prooesso de proclução Tela 5.67 - Escolhas no processo de produção

O processo de produção baseia-se na simulagão de um processo de produção nas

unidades produtivas (tela 5.68\. Este processo de simulação engloba irdicativos representando

sensores recebendo sinais de falha, situações de pausa e situações de conclusão antecipada.

Um sensor de falha ao ser pressionado, interrompe imediatamente o processo de

simulação, disponibilizando uma lista de possiveis erros para escolha (relø 5.69). Escolhido o
erro, tem-se a opgão de colocar a unidade produtiva em estado de falha, ou interromper
temporariamente a simulação (tela 5.70). Calocando a unidade produtiva em falha, o processo de

produção será cancelado, podendo ser retornado somente após a intervengão da unidade remota

de planejamento ' PCP, com a elaboração do controle da produção. Interrompendo
tenrporariamente a simulagão, esta será interrompida (telø 5.71),sendo liberada somente após o

mesmo sensor de falha ser pressionado novamente (tela 5.72), dando prosseguimento normal ao

processo de simulação (tela 5.73).

Após a conclusão do processo de simulagão (tela 5.74), o pedido zubmetido a este

processo é tido como produzido, concluindo-se assim o processo de produção (tela 5.75).
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Tela 5.68 - Início da simulação da produção

Telø 5.70 - Intemrpção da simulação

Telo 5.22 - Similação liberada

Telø 5.69 - Falha na simulação

Tela 5.2,1 - Simulagão interoryftla

Tela 5.23 - Prosseguimelrto ila simulação
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GÍ.¡'

Telq 5.74 - Conclusão da sinrulação Tela 5.75 - Canclusão do proc. de produção

Após a conclusão do processo de produção do pedido PED_02, pode-se iniciar o

proc.esso de lìberagão dos pedidos (tela 5.76).

O processo de liberação dos ped.idos envolve a escclha dos pedidos pendentes, no caso o
pedido PED_02 e das próximas r¡nidades remotas, ern particular a unidade remota de tonrada de

decisões responsável pela criação deste pedido (tela 5.77).

Tela 5.76 - Liberagão dos pedidos / Produgão Tela 5.77 - Escalhas na lib. dos ped. / Produção

Após a escolha do pedido pendente, pedido PED_02, e da unidade remota de tomada de

decisões, este pedido é então liberado e concluído (tela 5.78), derxando de ser pendente paru a

unidade remota de produção - CAM, finalizands todo o ¿sompanhamento do fluxo de execução
de um pedido.

Após todas as operações e ftngões executadas, a r¡nidade remota de produção - CAM
pode desconectar-se do monitor OLTP (tela 5.79).
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Telo 5.28 - Pedido liberado e çoncluído Telq 5.79 - Desconexão lProdução
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6. Conclusões e Sugestões para Tr¿balhas Futuros

6. CotvctusÕEs E SUGESTÕES PÁ,RA Tnan¿Lmos
Faranos

Em um sistema clie,nte-servidor siryles, vários clientes e.mitem requisições e um servidor

reqponde. Mas, quando a escala de requisigões cresce muito, por exerylo, de cinquenta para

qrrinhentas ou mais, a maiori¿ desses sistemas sofrem quedas consideráveis de performanoe.

{5sim, das três abordagens analisadas para a manipulação dos dados e dos componentes das

aplicações em sistemas cliente-servidor, somente o modelo servidor de aplicações e,lrvolvendo

monitores OLTP resofue este problema de crescimento, n:odificando o fluxo de requisição-

reqposta e oferece,ndo integralmente os be,neficios da filosofia cliente-servidor, ou seja,

modelame,lrto e dese,lrvolvime,lrto flexivel das aplicagões, escolha de componentes de alta

tecnologia e utilizagão eficiente dos recrusos conryutacionais.

Os sistem¿s OLTP posicionam-se como arquiteturas modernas de computação disnlbuída
e processamento cliente-servidor, provendo mscanismos que oferec.em integridade dos dados e

um ótimo ambie,lrte de execução para aplicações envolvendo srluagões críticas, através de uma
gama de servigos que garantem:

o Alta performance e balanceamento de carga devido ao processamento concorrente;
o Alta dþonibilidade devido a mecenismos de recuperagão automática;
r Integ¡idade de dados devido a mecanismos de recuperação dinâmica;
o Segurança devido ¿ meçanismos de gerenciamento integrado de recursos;
o Poss,ibilidade de ativagão de transações em um horário fixo ou após algum intervalo de

teryo;
o Possibilidade de envio de me,nsagens entre estações clientes;
o Possibilidadå das aplicações coryartilharem umâ me$rur irea dememória no servidor;
o Possibilitlade da coexistê,ncia de bancos de dados heterogêneos;
. Grande capacidade de expansão do sistema, devido à total tranqparência com relaçã'o

ao ambie,nte de processamento;
o Redução de custos computacionais através da utilização eficiente dos recrrsos.

Esta redução de custos pode ser observada através das tabelas 6.01, 6.02 e 6.03
elaboradas por STANDISH lStøn9jal, em levantamento feito sobre os monitores OLTP
existe,lrtes no mercado dos Estados Unidos da América, em 1993. Estas tábelas envoþem os

custos de um sistem¿ clie,nte-servidor siryles baseado em um servidor de banco de dados, e de

sistem¿s cliente-servidor baseados em servidores de aplicações e,lrvolvendo monitores OLTP. O
servidor de aplicações (I), correqponde a este servidorcomummonitor OLTP. O sertidor de

aplicações (2), coneEtonde a outro servidor com outro monitor 9LTP, porém fazendo parte
juntamente com o servidor de aplicações (l) do mesmo sistema. E iryortante salie,lrtar que à

medida que necessita-se de um número maior de usuários, juntame,nte oom um volume meior de

transações por segundo, os sistemas OLTP tornam-se ctdavez mais re,ntáveis. Todos os custos
envolvidos foram obtidos com base nos produtos existe,ntes no mercado dos Estados Unidos da

América, em 1993.
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usa

S¡strnE Banco da lloñltar
Dados oLlP

Toül I S.n Ëor.l. báncû da
úlrla3

I S.rvËoÌ d. aÞli:agõ.3

Fonte : tlae SlÆrtiú Gro.p Intrm útúal Í8ran9 3 bl

US$ 19.000,00us$ 20-000,00Semíilor de aplicações Q) rrs$ 46.500,00us$ 7.500,00
uss 79.000.00us$ 20.000,00Semidor de banco ile dødos us$ 99.000,00

US$ 52.500,00
63Yo')

Banco de dadosSìslemøArquíletura TotøIMonitor OLTP Reducão

Tabela 6.01 - 16 usuários I l ftansaçãio por segundo (1 monitor OLTP)

Tabela 6.02 - 64 usuários / 4 transagões por segundo (2 monitores OLTP)

Tabela 6.03 - 128 usuários / l0 transagões por segundo (2 monitores OLTP)

Devirlo à sua filosofia transacional um sistema OLTP sirylifica o acesso de um grande
número de operações simultâneas oom redução de crrstos, þstame,nte por fomecer de form¿
tranqpare,lrte um ambiente concorre,Írte de processamento distribuído, tomando muito eficie'lrte o
gerenciame,lrto do ffuxo de inform¿ções entre os segmentos de um ambiente de manufatura
integrada vohado à produção discreta, garantindo performance, integridade e pronta
dþonibiliilade de informações. Isso tudo, criando para o processo etrvolvido uma única imagenr

do sistema e conûibuindo para um anobiente meis integrável ras e,q)resas de manufatura.

I

usa t

Tolrl ESüaialor al¡ banco da
dad05

B sd¡rto$s .1. apl¡ca9õrs
Dados oLTP

FoÍte : \\e g.ædidr Grop Intern úiøal lStan93 b1j

rts$ 3.000.00us$ 20.000,00Semidor de aplicacões (2)
us$ 10.000,00us$ 48.000.00us$ 20.000.00Semiilor de aplieacões Q)

tts$ 101.000,00

us$ 120.000,00us$ 70.000,00Semidor ile bønco de dados
us$ 89.000,00

(47 vù

us$ 190.000,00
Banco de dadosSìslemøArauítdara TotøIMonílor OLTP Redacão

2500@

2000@

us3

t00000

50000

To¡l ¿r.lG
E S¡rrrldo.r. .1. ap¡caçõ.c

Èdo¡ OLTP

Fone :'I\e $..ælrliú Grop Intemdioal l$t ang3bl

us$ 3.000,fl)r us$ 20.000,00Semidor de aplicacões (2)
us$ 63.000.00us$ 41.000.00Semidor de aplicacões 0)

IJS$ 139.000.00
us$ 12.000.00

US$ 298.OOO,OOIJS$ 200.000.00us$ 98.000.00Semídor ile banco de dados
us$ 159.000,00

(53 Vo)

Monìtor OLTPBønco de dadosSístemaArøuíleturø RedueãoTotal
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Como $lgestões para trabalhos futufos, tem-se as pfopostas descritas abaixo

o Considerando-se a proposta do sistema OLTP irylementado não abranger o primeiro
nivel þrocessos) da pirâmide da produtividade, eqpera-se que seja possível

conrylemelrtá-lo oom esse nÍvel de modo que o sistema OLTP passe a gerenciar

também o fluxo de informagões entre os eleme,ntos do chão-de-fábrica, e,lrvolvendo

robôs, sensores, CLPs, CNCs, entre outrog e,nvolve,ntlo assim, situagões de teryo
real;

o A nível de segurança do sistema, poderia ser inrylementado um mecanismo de usuários
e senhas, a fim de garantir o acesso de determinados usuários às sessões clientes;

o A nível de fle>nbilidade total do sistema perante o fluxo de execugão de um pedido,
poderia ser permitido que um pedido tivesse vários desenhos, folhas de processo,
programas de comando numérico e orde.ns de fabricaçio, akém de poder estar também
associado a várias r¡nidades produtivas;

o A nivel de portabilidade, poderia inplementar-se o sistema para ambie,lrtes IJNDÇ'
utilizando como interface de comunicação o protocolo TCP/IP.
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Apêndice ,{. .åmbiente Novell NeÉWare

A. Amnrcxrn Nowtr NørWEnn

O ambiente Novell NetWare poszui um projeto modular, permitin,lo facihnente, cafiegar,
descarregar e gerenciar as aplicações e coqpone'ntes do sistema operauionat Esta arquitetura
modular pernrite que as aplicações sejam ligadas d,re.tasrente ao sistema operacional.

Esse anrbiente consiste de um núcleo de sistema operacional e de uma coleção de

módulos n¡rtimes NetWare Loadable Modules - NLMs, que correqpondem a aplicações com a

finalidade de estender os serviços centrais do sistema operacional. Justamente como placas de

circuitos podem ser instaladas no barramento de hardware para estender a fi;¡cionalidade de um
coiryutador, pode-se cafiegãr NLMs em um barrarnento de software (rtç. A.0I) para estender a
firncionalidade do NetWare lNove9 I bl.

MensaçnsComuicaçIoImprss-o

Á,plicações
Serr'. de

Utilitáriosde Dados

Arquivos i -A.rq. frt
Scrv. de r Serr-. de

Sistemr
Exmtivo

Fig. A-01 - Arquitetura modular Novell NetWare

O NetWare é um sistema operacional não preemptivo, logo, os processos são executados
até terminârem ou repassârem o controle para outro processo. Os processos são escalonados de
acordo com niveis dg prioridade e executados até serem completados. Com isso, múltþlos
processos eqperando ser executados são escalonados baseadas em outros níveis de prioridades.
Frequentemente, se um processo com baixa prioridade estiver se,ndo executado e um novo
processo for escalonado com alta prioridade, o novo processo não poderá interroryer o
processo corre,nte.

Devido ao NetWare não restringir a exeoução de processos, impossibilitando limites de
teryo ou controle de intemrpgão pelo processador, cudr processo é reqponsável pela sua auto-
condução. L,ogo, para obter-se as vantage,ns do projeto 'multithreading' do NetWare, todo
processo deverá ser executado rapidamente e repassar o controle do processador para o próximo
processo.
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.1. A*tsrcNrn'MutrtrnnEADINGl

O ambiente'multitlreaelin$ do NetWare suporta aplicações distribuídas, sob a fornna de

r,ários processos. Tþicamente, um NLM cliente-sen'idor correqponde a um processo, comfosto
de vários nrini-processos, chamados de 'threads' de controle. A primeira 'tlread' é resewada para

a firngão principaf e as dernais, paÍa o pror.imento de diÊerentes serviços. Isto aloca o NLM a

servir múltþlos clientes concorrentemente. Adicionaknente, os NLMs se4pre estabelecem

thri,ads' eqpecializadâs, que podem ser utilizadas, por exemplo, pâra acessar com¿ndos do

console do servidor.

Urna 'thread' retém o controle do processadot até, repassar o oontrole. Ne,nhuma outra
'thread'pode interferir na 'tlread' corrente, mesmo que outra 'thread' te,nha um nivel de prioridade
mais alto. Uma 'thread' pode repassar implicitamente o controle quando chamar alguma função
que a $rqpenda, como por exemplo, uma fungão que espere uma entrada do teclado. As 'tlreads'
podem também chamar firnções que explicitamente repassem o controle pam î próxima thread'
lida.

Utilizando multþlas 'tlreads'tem-se muitas vantagens, como :

. S¡nphrtcação do códtgo pela modularização: Separando as aplicagões em 'tlreads',
estas tornam-se mais legiveis, sendo de mais fäcil manutengão e afiraïszaçãa.

Multithreading' permite ao usuário ¿ manipulação do chaveamento lógico dos
processos;

. Gonho de performance : A execução das aplicagões pode ser separada do fluxo de

execução princþal, reduzindo o tráfego de execugão. Por exerylo, uma aplicagão de

base de dados trabalhará m¿is eficie,ntemente se a afiialfuação dos registros ocorrer em
background';

. Serviços distribuídos igualmente : Com multþlas 'threads', ne'lrhuma estação

reriuisitante {e rtm servigo poderá monopolizar a rphcação. Todas as estações poderão
requisitar iguatnente os serviços;

. Desenvolvimento de múltiplos contextos através de grupos de 'threads': IJm grupo de

threads' consiste de uma ou mais 'threads' definidas pelo programador. 'Threads' do
mesmo grupo compartilham muitos recursos similares, como, o diretório de trabalho
corrente e a conexão oorre,îrte.

'Threads' agrupadas permitem conryartilhar três nÍveis de contexto :

. Contexto de funções relacionodøs : Inclui os ítens que some,nte uma única Thread' irá
acessar, como, códigos de erro e ponteiros para pilhas;

. Contexto corrente : Inclui os Íte¡rs que afetam todas as ll¡eads' de um único grupo de

threads', como, diretório de trabalho corre,nte, conexão corrente e tela corrente;
o Contexto de propriedode : Inclui os ite,ns que afetam todas as 'threads' em um único

NLIvf, como, memória, arquivos abertos, funções definidas e vetores de argumentos
passados púa a função princrpat

Difere,nte do ambiente DOS, onde todas as aplicagões coryartilhâm um único diretório
de trabalho corre,nte pzr:t carda 'drive'DOS, o ambiente NetWare aloca cada grupo de'threads' a

terem o seu diretório de trabalho corretrte. Não existe a noção de 'drive' em um ambie,lrte de
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NLMs. Instantaneamente, o diretório de trabalho corrente difereneia o sen'idor e volume como

partes de um caminho.

Uma 'thread' se encontra seryre em um de três estados : em execução, esperando na fila
de execugão, ou bloqueada aguardando um evento do sistem¿. Enquanto uma 'tlrread' está em

execução, ela tem o controle do processador.

Se uma 'tùread' estiver na fila de execução, gerenciada pelo sistema operacional ela

eqperará o controle do processa'dor. A fila de execução é ordenada por nÍveis de prioridade.
'Tli¡eads' com urais alto nível de prioridade são executadas antes que 'threads' com mais baixo
nír'el de prioridade.

Urna 'thread'bloqueada não pode conhecer-se, devendo ser co¡lecida por outras'threads'
ou por alguma rotina com eventos do sistema. Umâ vez conhecida, a 'thread' vai paru a fila de

exr:c¡:ção atrás de outras 'threads' com mesmo nÍvel de prioridade. Tipicamente, um.a thread'
bloqueada está aguardando por er¡entos do sistema que venham a ocolTer.

2. Du,;ø¡wqIWMENTO DE NLMS

Os NLMs podem estender a fi,¡ncionalidade do ì.TetWare oferecendo muitos serviços,

como sewigos de irnpressão e comr¡nicação, serviços de protocolos, servigos de redes locais e

'device drivers', chamando diretamente rotinas internas do sistema operacional como se os

l.lLMs estivessem no 'firmware' do sistema operacional Devido aos NLMs chamarem
diretarnente o sistema operacional estes não precisam vfúzar os serviços de protocolos, como o
NetWare Core Protocol - NCP para comunicação com o sistema operacional

Os NLMs aumentam a flexibilidade do NetWare, podendo :

. Serem carregados e descarregados quando preciso;

. Alocar e dpsalocar memória quando preciso durante a caÍga., descarga e tempo de

execugão;
. Ligar outros NLMs e acessar o sistema operacional

Os NLMs são agrupados em quatro categorias, cada uma definida por $ra firngão :

. Módulos para serviços e aplicações;

. Módulos I-AN'drivers';

. Módulos'device drivers';

. Módulos para nomenclatura de sistema de arquivos.

A criagão de um NLM é similar ao dese,nvolvimento de uma outra aplicação para algum
sistema operacional Desenvolvendo NLMs dþõe-se das vantagens do sistema operacional
NetWare e do processador de 32 bits.

Geralmente, no desenvolvimento de um NLì\lt, tem-se os passos :

. Plane-iar como as threads' de execução do NLM serão executadas. Todos NLMs
devem ter no mínimo um¿ thread' contida em um grupo de 'threads' acomodadas em

uma firnção principal Pode-se configurar outras Tl¡eads' para acoqpenhar tarefas
diferentes;

. Q¡ganirar 'th¡eads' em grupos;
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. Escrever o código fonte do NLM como uma aplicação senidora, uttlizando as regras

para NLMs em ambieilte não preemptivo.

Devido aos NLMs serem executados em um ambiente não preerytivo, estes dwerão se

auto-conduzir seguindo um oonjunto de regras. Estas regras definem que um NLM não pode

alterar a operação de outros NLMs :

. NLMs não podem tomar o controle do pr ocessador por períodos indefinidos de

teryo. NLMs de'.'em, ou completar rapidamente a requisição, para rElassar o controle
(coroo requisições de VO), ou repassar explicitamente o controle;

. NLMs deverão referenciar sorrente a memória que for alocada pffia si Se

propriamente coordenados, NLMs podem ler memória alocada por outros NLMs.
Contudo, um NLM não poderá escrever na rnernória alocada por o'rtros NLMs, a

menos que estes otltros NLMs fiquem esperando rmu operação. Se um NLM tentar
acessar memória que não exista, o servidor interronaperá a execução, "demrbando" o

sisema;
. {Im NLM não poderá chamar uma firnção que não reconheça os parâmetros

requeridos e valores retomados;
, NLMs não podem alterar o estado do processador þor exemplo, chaveamento .rara

modo real). O NetVrare é executado somente em modo protegido. Contudo, si. ur¡L

NLM chavear o proccssador para rnodo rea\ o servidor "demrbará" o sistema.

Os NLMs são reqponsáveis pela liberação dos recursos por ele alocados, c.omo memória,

'sockets', telas, 'devices', entre outros. Um NLM deve controlar o seu processo de término,
incluindo mecanismos que manipulem :

. Descarregâmento, quando o NLM for descarregado por linha de comando no console

do sistem¿;
. Término normat quando o NLM terminar;
. Término anormaf quando uûra causa de erro ineqperado ocasionar um'shutdor¡m'.

O ambiente não preemptivo requer mais tempo na fase de projeto, porém retornando r¡ma

maior l¿pidezna execução de NLMS comum ganhs de performance do sistema.

3. Døsø¡wotwMENTo DE AnLICAÇqES CurNrn-SPnwDoR

Geralnente o modelo cliente-servidor do NetWare oferece estas regras :

. A aplicação servidora reside no coryutador servidor como umNLM;

. A aplicação servidora configura os serviços, ':r¡Lc:¿,$za variáveis e aguarda por
requisições. O serùidor não lenta enoontrar os clie,lrtes;

. Quando uma aplicação clie,nte precisa de um servigo, esta procura o servidor e e,lrtão

requisita o serviço;
. A comunicação cliente-servidor ocorre como um par requisição/resposta, com o

clie,nte envi¿ndo a requisigão.

A aplicação servidora oferece servigos a multþlos clientes. Similarmente, em ulna

configuração mais complexa, cada cliente acessa mais que um tipo de aplicagão servidora para

completar sua tarefa.
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A utitização de multiplos servidores pûde aarpliar a perforn-.'ance, otimizando a utilizagão

dos recursos da rede. Por exemplo, em um determinado instante, ìrtt servidor pode ser liabilitado

a calcular mais rapidamente que em outros servidores.

Quando projeta-se uma aplicação cliente-servidor, deve-se considerar vários ítens, como,

dir.isão de cargas de trabalho e métodos de comunicação. füralnnente, tem-se os passos para o
projeto de uma aplicação oliente-servidor :

. Dhisão dos módulos da aphcaçáo em tareås baseadas e.m clientes e em tarefas

baseadas em servidorès. As taref¿s por estarem. próximas do computador, podem

aumentar a eficiência das aplicações. Por exemplo, em um detenninado instante, as

operagões de I¡O no serv{dor, estão próximas dos dadcs com as operações;
. Escalabilidade é um inçortante fator no projeto ,le aplieações cliente-ssrvidor. Por

exerylo, se û processador for sobrecarregado coitl íjperações intensivas, as aplioações

conviverão melhor com dez usuários do que mil uzuários;
. Observação de um método e maneira de comunicação entre aplicações cliente e

señ'idora. Deve-se considerar a perfonnance caraoferística das interfaces e prci,lcolos.
Um¿ boa regra prática é obsen'ar a interface de mais baixo nivel possÍvel com o
coryromisso significativo do nÍvel de esforço necessário para irylementa-l¿.

Para linitar o número de clientes, o NLM, oomo servidor, deverá determinar o número
rnáximo de clisntes a obterem acesso, considerando-se fütores, como :

. Considcrações de memoriø : Se as aplicações clientes requisitarem ao senidor umâ

grande ánea de memória, deve-se limitar o número de clientes para evitar aplicações

executadas fora da região de memória;
. Considerações de perþrntance : O sen'idor será mais eficiente, quânto mais clientes

este puder suportar. Por outro lado, se as tarefas dos clientes proporciûrarem urnå

redução na performance do servidor, deve-se limitar o número de clientes para não

reduzir a velocidade da rede;
. Coruiderações de conexão : O número de clientes que um NLM puder acessar é

limitado pelo número de conexões que o cor4r;rtador servidor puder acessar. Por
exerylo, se clientes comunicam-se com o servidor via 'modem', o NLM não poderá
acessar mai! ¿e quatro clientes ao mesmo teûrpo.

4. C,qnrcrønisrlcAs Do NETW.enø

O NetWare oferece seções críticas que permitem a some,nte urna, e,ntre um co4iunto de

Tlreads' concorrendo ao mesmo reourso, ter o controle deste recurso. Nesta situação, com
excegão da thread' corre,nte, todas as dem¿is são bloqueadas. Porém, a 'thread' deve deixar a

seção crítica antes que outra Tlread'possa ser executada.

Uma akematwa para a utilização de seções críticas é a tttúzação de semáforos locais ou
de rede, que limitam o aoesso das threads' para os recursos e bloqueiam as tlreads' em filas de

semáforo.

As ñrnções para os serviços de sincroniza ção, pzrfe ela interfac e para dese,nvoli¡ime,lrto de

NLMs, permite às aplicações coorde,narem o acesso aos arquivos da rede e outros tecursos.
Estes serviços estão divididos em duas categorias : locking'e semáforos.
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'Locling'permite a unu 'thread' tornar exclusivo o aÇesso a um seniço relacionado a

arquivos, como registros fisicos ou registros lógicos. As ïhreads' bloqueiam os recursos pela

entrada do nome do arquivo ou pela locahzação do registro em utnâ tabela, através do seu

tamanho. Nornralmente, uma 'tl¡ead' acessa um grupo de registros e então os bloqueia como se

bloqueasse um conjunro. Deve-se tornâr a precaução de não ocorrer 'deadlocks', ou seja, uma

'thread' passa o controle a utna outra 'tlread' que tenta acessar os reüüsos bloqueados pela

'th¡ead' a¡terior. O NetWare utibza o Btrjeve como padrão de método para acesso a dados.

Enquanto o 'locking' peimite a somente unaa 'thread' acessar recursos ¡elacionados a

arquir,'os, os semáfc':os limitam a um núinero confgurávef as'th¡eadd que possam acessar os

dernais refi¡rsos da rede. Pode-se :ut{tzw seméforos para limitar o nú¡¡ero de usuários a u¡n
reourso partioular.

Os semáf,oros podenn ser associados com vários recursos oolno arquivos, filas de

execução, regiões de memória e'dwices'. Existern dois tþos de semáforos :

. Semaforos de rede: Aplicados nos recursos di¡ponfveis sen{dores e estagões da rede;

. Semaforos locais : Aplicados nos recursos diqponÍveis para some,nte um único
senidor.

Se um NLM utiltza recursos que podem ser utilizados pùr outrâs threads' executadas em

oìrtras esações ou servidores da rede, deve-se utilþ-ar semáforos de rede. Se semáforos farem
utilizados pâra a com-unicação entre th¡eads' de um mesmo NLM, pode-se utthzar semáforos
locais. Semáforos locais são mais rápidos que semáforos de rede devido a simplicidade e

facilidade que umNLM tempara encontra-lo e implementa-lo.

O NetWare associa um único número de conexão para cada cliente a acessar o servido¡.
Esscs números são associados sequencialmente, comegando com a conexão número um"

Enquanto os clientes mântém urna conexão aberta com o servidor, o mesmo número de conexão

é mantido para crda cliente. Quanilo um cliente encerra a conexão, o seu número de conexão é

liberado prtr ,r* banco de conexões dþoniveis. O servidor pode utilizar outro método para

identificação dos clienfes, o número do endereçamento de rede de cada cliente.

No NetWáre, uma tarefa é uma aplicação em execução na estagão ou no servidor. Um
número de tarefa é utilizado para identificar cada tarefa. Os números de tarefas são associ¿dos

sequencialmente, começando iom a tarcfa número um- A combinagão do número de conexão e

do número de tarefa estabelece um único par número de conexãoltarefa, que é único para cada

tarefa exisre,lrte. Esse número é utilizado para gerenciar os recursos da rede. Para um NLM poder
acessar recursos de outros NLMs, ou de um cliente, este precisará eqpecificar o número de

conexão/tarefa quando montar sua requisição.

O número de conexãoltarefapermite :

. Segttrança : Quando um NLM requisita um servigo, o número de conexãoltarefa
verifica qual cliente ou NLM tem o direito de acesso permitido;

. Contøbilidøde : Em um sistema onde as formas de contabilidade estão instaladas, o

prego de uma requisição de serviço é re,passado ao clie,nte ou NLM baseado no
número de conexão lttefa;

. Gerenciømento de recursos: Quando uma conexão é e,ncerrada, os recursos alocados
pelo servidor são liberarlos através do núruero de conexão ltnefa.

97



Apêndice A. ^4,;¡biente Novell NetWare

Quando uma aplicação cliente necessita de um seniço particular, esta primeiro tenta
r.ocalþar o fonlecedor do serviço. O cliente pode utilizar r,ários métodos para locâliração do

foniecedor do serviço :

. NetWare 'bindery': Todo servidor NetWare contém um bindery', formado por um¿

estrufura de objetos possuindo propriedades associadas contendo valores

detenninados, l1ue, entre outras coisas, tem a função de listar os servigos avaliados e

identificar o fomecedor dos serviços. Os clientes podem procurâr este bindeqy' para

encontrar serviços;
u Protocolo de Divulgação de Seniço - SAP : Os NLMs podem utilizar serviços SAP

para dirnrlgâr srla presença na rede. Adicionalmente, os clientes podem consuhar

servigos através de mensagens broadcasti*g' que especifiquem o t-lpo de sen'iço

procur:ado, retoniando oûmo enrontrar todos os sen'idores da rede qt-le ofereçam este

senigo;
. Sen¡iÇos de co¡rexãa: O oliente pode utilizar as fixições de comunicação da interface

para desenvolvimento de NI-Ms påra acoûqlanhar a resoluç.ão do endereçanrento de

senigos pelo protocolo IP)ÜSPX;
. húerface c Nível de Trrxsporte - TLI: O c.liente pode utilizar TLI para aconryanhar a

resolução do endereçamento de serviços pelo protocolo utilizado, como protocolos
TCPÆP e IP)ISPX;

, 'sockets' : O cliente pode utilizar lsockets' para acompanh¿¡ o endereçamento de

serviços por TCP/IP.

O NetWare oferece um Sistema de Gerenciamento de Filas - QMS, que se utihz.ada,fraz
várias vantagens na forma de e,nfileiramento fornecido. O senidor é liberado da reqponsabilidade

de enfileirar, alocando requisições de aplicações mais eficientemente.

Quando olie,lrtes necessitam de requisições de serviços, o QMS coloca a requisigão em

uma fila e o servidor prooessa o serviço. Multiplos servidores podem acessar uma única fila de

requisições. Do mesmo modo, um único servidor pode mnnipular várias filas. O QMS utthza a
forma de bindeq/ parâ representar filas e definir zuas caraoterísticas. Cada fila é representada no
bindery como um objgto.

Aplicações clientes e servidoras manipulam as filas utilizando funções de chamada QMS.
Chamadas QMS formam um coryleto conjunto de ferramentas para trabalhar oom os aspectos

do binderyr. Se uma aplicagão precisar ds mais conlrole na definição da estrutura das aplicações,

pode-se utíbzar' chamedas QMS exclusivamente para $¡prir os servigos

Geralmente, QMS trabalha melhorpara aplicações que :

. Processam grandes r¡nidades de dados e aplicações batch', como 'spooling' de

impressão ou envio de dados para'modem';
. Não requerem res¡*stas imediatas, utilizando filas de requisição de aplicações na

ordem FIFO, com a prontidão dos serviços variando com o tamanho da frJa;

. Neoessiiam de flexibiliclade e controle, pois o QMS pode ordenar e gerenciar

aplicações por propriedades, como tamanho e prioridade, além de oferecer um
ambiente operacional seguro e independe'nte.
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Com relação a alocação de rnemória, o NetWare c¡ferece como vantagens :

. O limite de alocação de memória para um NLM está relacionado sûnrente com a

rnemória que o servidor ocupa. O NetWare precisa aproximadamente de 2 MB de
memória pãra a b¿se do siste.ma operacional enquanto que o remanescente de
memória forma um banco de tuÊters' para 'cac.be'. O servidor disponr'biliza estes
buffers' para as alocações dos NLMs;

. A interf¿ce para desenvolvimento de NLMs u\thza o modelo 'fl.at memo4y', que opera
como se não houvesse segmentos. Todo o código e os dados residem no mesmo
segrnento. O código desenvolvido torna trarqparente a aparente segrrentação de
memória tipiearrent.e associada aos processadores Lrtel. Devido a remoção do
legistrador de segmentos do código fc,nte, o modelo 'flat memoqy' resulta em
aplic.ações rnais rápidas com o eudereçarrerito de mernória pcdendo atingir os 4 GB. O
modelo 'flat memoql pennite a uttTizaçãa de estrufiras de dados rnâiores, removendo
o obstáoulo das limitações de segmentos;

. Quando do ténnino de um NLM, todo o bloco estático de memória alocado por ele é
liberado automaticamente. Se não ocûrrer a liberação de algum recurso elooado. uma
ínensagem de aviso será exibida no console.

Aufrhnção de memória corrpartilhada permite multþlas'tlreads' se comunicarem- Para
coryartilhar mer¡ória entre 'threads' de um mesmo NLM, deve-se vtúizar ponteiros globais ou
estáticos para um ú¡ico bloco de memóna. Para conTrartilhar me,i¡ória entre threads' de
multiplos NI-Ms, deve-se escrever urna filnção que passe um ponteiro para o endereço de
memória, entre os NLMs.
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Ba D ns cntÇ,í.o D o s ARgurvo s

O sistema OLTP iryleme,ptado, utiliza os arquivos descritos ta tøbela B.0l

Tabela B. 0 I - Arquivos utilizados

As tabelas de aplicativos para comando numérico, desenho,folha de processo e ordem

de føbricação afinazeurm os possÍveis aplicativos utilizados para elaboragão de comendos

numéricos, desenhos, folhas de processo, e ordens de fabricação, reqpectivamente. Poszuem a

me$na estrutura, descrita ta tabela B-02.

Tabela 8.02 - Estrutura das tabelas de aplioativos

A tabela de comandæ numéricos ãrrnazens os nomes dos comandos nr¡méricos
elaborados pela unidade remota de processo - Capp. Sua estrutura está descritarLa tabela 8.A3.

Tabelø 8.03 - Estrutura da tabela de comendos numéricos

A tabela de desenhos atmaz.enr os nomes dos desenhos elaborados pela unidade remota

de projøo - CAD. Sua estrutura está desorita na tabela 8.04.

Tabela 8.04 - Estrutura da tabel¿ de dese'nhos

A. tøbela de estado das sessões .clientes aÍmazßna os possiveis estados em que se

encontram as sessões clientes. Sua estrutura está descrittna tabela 8.05.

Tabela de unídailes remotas
sessões clientes

Tabela de peilidos Tabela de orod{íos
Tabela de anidailes produlivas

Tabela ile monitores OLTP Tabelo ile ortlens de fabricação
Tabela de famílias Tabela de folhas de processo
Tabela de estaìlo das sessões clíentes Tabela de falhas ilas unidailes
Tabela de comandos numéricos Tabela de desenhos
Tabela de aplicúìvos para folha ile processo ordem

comandode Tabela de

Extorsão do aloTe¡doExtLolicdivo
TerdoDirAplicúivo licdivo.

ComandoAplicúivo Ter<to d,ode
Te:doNomeAolicûivo Nonedo

Codigo clo ¿pñcáNr¡méricoCódipoAolicdivo (\
Cømpo Tipo

T€rdoNomeComNum(\ de oomsndo numérico elabcrado pela rmidade remcra de processo - CAPP
TípoCampo Descrícão

Ter<loNomeDesenho (n Nome do desenho elabaadopela r¡niilaiþ remcla deprojdo - CAD.
TipoCampo Descrícão

NomeÊstSesClí Terdo Nme do esado da sessão cliente.
ìih¡mériæCóiIEstSesAi(n Códieo alo €lâdo de sessão diede.
TipoCanoo Descríção

Tabela 8.05 - Estrutilra da tabela de estado das sessões clie,ntes
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NomeFaIUniho 1€rúo Nme
códiñ¡méricoCóilFolUniPro(n dâða falha

TípoCømpo

Apên dice B. Descrição dos Arquivos

A tabela de /alfux das unidødes prúutivas Llmâzena as possiveis falhas que as r¡nidades

produtivas podem apresentar. Sua estrutura está descrita na tabela 8.06.

Tabela 8.06 - Estnrtura da tabela de falhas das unidades produtivas

A tabela de famílias aqmazena as familias que podem relacionar os pedidos com as

nnidades profirtivas. Sua estrutura está descrita na tabela 8.07.

Tabelø 8.07 - Estrutura da tabela de famílias

A tøbela de folhas de processo atfrazßrLa os nomes das folhas de processo elaboradas

pela unidatle remota de processo - CAPP. Sua estrutura está descrita na tabela 8.08-

Tabela 8.08 - Estrutura da tabela de folhas de processo

A tabela de monitores OLTP arrnazÊna os monitores OLTP que podem gerenciar todo o
sistema. Sua estrutura está descrita na tøbela 8.09.

Tabela 8.09 - Estrutura da tabela de monitores OLTP

A tabela de ordera de fabricação rrÍnar.eÍta os nomes das orde,ns de fabricação
elaboradas pela unidgde remota de planejamento - PCP. Sua estrutura estâ descrita na tabela
8.10.

Tabela B.I0 - Estrutura da tabela de orde,ns de fabricagão

A tabela de pedidos aÍrnaz,ena os pedidos a serem executados. Sua estrutura está descrita

na tabela 8.11.

NomeFamí|ia T€ÞúO

Nr.mériooCóilísoFamília(n da

TípoCømpo

Te)<toNomeFolPro (n Ncme dafolha rmidatþremcfa de .CAPP
TípoCanpo

NomeIúonOLTP domcnitcr OLTP
ìil¡mérioo tlomcnitcr OLTP

TsúoNomeordFab (1 Nomeda ødemde -rcPremclaelzbaraÅa

TìpoCanpo
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Flag de elabc'ra€o do processo de proôrção da rmidade re¡ncis de produção - CAMI-ócioo
Te><toNomeAplOrfrab Nøe da ordem de fabricacão elaboratla pela r¡oiclade remcfa de plmeimoto - PCP
NumériooCódAolordFab Códico do ælicdivopaa elabcração da ødø defabricacão.
TeÉoNomeComNum Nme do progma de cæ,mdo nr¡m6co elabøado pela rmiclade re¡ncfa de processo - CAPP
Nr¡mériooCódAplComNun Códico alo ælicd.ivonaa elaboracão doprorrma de comæ.dom¡mérico.
Texto Nmedafolha elaborada pela rmidade rez:rcf¿ de processo - CAPP
Nr¡méricoCódAplFolPro

NomeFolPro

Códiqo do ælicdivo para elabcração da folha de processo
Te><toNomeDes Nome do desenho elabuailona rmitlacleremcta deproido - CAD.
Nr¡mériooCódAolDes Código do ælicdivopaa elabcração do ¿lesoho.
Dû.aHoraProducão Haa de liberação da rmidade rernc*a de proórção - CAM
Te><toNomeProilução Ncnne da r¡dalatle remda de proôr$o - CAM
Nr¡mériooCódíeoProilucAo Códico da midâtle re¡ncÍ¡ cle orodução - CAlvl.
I-osiooFlaeProdtlcão Flag de passag€rn pela rmidade rei:rcfa de proûrcão - CAM
Dú.aHoraPlaneiamefto Ecra cle liberação ila rmitlade rencta tle plæejmento - PCP
TextoNomePlaneiamento Nc¡ne da uiúdail,e re¡ocf¿ de plæeimento - PCP
Nr¡mâcoCódiçoPlaneiame¡tto Códico ila ¡¡ni¿låcþ remcla cte planeimento - PCP
LociooFlasPlaneiameño de f€mctå -rcP,
Dú¿.HoraProcessa Haa deh'beracão da rmidaderøcfa deprooesso - CAPP
TerúoNomeProcesso Nme da uidatle remcta de processo - CAPP
NuméricoCódisoProcesso Códico ilami¿låtþ¡emcla tleprocesso - CAPP.
LógooFlagProcesso Flag de passagem pela unidade reanda de processo - CAPP
Dú¿HoraProieto Hca de h'beração da r¡oidade renrcl¿ de proi do - CAD.
TerdoNomeProieto Nme ata rmidaile remcfa de projao - CAD.
NuméricoCóilisoProieto Código cla rmiilacle r€mcfa de prd do - CAD.
IóciooFlagProiao Flac, depassag€mpela unidacle remcfa cl,eproido - CAD.
Dú.aHoraDecisdo Haa de ðâ

TeldoNomeDecisão

Nr¡méricoCódipoDecîsão Códico daìmidåderød¿ cletomatla de decisões.

deLocico reecfå d,ecisões
IÁfsc! F ac dedctrtãõ al,opedid,o.

HoraFinøl Hora fioal ilopediilo.
HoraInícìo Høa tlo início tlo peditlo.

Dú.^
DúA
Dú"

DøaFinaI Dúafual ¡lopedid,o.

DúA doDûADaøPrevista
DûADaalnício Dd¿ rt¡o início <tropedido.

dANr¡méricoCóilUniPrc
doNr¡mériooCódísoPro¿løo

CódixoFamíIia Numäco Código da faodlia.
Tc>loNo¡nePedido Ncme do mmilcr" OLTP

CódiçoPedido (n Numérico Código domüd1ç OLTP
TipoCampo

, Tabela B.1I - Estrutura da tabela de pedidos

A tabelo de produtos affrazona os produtos padrões que podem servir de base para os
pedidos. Sua estrutura está descrita na tabelø 8.12.

Tabela B.I2 - Estrutura da tabela de produtos

A tabelø de sessões clientes armazßrrî as sessões olientes que podem se conectar ao

monitor OLTP. Sua estrutura está descrita nttabela 8.13.

T€rtuNomeProduto Ncme doproùú.o.
Numérico Códico d,ooroôÉo.CódisoProdxto (\
TipoCømpo Ðescrição
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IImfio rlo fim da ccno<ão.Dú.aHoraFimConexão
IIcnário do início da ccnø<ão.Dû¿'HoralnícioConexão
Flagde omer<ão ocrn omcnitc OLTP.lócicoFIa*Conexão
Códig,o do eúâdÕ da sessão cliente.NuméricoCóilEstSesCli
Codigo då ìmidâtle rer¡da.l.h¡méricoCódUniRen

Nr¡méricoC<idMonOLTP
Nome

¿iomølc OLTP
sessao1e*oNomeSesCli

Cod.igo da sessão clit¡te.NrméricoCodSesCli (\
DescriçãoTipoCampo

Tabela B.l3 - Estrutura da tabela de sessões clientes

A tabela de unidndes pradutivas rÍmazeÍra as unidades produtivas que podem executar o
processo de produgão dos pedidos relacionados com suas famflias. Sua estrutura está descrita na
tabela 8.14.

Tabela 8.14 - Estrutura da tabela de unidades prodìrtivas

A tabela de unidndes remotcts arfr z-ena as unidades remotas que represeltâm ss
segmentos de um ambiente de manufatura. Sua estrutlrrâ está descrit a ta tabela 8.15.

Tabela B.I5 - Estrutura da tabela de unidades remotas

Os campos dos arquivos terminados com (*), representam os campos com firnção de
chave primiária nos mesmos arquivos.

O relacionamento entre os arquivos (tela B.0I) está descritona tabela 8.16.

ðzDú.AHoraFinalFolha
IIma do início da falhaDúaHoralnícioFalha
Ddafmal tlafalhaDdaDøaFinalFalha
Dá¿ do início d¿ falhaDáADøalnícioFalha
Flag defalhaLocicoFIayFalha
Eca final da m,ærf.cnção.HoraFinalMamn
Hcra do início da marfeação.l-)d¿

brú"
HoralníeioMamtt

Daf.aDataFinalMan¡
Dda ¿1o início cla

Dá-A

DúADaalnícìoltlanut
Flag de mærfenção.Lo¡qcoFløsManø
Eøa final fu disp¡nrbiliclarle.Dú-aHoraFinalDispon
IIc¡'a clo início da fispcn'biliclatle.DúAHoraInícioDispon
Dãta frnal da diÐcnibilidâd€.DúzDaaFinalDßpon
Dá¿ clo início da ficponr-biliclaile.DúADøaInícioDispon
Flag cle,iiçcnibiliilacle.LocicoFlagDispon
Ilc¡ra fnal da divação.DâAHoraFinalAtívaçíio
IIma do início da æivação.Dú¿'HoraInícioAtivacão
Dáa fiaal da divação.DúADø aFinalAtivação
Dd¡ clo início ¿la diva$o.DdzDclaInícioAtivação
Flag tle d.ivação-I-ogcoFIasAtívacão
Codigo ila falha ila rmidadeproú¡livaNr¡mériooCódFalUniPro
Código dafamíliaNr¡méricoCódisoFamília
Ncme d¿ rmiilatle proúrtivaTe>dol,íomeUniPro
Codico alâ unialâcle proólNr¡méricoCódUniPro (n

TípoCampo

Nme da rmidaderemd¡-TerúoliomeUniRem
Código da unidaile rea¡otaNr¡méricoCóìlUniRem(\
DescríçãoTípoCømpo
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Tela 8.01 - Relacionamento entre os arquivos

Tabela B.I6 - Relacionamento entre os arquivos
Tabela ile falhas das unidades produtivas 1:N Tabela de unìdades prodtúivas

I:NTøbela ile famílias Tabela de unidades produtivas

l:NTabela
Tabela ile unidades

Tabela de

Tabela de

Tabela de famílias l:N
Tabela ile aplicúitos para ordem de fabricação
Tabela ile aplicøivo¡ parafolha de processo
Tabela ile aolicúitos para desenho l:N

1:NTabela de aolicúivos para comando numërico Tabela de
Tøbela de tìdos

'dos
Tabola de

Tøbela de

1:NTabela ile esta¿lo das sessões clientes Tabela ile sessões clientes
Tabela de unidades remotas 1:N Tabela dc sessões clientes
Tabela de monìtores OLTP Tabela ile sessões clíentes
Arquivo pai Reløcíonømento Arqaivo filho
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