
EA 869 U  – Introdução a Sistemas de Computação Digital
Prova 3 –  22/06/2011 – Prof. Marco A. A. Henriques

Obs:
● prova sem consulta;
● se precisar, use o verso das folhas, indicando claramente o número da questão e do item;
● não é permitido retirar o grampo das folhas;
● a interpretação das questões faz parte da avaliação.

RA: ____________  Nome: _______________________________  Assin.:____________________________

Questão Q  1 Q 2 Q3 Q4 Total

Nota

Questão 1 (2,4) 

(a) (0,8) Faça um diagrama (esquema) mostrando como é a interligação entre UCP, memória e interfaces de  
entrada/saída  usando  os  barramentos  de  dados,  endereços  e  controle  em  um  sistema  com  arquitetura  de  
entrada/saída mapeada em memória. Mostre também como se divide o espaço de endereços neste caso.

(b) (0,8) Faça um diagrama (esquema) mostrando como é a interligação entre UCP, memória e interfaces de 
entrada/saída  usando  os  barramentos  de  dados,  endereços  e  controle  em  um  sistema  com  arquitetura  de  
entrada/saída isolada. Mostre também como se divide o espaço de endereços neste caso.

(c) (0,8) Para cada um dos casos (a) e (b) acima, explique como o programador faz a distinção entre uma 
operação normal de memória e uma operação de entrada/saída e aponte uma vantagem de cada arquitetura.
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Questão 2. (2,6) Considere o seguinte programa em linguagem Assembly e as tabelas TIM e TPI (parciais). R1 
é um registrador da CPU e todos os valores devem ser tratados em hexadecimal.

ORG $A869
val2: DS.W $2
begin: MOVE.W val1, R1

ADDI #num, R1
  MOVE.W R1, val2
num: EQU $3F
end: STOP
val1: DW $2

END begin
                                              TIM              TPI

Mnemônico C.O.  (hexadec.) Compr.(bytes) Mnemônico Compr.(bytes)
ADDI            , R1 A1 $2 ORG não se aplica
MOVE.W     , R1 B1 $3 DW $2
MOVE.W  R1, C1 $3 DS.W      n $2 * n
STOP FF $1 EQU não se aplica

END não se aplica
(a)(0,8) Mostre a tabela de símbolos gerada por um montador de dois passos, apresentando os cálculos usados 
para obtê-la. O montador é do tipo que monta e já carrega o código executável em memória (veja fluxogramas).

(b)(1,0) Produza o programa em linguagem de máquina do programa fonte acima, mostrando como o mesmo 
ficaria carregado na memória (endereços e seus conteúdos), destacando os cálculos usados.

Endereço Conteúdo Endereço Conteúdo

(c) (0,8)  Reescreva o programa em linguagem Assembly acima de maneira que ele desempenhe as mesmas  
funções, mas montado por um novo montador que passa só uma vez por ele. Justifique as mudanças feitas.
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Questão 3 (2,5)  Um programa em linguagem Assembly é formado por dois segmentos distintos descritos  
abaixo (P1.asm e P2.asm). Após a etapa de montagem, o montador produziu os respectivos arquivos objeto  
também descritos (P1.obj e P2.obj). Para executar o programa, é chamado um carregador de ligação direta, que  
recebe do sistema operacional um  endereço inicial de carga (IPLA) igual a $E869FEEC e os dois arquivos 
objeto na ordem P1.obj seguido de P2.obj.  Os fluxogramas relativos ao carregador de ligação direta estão  
disponibilizados na última página. Todos os valores estão expressos em base hexadecimal.

Segmento P1.asm Arquivo P1.obj

Segmento P2.asm

Arquivo P2.obj

(a) (0,6) Apresente a tabela GEST gerada pelo carregador, mostrando os cálculos para cada elemento.

(b) (1,2) Mostre na tabela abaixo os endereços e os códigos efetivamente carregados e já ajustados.

Endereço =>
||
\/

0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 A - B C - D E - F

E869 FEE

E869 FEF

E869 FF0

(c) (0,7) Quais endereços sofreram ajustes de relocação e quais sofreram ajustes de ligação? Justifique suas 
respostas.
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ESD.P1.SD.00000000.10
TXT.00000000.6.103900000000
TXT.00000006.6.13C00000000E
TXT.0000000C.2.4E75
TXT.0000000E.2.0000
RLD.00000002.4.X
RLD.00000008.4.P1
END

P1: MOVE.W  X, R1
MOVE.W  R1, Y
RTS

Y: DS.W    $1
END

ESD.X.LD.00000010.0002
ESD.P2.SD.00000000.12
TXT.00000000.8.31FC000100000010
TXT.00000008.6.4EB900000000
TXT.0000000E.2.4E75
TXT.00000010.2.0000
RLD.00000004.4.P2
RLD.0000000A.4.P1
END.00000000

GLOB    X
P2: MOVE.W  #$1, X

JSR   P1
RTS

X: DS.W   $1
END   P2

Tipos de registro em .obj
ESD.símbolo.tipo.endereço.tamanho
TXT.endereço.tamanho.texto
RLD.endereço.tamanho.símbolo
END.endereço



Questão 4 (2,5)  
(a) (0,8) Considere uma interface de saída serial de dados com 11 bits: 1 startbit, 1 stopbit, 1 bit de paridade  
(paridade ímpar) e 8 bits de dados. Mostre a sequência de bits que é transmitida por esta interface quando é 
enviado  o  seguinte  valor  numérico  inteiro  hexadecimal:  $EA869.  Considere  ainda  que  os  bits  mais 
significativos são enviados primeiro e que a interface otimiza a transmissão, gastando o menor tempo possível 
para terminá-la.

(b) (0,6) Por que é necessário termos um contador de programa (CP) nos montadores? E por que este tipo de  
contador não aparece nos fluxogramas dos carregadores?

(c) (0,6) Cite e justifique uma vantagem e uma desvantagem do carregamento dinâmico em tempo de execução 
em relação ao carregamento dinâmico em tempo de carga.

(d) (0,5) Os carregadores de ligação direta realizam várias funções antes de executar um programa. É possível 
separar tais funções em duas ferramentas distintas: um ligador e um carregador. Descreva quais as funções que 
ficam a cargo de cada ferramenta e uma vantagem de se fazer tal separação.
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