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4 Comunicació de l’ordinador amb l’exterior

4.1 Introducció

El que s’entén com a ordinador (també anomenat sistema ordinador), format per la CPU
més la memòria, només té capacitat de càlcul i d'emmagatzemament. I per tant, un ordinador aïllat
no tindria cap utilitat pràctica.

Per aprofitar aquest sistema, l'hem connectar amb el món exterior físic que, en una primera
anàlisi, suposem que és de naturalesa analògica. Perquè aquesta informació pugui ser tractada per
l’ordinador caldran uns circuits anomenats perifèrics, que ens tradueixen els senyals electrònics a mecànics
i òptics i a l’inrevés (teclat, terminal de vídeo, impressora, etc.).

El microprocessador, per poder comunicar-se amb els perifèrics, els ha de tenir accessibles. Però
el microprocessador no té cap instrucció que treballi directament amb els perifèrics, doncs si la tingués
perdria generalitat. Per entendre’ns no hi ha cap instrucció ‘universal’ d'accés a una impressora, ja que no
les podria tenir en compte totes elles ni possibles nous models que vagin sortint.

Com veiem, hi ha la necessitat d'un bloc intermedi, d'un dispositiu que ens faci de lligam de
comunicació entre les dues parts. Aquest bloc, que està entre dues fases i adapta la comunicació entre 
l’ordinador i el perifèric, s’anomena interfície o dispositiu d'entrada/sortida.

D’interfícies, circuits integrats d'aplicació específica, n'hi ha de més complicades o menys. Però
totes tenen com a característica comuna que són directament accessibles per la CPU utilitzant instruccions,
és a dir, estan a dins del seu mapa lògic. El grau de sofisticació de les interfícies pot anar des d’una
interfície amb poca complexitat, com pot ser un registre a on hi posem dades (8255), amb poc o cap
tractament d'aquestes dades, fins a interfícies molt complexes, com són els controladors d'interrupcions
(8259) i els controladors d'accés directe a la memòria DMA (8237).

En aquest tema estudiarem la comunicació ordinador/interfície i interfície/perifèric i exposarem
els diferents mètodes de gestió d'aquesta comunicació i els paràmetres per escollir el millor mètode de
gestió de la comunicació per a cada aplicació.
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4.2 Comunicació ordinador/perifèric

Perquè un ordinador sigui útil, l'hem de poder connectar amb el món exterior (perifèric). Per tant,
pel que fa a la comunicació, crearem un flux d'informació entre l’ordinador i els perifèrics. Aquesta
comunicació es pot fer directament o per mitjà d'un element pont anomenat interfície. A la figura 4.1 veiem
un esquema de blocs d'aquests fluxos d’informació.

Fig. 4.1 Fluxos d’informació en una màquina processadora d’informació

A la figura 4.1 i a totes les següents, sempre que trobem una unió amb fletxa amb fons negre
volem indicar un camí de transferència d'informació format pels tres busos de l'ordinador (dades, adreces i
control).

La interfície fa una separació entre la CPU i els perifèrics i té l'avantatge de racionalitzar sistemes
complexes. Doncs el microprocessador per enviar una dada cap al perifèric o rebre-la només l'ha de
escriure o llegir en un registre des d'on el perifèric l'agafa/posa. Totes les interfícies tenen, com a mínim,
un registre de control/estat (que a vegades no hi és) i un d'entrada/sortida de dades directament accessibles
pel microprocessador.

Com que l’ordinador té memòria i la interfície està dins del mapa de memòria de la CPU, les
transferències ordinador/perifèric són fonamentalment entre memòria i perifèric, i estan gestionades per la
CPU o per la interfície.

La comunicació entre memòria i perifèric dependrà molt de la topologia de connexió dels
elements que es comuniquen (ordinador, memòria i interfície) i els camins (busos) pels quals es
comuniquen.

Les estructures més comunes per comunicar l’ordinador amb l’exterior són dues: una estructura
en què les transferències són controlades per la CPU i una altra en què són controlades per la interfície.
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4.2.1 Gestió de les transferències memòria/perifèric

A les estructures en què les transferències són controlades per la CPU, ens podem comunicar
directament entre memòria i perifèric utilitzant la interfície com a punt d'unió. La topologia de connexió
emprada es veu a la figura 4.2.

Fig. 4.2 Transferències controlades per la CPU

Les transferències controlades per la CPU són relativament lentes perquè les instruccions o ordres
que s’ha d’executar estan situades a la memòria i, per tant, es perd un temps anant a la memòria a agafar
les instruccions, descodificar-les i després executar-les. Un cop la CPU sap, per exemple, que ha d'executar
una instrucció de transferir un byte de l'acumulador a la memòria o a l'inrevés, posa la dada la interfície a
la espera que el perifèric la llegeixi (o espera que el perifèric li deixi una dada a la interfície perquè la CPU
l'agafi). El temps que aquest procés necessita és la suma de l’emprat a la descodificació de la instrucció més
el temps d'execució de la instrucció. Aquest tipus de topologia, força senzilla, és propi de sistemes que no
són gaire ràpids. El bus que ens comunica directament la CPU amb la memòria i la interfície rep el nom de
bus local

Quan treballem amb estructures amb bus local, les transferències entre CPU i memòria i CPU i
interfície acostumen a ser en paral·lel i estan gestionades per la CPU. Aquesta gestió per part de la CPU pot
ser per programa o enquesta (polling) i per interrupció.

a) En les transferències gestionades per polling, la CPU controla i inicia la
transferència (per programa). És la CPU, per programa, la que dona l’ordre per
iniciar i fer l’atenció a la interfície.

b) En les transferències controlades per interrupció, és la interfície qui dóna l'ordre
a la CPU perquè deixi de fer el que estava fent i passi a executar una rutina
d'atenció a la interfície. La interfície dóna l'ordre ella mateix (per exemple, el
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rellotge 8253) o per mitjà d'un perifèric (quan la impressora ha acabat de
processar un byte i en demana un altre al 8255 i aquest li ho diu a la CPU).

Perquè la comunicació CPU/perifèric es faci bé en estructures amb transferències controlades per
la CPU, ha de tenir lloc en els moments que toca, de forma que quan es produeixi, tant el microprocessador
com el perifèric estiguin en condicions de rebre/enviar les dades que es volen passar. Abans de fer la
transferència cal, establir un conveni entre les dues parts que ens asseguri que no perdem cap dada. Per
aconseguir-ho, la CPU i el perifèric mantenen un diàleg (hadshaking) subjecte a unes normes
protocol·làries que s'ha de complir. Aquest diàleg serà necessari quan la interfície i el perifèric processin
informació a velocitats diferents. Aleshores s'ha de frenar el dispositiu més ràpid. Un esquema imaginari
d'aquest diàleg el mostrem a la figura 4.3.

Fig. 4.3 Diàleg en transferències controlades per la CPU

En aquest cas la interfície envia la informació cap al perifèric només quan aquest està apunt. Per
això, d'alguna manera la interfície ha de dir al perifèric que ell està esperant la dada, la interfície després
de rebre el missatge envia la dada i el senyal de validació de la dada. El perifèric, un cop ha rebut la dada
validada diu a la interfície que no enviï cap més dada ja que encara està processant. En el cas en què la
informació vagi de perifèric la interfície els senyals i els diàlegs són semblants. Les dades i el senyal de
validació van des del perifèric a la interfície i el senyal que li diu que ha acabat de transferir va de la
interfície al perifèric. L’exemple més clàssic d’aquest mètode és la interfície Centronics per a impressora.

En l’altre tipus de control, en què les transferències són controlades per la interfície, amb
l'estructura controlada per la interfície podem superar el coll d'ampolla que té una estructura amb bus local
quan fa transferències d’informació. En aquesta topologia, és la interfície qui controla les transferències
entre memòria i perifèric, desconnectant la CPU i afegint un sistema digital (interfície) especialitzat a fer
transferències de la manera més ràpida possible. Aquesta interfície s’anomena controlador d'accés directe
a memòria o DMAC (direct access memory), que estudiarem més endavant. La interfície, DMAC, va
creant de forma automàtica tots els senyals necessaris per fer transferències (de la manera més ràpida
possible) de posicions de memòria seguides. Les transferències controlades per un DMAC són les més
ràpides, doncs al generar de forma automàtica les adreces per accedir a la memòria no té necessitat de
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perdre temps anant a buscar l’ordre d’accés a la memòria. Aquesta topologia també permet executar
transferències entre perifèric i perifèric. Les transferències controlades per la interfície acostumen a ser en
paral·lel. A la figura 4.4 es pot veure un esquema de blocs d'aquesta topologia.

Fig. 4.4 Transferències controlades per una interfície

 El diàleg és necessari en aquesta topologia per controlar els moments en què el perifèric demana
transferència ràpida. En aquest cas, és el perifèric qui controla quan es farà una transferència per DMA i li
diu a la interfície. La interfície té la funció de generar els senyals necessaris perquè es puguin fer les
transferències perifèric/memòria.

Quan el perifèric vol servei ràpid li ho diu a la interfície. La interfície passa l'ordre cap a la CPU i
aquesta es desconnecta del bus i ho fa saber a la interfície. Tot seguit la interfície, que té el control dels
busos, va fent transferències perifèric/memòria fins que el perifèric li diu prou. En aquest moment, la
ínterfície ho diu a la CPU i aquesta torna a tenir el control dels busos. Un diagrama d'aquest diàleg es pot
veure a figura 4.5.
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Fig. 4.5 Diàleg en les transferències controlades per una interfície
Utilitzant aquesta darrera topologia, una transferència entre perifèric i perifèric des d’un punt de

vista de transferència d’informació seria molt semblant a una transferència entre perifèric i memòria.
L’aplicació més clàssica d’aquest mètode són les transferències disquet /memòria controlades per DMA.

En les transferències memòria/memòria, és la CPU qui comença el procés de DMA enviant un
codi al controlador de DMA (interfície), que farà que demani i obtingui el control dels busos a la CPU. El
controlador, un cop acabada la transferència per DMA, li ho diu a la CPU i aquesta recupera el control dels
busos.

4.2.2 Formats de les transferències memòria/perifèric

La comunicació entre sistemes electrònics, des d'un punt de vista electrònic, pot ser en paral·lel o
en sèrie.

Entenem per transmissió digital en paral·lel aquella en què per enviar una informació d'un lloc a
un altre es transmeten tots els bits de la informació alhora; per tant, una paraula de n bits necessita n fils i
un temps T per a la seva transmissió.

Aquest tipus de comunicació electrònica és molt utilitzat en els busos de la CPU i en els busos de
comunicació entre sistemes. Per unificar les diferents comunicacions en paral·lel que hi ha al mercat s'ha
arribat a unes normes que procuren complir tots els fabricants de dispositius que es comuniquen en paral·lel
i que es coneixen com a busos de comunicació (VME, EISA, SCSI, tec). En aquest tipus de comunicació,
és relativament senzill d’aplicar tècniques de detecció i correcció d’errors emprant, per exemple, els codis
de Hamming

En canvi, la transmissió en sèrie és aquella en què cada bit d'un missatge amb n bits es transmet
per un mateix fil, però un bit darrera l’altre. Així, per transmetre una paraula de n bits, amb una durada T
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per a cada bit, necessitem un temps nT. Aquest tipus de comunicació és molt emprada per comunicar
terminals amb ordinadors.

La transmissió en paral·lel és la més ràpida i de disseny més fàcil, però resulta una mica més
complicada quan es tracta de comunicar punts allunyats, perquè necessita més de vuit fils per transmetre un
byte. En canvi, la transmissió en sèrie és més senzilla de muntar i necessita, com a mínim dos  fils, però
resulta més lenta.

En una comunicació en sèrie mitjançant un sol fil per connectar dos punts separats a una certa
distància, per enviar un byte haurem de transmetre un bit darrere l'altre vuit cops. El fet de només disposar
d'un sol fil (més massa) per establir la comunicació ens obliga a introduir el concepte de format. El format
ens determina amb quina seqüència enviem la informació i quins bits de més enviem. El format ens ajuda a
fer el procés de la comunicació perquè ens avisa quan comença i quan acaba el missatge i, a més,
introdueix un cert control dels errors que s’hagin produït en la transmissió.

La transmissió sèrie pot ser asíncrona, si transmetem un byte darrere l'altre sense cap rellotge, o
síncrona, si transmetem blocs d’informació de n bytes, blocs de sincronisme i un rellotge de sincronisme.

En la transmissió en asíncrona s’afegeix al byte del missatge un bit de start (començament del
missatge), un bit de paritat i un o diversos bits de stop (fi del missatge). El bit de paritat es posa perquè el
missatge tingui una paritat senar o parella en uns i ens ajuda a corregir errors de transmissió.

El primer bit que es  transmet del missatge és el de menys pes (LSB) i l'últim és el de més pes
(MSB). A la figura 4.6 es pot veure el cronograma per a la transmissió en sèrie asíncrona del byte 7BH,
sense bit de paritat i amb dos bits de stop.

Fig. 4.6 Format de la transmissió asíncrona

La velocitat de transmissió (baut rate) es defineix com el temps que triguem a transmetre un bit i
es dóna en bits per segon (bps). Els valors dels possibles baut rate estan estandardizats i valen:

75,110,150,300,600,1.200,2.400,4.800,9.600,19.200 bps

Si la durada del bit 3.33 ms. el Baut Rate serà:

Baut rate = 1/3.33 ms. = 300 bps
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Els xips que fan la comunicació sèrie asíncrona (UART) necessiten rellotge per enviar/rebre les
dades (per localitzar el centre de cada bit.). Els rellotges fixen el baud rate i s’escolleixen x1, x16, x32 o
x64 vegades més alt que el baud rate. Com més alt és el rellotge amb més precisió localitzem el centre del
bit. En el cas de x16 si el transmissor opera a 300 bps el rellotge serà d’un senyal quadrat de 4800 Hz.

Exemple

Un tub de raigs catòdics (CRT) de 80 caràcters per línia i 24 línies per
pantalla, rep dades a 300 bps i 11 caràcters/missatge. Es demana quant temps trigarà
a omplir la pantalla un missatge (de durada suficient)?

El baut rate és igual a 1/(11x3,33 ms)= 27,3 caràcters/segon.
La pantalla té 80x24 = 1.920 caràcters/pantalla
Temps per omplir la pantalla = 1.920/27,3 = 70,3 segons

S'acostuma a codificar el byte d’informació enviat i algunes ordres (canvi de pàgina,
començament de missatge, error, etc). El codi més utilitzat per transmetre la informació en sèrie és el codi
ASCII (American Standard Interchage Information) de 7 bits, a on el vuitè bit es posa a zero, figura 4.7.
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Fig. 4.7 Format ASCII de set bits

La transmissió síncrona envia la informació en blocs i, per tant, no calen els bits
individualitzats per byte (start, paritat i stop), sinó que els controls es posen per bloc enviat i, de vegades,
s’envia un rellotge per sincronitzar cada bit. El missatge té menys redundància i, per tant, serà de
transmissió més ràpida. El format més representatiu de la transmissió síncrona és el SDLC (serial data link
control) que, juntament amb els blocs d’informació envia un byte de sincronisme al començament (7E) i
acabament (7E) del missatge,  més dos bytes que controlen la direcció a on s'envia el missatge i el nombre
del bloc enviat i dos bytes al final del missatge per control d'errors. A la figura 4.8 es pot veure aquest
format de transmissió.

Fig. 4.8 Format de transmissió síncrona
Per unificar les diferents comunicacions en sèrie que hi ha al mercat s'ha establert unes normes

que procuren complir tots els fabricants de dispositius que es comuniquen en sèrie. La norma més emprada
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és la de la interfície, sèrie RS 232, de la qual es donen algunes de les característiques elèctriques més
importants, comparades amb altres normes. Vegeu la figura 4.9

Fig. 4.9 Característiques elèctriques de les normes de les interfícies sèrie més importants

4.3 Processos d’entrada/sortida controlats per programa (Enquesta o Polling)

En aquest tipus de transferència, el procés és començat i controlat per la CPU. La CPU està
sempre treballant per atendre el procés de polling, tant enviant dades com tractant les ordres de protocol
(hadshaking) que estableix amb el perifèric. Aquest mètode resulta fàcil de fer però requereix dedicació
única per part de la CPU. El millor exemple d’aquest tipus de gestió és la interfície en paral·lel per a
impressora de la casa Centronics. El circuit necessari porta un registre latch que s’encarrega de guardar, de
forma temporal, les dades i la lògica necessària per controlar aquest latch. La interfície d’impressora només
necessita un registre de dades, un d'estat i un monoestable per poder controlar la durada del senyal de
STROBE (validació de la dada) de la impressora. Vegeu figura 4.10.
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Fig. 4.10 Esquema electrònic per establir un control per enquesta

També ens caldrà un software de gestió que segueixi l’ organigrama següent:

Fig. 4.10 Organigrama per fer un polling



Dissenys amb microprocessadors120

La CPU envia una dada al registre latch C1 i, el latch manté la dada a la sortida fins que la
mateixa CPU torni a enviarli’n una altra.
    Mitjançant aquesta configuració, podem sincronitzar la velocitat amb què- la impressora processa
les dades (lenta) amb la velocitat amb què el microprocessador envia les dades (ràpida). Per aquest fet, s’ha
d'establir un diàleg entre interfície i perifèric.

Per establir aquest diàleg, la CPU va llegint el bit o flag d'estat de la impressora, anomenat
BUSY READY/  (connectat al bit D0 del BD), que es posa a ‘0’ quan la impressora pot rebre dades i a ‘1’
quan està processant una dada. A més cada cop que la CPU posa una dada a la interfície també ho indica a
la impressora, mitjançant el senyal de STROBE

Per frenar a la CPU (dispositiu més ràpid), la fem entrar en un llaç en què no envia dades i està
tota l’estona llegint el senyal de BUSY READY/ . Quan la impressora hagi processat la dada, posarà el
senyal de BUSY READY/ = 0 i farà sortir  la CPU del llaç i després enviarà una dada cap a la CPU. És a
dir, hem de crear els senyals que ens facin aquest protocol. Se’n pot veure el cronograma a la figura 4.12.

Fig. 4.12 Cronograma generat per una gestió per polling

Això s'aconsegueix amb un circuit com el de la figura 4.10 i un programa que segueixi
l’organigrama vist i amb un circuit com el d'abans que ens generi la seqüència de senyals de
BUSY READY/  i STROBE . Un programa que ens pot fer això per a un 8086 és, per exemple, el següent:

Poll: MOV AL, 1H              ;(4T)
OUT STROBE,AL   ; (10T) Posa  el STROBE A 1
IN AL, STATUS    ; (10T) Entra BUSY
TEST 0000 0001B; (4T) Fa una AND, si A=0 flag z-=1
JZ  Poll      ; (16T) Continua el llaç, si flag z=1, BUSY READY/ = 0
LODSB          ; (12T) Passa la dada de memòria a AL
OUT PRINTER, AL ; (10T) Treu la dada cap a la impresora
MOV AL,0H              ;(4T)
OUT STROBE,AL    ;(10T) Posa l’STROBE a zero
LOOP Poll      ; (17T) Ho fa CX vegades
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El temps de resposta pitjor, és el temps que ha passat des que hem llegit el senyal de
BUSY READY/  i l’hem trobat inactiu (i moments després canvia i es torna actiu), fins que podem llegir la
dada: És a dir l’organigrama quasi fa dues voltes.

4T + 16T +  4T + 10T + 10T + 4T + 16T =  64T

I el temps per enviar un byte serà el temps que ha passat des que hem executat la instrucció OUT
STROBE,  AL (trèiem un byte) fins que la tornem a executar. És a dir és el temps de resposta més el que
triga a executar-se les instruccions per  a treure un byte,.

4T + 10T + 17T + 64T + 12T + 10T =  117 T

Per un a 8086 a 5 MHz, el temps per enviar un byte és 23,4 µs., en el cas pitjor,
Si tenim una impressora que processi a 100 caràcters/segon (1 caràcter/10 ms), la CPU un cop

hagi enviat una dada quedarà com adormida un temps:

10.000 µs - 23,4 µs   =  9.976,6 µs

La CPU, en aquest cas, fa un ús poc eficient del temps, ja que estem 23,4 µs. fent la feina que
volem fer (enviar la dada a la impressora) i 9.976,6 µs. frenant la CPU que és una feina bastant
improductiva des del punt de vista de la informació.

4.4 Processos d’entrada/sortida controlats per interrupció

En aquest tipus de transferència, l'ordre de començar una feina la dóna el perifèric a la CPU o un
fet que passi a la CPU (divisió per zero, overflow, etc.). Si és el perifèric el que demana l’atenció
(interrupció), per començar el procés s'ha d'activar una pota d'entrada de la CPU, de forma que el perifèric
cada cop que vol ser atès ho fa saber a la CPU directament o per mitjà d’una interfície. Després que el
perifèric ha demanat atenció, quan la CPU té el control passa a executar la rutina d'atenció a la interrupció
(RAI). Abans de començar a executar la rubrutina d'atenció al perifèric (en el cas en què un perifèric
demani interrupció), el microprocessador guarda els paràmetres necessaris per reemprendre la feina (en
unes posicions de memòria anomenades pila) que feia abans que li arribés l'ordre d'interrupció.

En quasi tots els microprocessadors, la CPU llegeix l'entrada d'interrupció al final de cada cicle
d'instrucció i si la troba activa passa a fer els passos següents, figura 4.13

Fig. 4.13 Accions fetes per una CPU en produir-se una interrupció
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Si l'entrada de petició d'interrupció és activa, mira si les interrupcions estan permeses (no
emmascarades o amagades), si no estan permeses, les ignora. Per emmascarar o no una interrupció es
posen unes instruccions determinades al programa principal.

En aquest mètode, el perifèric, de forma asíncrona, diu a la CPU quan vol que la CPU l'atengui.
La CPU atén el perifèric durant un temps determinat, i queda lliure tot el  temps restant, al contrari del que
passava amb el mètode de polling. L’aplicació més clàssica d’aquest sistema de gestió és el control del
ratolí d’un ordinador.

4.4.1 Interrupcions al 8086

El 8086 té set maneres diferents de demanar interrupció. Per hardware extern com les INTR i
NMI  , per software com les INT (n) i, d'altres produïdes per la CPU en esdevenir-se un fet determinat
(divisió per zero, execució d'un programa pas a pas, overflow al fer una operació, etc.).

L'adreça de començament de la rutina de servei es troba emmagatzemada en una taula que ocupa
el primer K de memòria. Al produir-se una petició d'interrupció, l’adreça a on ha de saltar l’execució del
programa (perquè hi tenim la RAI) es troba a la taula, i ocupa quatre posicions seguides de memòria de
vuit bits. Cada adreça té, com a part baixa, el contingut del registre IP i, com a part alta, el contingut del
registre CS, figura 4.14.

Fig. 4.14 Taula dels vectors d’interrupció

Totes les interrupcions per software porten associat un nombre n (INT n) que apunta a un dels
256 vectors d'interrupció emmagatzemats al primer K de memòria. El començament de cada vector es
troba multiplicant n per 4. Multiplicar un nombre binari per 4 equival a posar-li quatre zeros a la dreta.

La interrupció NMI  (no mascarable) no es pot aturar un cop s’ha reconegut i té el seu vector entre
les posicions 00008H i 0000BH. La interrupció INTR obté el seu nombre d'interrupció (vector
d'interrupció) de la interfície que demana interrupció. Per això, el vector d'interrupció de cada interfície
s'ha de programar al començament del procés.
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Quan la CPU accepta una interrupció INTR, genera un cicle de màquina de reconeixement
d'interrupció, i en aquest període s'activa dues vegades el senyal d' INTA  (que és de sortida de la CPU),
vegeu la figura 4.15.

Fig. 4.15 Cicle de màquina de reconeixement d’interrupció INTA

EL primer senyal d' INTA  avisa el perifèric que per a l'altre senyal d' INTA  ha de posar el nombre
de la interrupció (vector) al bus de dades (bits AD0 - AD7 ). La CPU, per localitzar el vector a la taula,
opera de forma semblant a quan executa la instrucció INT (n), ja que el nombre que li ve del perifèric serà
multiplicat per 4 per la CPU, per obtenir l’adreça de la RAI.

En una petició d'interrupció INTR o per una NMI , el temps de resposta serà el necessari per
acabar la instrucció que s'està executant, més un temps 61 T o 51 T (dades del manual). En una interrupció
INTR, esperem 61 T perquè generem dos cicles INTA  per llegir el vector que ens envia el perifèric, figura
4.16. Mentre que en una interrupció NMI  només esperem 51 T perquè no es generen cicles INTA

Fig. 4.16 Temps necessaris per una interrupció INTA
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El cas pitjor és quan hi ha una ordre d'interrupció al començament de l'execució de la instrucció, 
ROR [BX+DI+7],CL  amb CL=FF, que és la que té un temps d’execució més llarg i que triga a executar-se
1.052 T. El temps de resposta a una INTR, en aquest cas, és de 1.052 T+6 1T=1.113 T.

Un exemple de rutina per treure un byte, amb un 8086, pot tenir la forma següent:

PUSH AX       ;(15T) Desa l'entorn
PUSH DS        ;(15T)
PUSH CX       ;(15T)
PUSH BX     ;  (15T)
MOV AL, [SI];(18T) Posa la dada a l'acumulador
OUT Port, AL ;(10T) Treu, la dada
INC SI            ;(2T) Apunta la propera dada
POP BX        ;(12Tx4=48) Restaura l'entorn
POP CX
POP DS
POP AX
IRET              ;(32T) Retorna al programa principal

170T

El temps necessari per treure 1 byte serà de 1.113 T + 170 T = 1.283 T (temps de resposta més
temps d’execució de la RAI) que és el temps necessari per treure un byte i tornar al programa principal.

4.5 Processos  d’entrada/sortida controlats per DMA

Aquest és el tercer tipus de transferència per controlar el transvasament d'informació de memòria
a perifèric, i rep el nom d'accés directe a memòria o DMA (direct memory acces). La transferència
controlada per DMA no la gestiona la CPU, sinó que és controlada per una interfície especialitzada a fer
transferències de la manera més ràpida possible.

Durant el procés de DMA el perifèric demana atenció a una interfície anomenada controlador de
DMA (DMAC) i aquest transmet l'ordre a la CPU. El perifèric vol que la CPU deixi els busos a la
interfície, perquè aquesta fa les transferències més ràpides. La CPU llegeix la petició de busos al final de
cada cicle de màquina i, si la troba activa, posa els busos en alta impedància (deixa els busos) i ho
comunica a la interfície. Un cop el DMAC té els busos, fa la transferència, vegeu la figura 4.17:
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Fig. 4.17 Esquema de blocs d’una transferència controlada per DMA

El DMAC és un sistema digital especialitzat a realitzar transferències entre memòria i perifèric
de la manera millor (utilitzant els busos el temps menor possible). El DMAC òptima el procés executant
cicles de lectura/escriptura més curts i accedint a posicions seguides de la memòria d'una forma automàtica.
El DMAC a més de controlar les transferències entre memòria i perifèric, pot controlar les transferències
entre memòria i memòria, entre memòria i perifèric i entre perifèric i perifèric

 Amb un DMAC aconseguim arribar al més a prop possible al límit de velocitat de transferència.
Per a memòries amb temps d'accés de 200 ns, la velocitat màxima de transferència, si no es tenen en
compte els altres temps, seria de 1/200 ns = 5 Mb/s. Amb un procés controlat per DMA ens podem acostar
més a aquestes velocitats de transferència que si controléssim la transferència per polling o per interrupció.

.El DMAC s'ha de programar o inicialitzar en començar el procés perquè pugui fer transferències,
feina que fa la CPU tot dient-li al DMAC:

a) Entre quins punts es farà la transferència.
b) L’adreça inicial i la grandària del bloc que s’ha de transferir i si les

adreces de les posicions de memòria que processem amb el DMAC
augmenten o disminueixen.

c) El mode com es produeix la transferència.
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Un cop la interfície té els busos, el DMAC va generant (amb un comptador intern), una darrera
l'altra les adreces de les posicions de memòria i la selecció dels perifèrics que participen en la transferència.

Mentre la CPU no té els busos, resta inactiva. Quan treballem amb estructures multiusuari, es
poden aprofitar aquests temps inactius de la CPU. El funcionament més eficient serà el que assigni CPU
diferents a processos diferents i els faci treballar en concurrència (al mateix temps) i que, quan s'hagin de
comunicar, ho facin per DMA (per mitjà dels busos de comunicació entre sistemes com VME, EISA, SCSI,
GPIB, tec).
Hi ha tres modes per fer transferències treballant amb  DMA:

a) Mode byte
b) Mode burst o demanda
c) Mode bloc.

En el mode byte, enviem un únic byte després de guanyar els busos i el control dels busos es
guarda fins que el perifèric estigui a punt per transferir i faci la transferència.

 En el mode burst o demanda, el DMAC després d'obtenir el control dels busos transfereix les
dades fins que el perifèric li diu prou (propi de perifèrics d'alta velocitat). En el mode burst la transferència
es fa per trossos de missatge (burst).

El tercer mode, el mode bloc, també anomenat continu, s'assembla al mode burst però en aquest
mode, un cop el DMAC té el control dels busos, no els deixa fins que no hagi transferit el bloc sencer.

A la figura 4.18 podem veure un esquema de blocs d'aquests tres mètodes.

Fig. 4.18 Modes de transferència per DMA
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Observeu que, per a qualsevol dels tres casos, quan s’acaba un procés de DMA es demana una
interrupció, que serà atesa un cop la CPU tingui els busos. Aquesta petició d'interrupció serveix per
informar la CPU de quan s'ha acabat el procés de DMA, i utilitza el senyal de TC (terminal count)
provenint del comptador intern del DMAC, que ens diu quan s'ha acabat la transferència, moment en que
el comptador de bytes a transferir és zero. Així, la CPU sap exactament quan ha acabat el procés de DMA i
ho pot expressar, per exemple, traient un missatge per la pantalla del sistema.

En les transferències perifèric/memòria i perifèric/perifèric, és el perifèric el que demana DMA.
mentre que en les transferències memòria/perifèric i memòria/memòria és la CPU la que comença el
procés de DMA, donant una ordre al DMAC.

Els intercanvis en un procés per DMA poden fer-se passant per la CPU o directament, i
anomenen: transferència seqüèncial o transferència simultània.

La transferència seqüèncial activa en seqüència els senyals de control d’accés a, memòria o
dispositiu d’entrada/sortida MEMR  o MEMW  i IOR  o IOW ., mentre que la transferència simultània activa
alhora l'ordre de lectura o escriptura a la memòria i al perifèric.

Com que la línia de petició de DMA és llegida per la CPU a l'acabament de cada cicle de
màquina, el temps de resposta màxim no serà més gran que un cicle de màquina més un període T. Tant
per al  8086 com per al 68000 (agafat del manual del fabricant i en primera aproximació), aquest temps és
de 4T+1T

4.5.1 El procés de DMA al 8086

Estudiarem el procés de DMA només per al 8086 en el mode més senzill de funcionament, el
mode mínim.

EL 8086 quan treballa en mode mínim disposa dels senyals de HOLD (petició de busos) i de
HLDA (cessió de busos) per gestionar el protocol de deixar els busos. El cicle comença quan el perifèric
demana els busos mitjançant l'entrada DMARQ de la interfície.

Tot seguit, el DMAC activa l'entrada de HOLD del 8086 demanant-li els busos. La CPU respon
acabant el cicle de màquina que executava, posant els busos en alta impedància i activant el senyal de
HLDA (nivell alt), que reconeix la cessió dels busos.

Un cop el DMAC rep el senyal de HLDA, li ho fa saber al perifèric que demana servei,
normalment activant el senyal de selecció de xip CS; ara el DMAC té el control dels busos com si fos un
microprocessador.

En un 8086, abans de començar el procés de DMA s’han de programar els bytes per enviar,
l’adreça d'inici i la de destinació del bloc de memòria per transferir i el mode; tot això es fa programant el
DMAC (8237) abans de començar el procés de DMA. Quan el DMAC té el control dels busos i vol fer
transferències de la memòria a perifèrics, activa els senyals MEMW  o IOW  del bus de control. Després, va
traient seqüencialment les adreces dels bytes per transferir. El DMAC 8237 d’Intel, per fer una
transferència seqüèncial, envia un byte en un temps de 8T (dos cicles de màquina) i en una transferència
simultània 4T (un cicle de màquina).

Si les mateixes tranferències les controlés el 8086 (per polling o per interrupció), per a cada
transferència la CPU hauria d'anar a buscar la instrucció a la memòria (màquina de Von Neumann) i
després executar-la, cosa que faria el procés més lent.

A la figura 4.19 veiem un cronograma dels senyals de HOLD i HLDA en un cicle de DMA en
mode mínim per un 8086.
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Fig. 4.19 Cicle de màquina d’accés directe a la memòria

El fabricant diu que el senyal de petició de DMA, el senyal de HOLD, ha d’estar actiu un temps
THVCH abans de la pujada de l’últim període de l’últim cicle de màquina que s’està executant. Si es
compleix això, la CPU activarà el senyal de HDLA un temps TCLHAV i un període després.

El cas pitjor per al temps de resposta serà tenir una petició de busos, tot just després que la CPU
hagi començat un cicle de màquina i que la CPU sempre acaba. En aquest cas, el temps de resposta val:

4T + T+ TCLHAV ≅ 5 T

El temps per treure 1 byte en un 8237 i amb una transferència seqüèncial (segons el manual) és
de:

8T (temps de lectura/escriptura) + 4T + T + TCLHAV≅ 13 T

L’aplicació més clàssica d’un procés de DMA són les transferències disc/memòria en un
ordinador personal.
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4.6 Conclusions

Un cop estudiats els tres mètodes de gestió de transferències d'informació, farem un quadre (taula
4.1) comparatiu per al 8086 amb les característiques principals de cada mètode.

Taula 4.1

De la taula es dedueix que el mètode més senzill de fer és el de polling, mentre que la manera més
ràpida de fer una transferència és per DMA, encara que és la més complicada de construir.

Quan es treballi amb un altre microprocessador diferent del 8086 i vulguem comparar els tres
mètodes de gestió, haurem de fer tres estudis semblants amb el microprocessador escollit.

Problemes

1. Feu un programa per al 8086 (12 MHz) amb RAM i EPROM externa per llegir 100 posicions de
memòria seguides i envieu-les a una posició de memòria. Quan rebeu una ordre d'un perifèric:

a) Calculeu el temps de resposta amb aquest mètode.
b) A quina velocitat en byte/s es produeix aquesta llegida?

2. Un teclat controla un ordinador i N-1 mòdems i una pantalla que treballen a 11 bits, 8 d’informació, 2 de
stop i 300 bps. El teclat envia dades, com a màxim, a 4 caràcters/s L’estructura és la de la figura 4.20.
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Fig. 4.20 Esquema de blocs del control per ordinador de N-1 mòdems i una pantalla

Cada perifèric té un buffer d’un byte. La gestió es fa de forma seqüèncial: teclat, mòdem 1,
mòdem 2, ···· mòdem N-1 i pantalla, teclat, etc. (round robin), tal com es pot veure a l’organigrama següent
(fig. 4.21, on també hem posat el temps que triga cada RAI a executar-se.

Fig. 4.21 Organigrama Round Robin del problema 2

Es demana:
a) A quina velocitat posada en caràcters/segon treballa un mòdem ?
b) Quants mòdems, com a màxim, podrem posar perquè l’ordinador treballi bé?

3. Es disposa de 7 discs floppys i un terminal de vídeo. Cada flopy envia i rep informació a 16 µs./byte i el
terminal de vídeo la rep a 19.200 bps. Feu l'estudi per si es poden gestionar per polling. Cada interfície,
quan demana atenció, activa un bit d'un registre. Si la CPU ho detecta (al llegir el registre d'estat), passa a
executar la rutina d'atenció a la interfície (RAI) i, si no llegeix el registre, segons l’organigrama següent,
figura 4.22. La RAI només agafa la dada i la posa en un registre del controlador de perifèric. Aquest
controlador s’encarrega de tractar la informació.



Comunicació de l’ordinador amb l’exterior 131

Fig. 4.22 Organigrama del problema 3

a) Escriviu un programa en llenguatge assemblador per al 8051 que segueixi l'organigrama
d'abans.

b) Comparant els diferents mètodes de tractament de la informació, digueu si podem
gestionar aquest sistema per polling amb un 8086 (12 MHz).

4. Un 8086 està connectat a una impressora de la manera que veiem a figura 4.23:

Fig 4.23. Esquema de connexió d’un 8086 a una impressora amb control per interrupcions

Hem d’enviar un fitxer d’1Kb perquè la impressora l’escrigui. La impressora funciona a 100
caràcters/segon. La gestió de la transferència es fa per interrupció. Cada cop que la impressora és a punt el
8086 envia 1 byte. La RAI té una durada de 33,5 µ s.

a) Velocitat de transferència del procés
b) Quan trigarem a enviar tot el fitxer?
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