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RESUMO 

 

 

O armazenamento não volátil tornou-se o principal gargalo no desempenho dos sistemas 

atuais, porém é cada vez mais necessário devido ao rápido aumento no volume de dados que 

necessitam ser armazenados. Ainda hoje, as unidades de discos magnéticos são a principal 

forma de manter estes dados, uma tecnologia madura, mas que ainda continua em acelerado 

desenvolvimento, especialmente devido ao alto custo da principal alternativa a esta 

tecnologia, os discos de estado sólido. Neste contexto, é importante a compreensão e o 

desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias que superem as barreiras do armazenamento 

não volátil e este trabalho visa contribuir nesta tarefa, ao oferecer uma ferramenta de 

simulação de unidades de armazenamento não voláteis, configurável e extensível, por meio da 

qual poderão ser realizados testes e comparações de desempenho dessas unidades e de suas 

técnicas de otimização nos mais variados cenários. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O armazenamento de dados de forma prolongada ou permanente é uma 

necessidade frequente em sistemas de informação e aplicações computacionais, pois em 

muitos casos é inadmissível considerar a possibilidade de perder os dados processados ou 

criados por usuários e sistemas informatizados, ao final de uma execução. 

 

Sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD), por exemplo, devem 

manter os dados armazenados por tempo indefinido (TANENBAUM, 2009), sendo os discos 

magnéticos, ainda hoje, o componente mais importante da memória não volátil de 

computadores pessoais e servidores (STALLINGS, 2010). 

 

Os discos rígidos magnéticos têm apresentado evoluções importantes em relação a 

sua capacidade de armazenamento, na ordem de 40% ao ano, porém o seu desempenho tem 

avançado apenas 2% ao ano, o que faz os discos convencionais terem grande capacidade de 

armazenamento a baixo custo, apesar de seu desempenho não acompanhar a necessidade de 

novas aplicações (KASAVAJHALA, 2011). 

 

A relação entre preço e volume de armazenamento, onde discos de 4 terabyte 

(TB) são vendidos a menos de 200 dólares e discos de estado sólido (SSDs) de 1TB 

facilmente passam os 500 dólares (Amazon.com, 2014), é interessante devido ao crescente 

volume de informações produzidas, cerca de 2,5 hexabyte por dia (BRETERNITZ e SILVA, 

2013). Inclusive com alguns fabricantes lançando discos de grande capacidade, chegando aos 

10TB, focados em atender a demanda de armazenamento em nuvem e outras aplicações 

dependentes de grande capacidade de armazenamento (ALECRIM, 2014). 
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As características físicas dos discos convencionais, com partes mecânicas e leitura 

magnética, não têm permitido um avanço significativo de desempenho desses dispositivos, 

isso levou à evolução do armazenamento não volátil a alcançar seu caminho mais viável no 

desenvolvimento das memórias flash e sua utilização massiva em unidades de estado sólido 

(SSDs). Essa tecnologia merece grande atenção por ter alcançado resultados significativos de 

desempenho, ao eliminar as etapas com maior custo de tempo no acesso aos dados 

armazenados de forma permanente (DINWIDDY, 2010). 

 

As unidades SSDs têm obtido significativa redução de custos e ganho de escala no 

mercado, tornando-se comum a sua utilização em servidores e computadores pessoais mais 

avançados, além dos dispositivos móveis, que utilizam memórias flash para o armazenamento 

não volátil. Porém a baixa capacidade de armazenamento e custo elevado têm motivado os 

potenciais consumidores a considerarem a relação custo versus benefício desta tecnologia 

(KASAVAJHALA, 2011), o que estabelece um momento de transição entre elas. 

 

Nesse cenário, onde as unidades não voláteis mantêm um papel fundamental no 

desempenho dos computadores atuais e estão em relevante processo de evolução tecnológica, 

este trabalho é realizado como forma de compreender o momento atual dos drives de memória 

não volátil e desenvolver um ambiente que permita a simulação do comportamento dessas 

unidades em cenários variados, possibilitando a análise e a comparação desses componentes. 

 

Algumas etapas são executadas nessa tarefa: 

 

1. Estudar características dos discos HDDs e SSDs de modo a compreender o 

funcionamento dessas tecnologias, suas particularidades e seu comportamento 

em distintos cenários; 

  

2. Implementar um software de simulação de discos que permita a completa 

parametrização das unidades a serem testadas, a configuração de cenários 

flexíveis e que possua mecanismos de análise dos resultados; 

 

3. Implementar mecanismo de extensão para o software desenvolvido que 

permita a inclusão de novos modos de geração de acessos, novas técnicas de 

otimização de acessos e novas formas de análise dos resultados obtidos, 
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possibilitando futuras inclusões de novos componentes ao software e 

viabilizando a utilização desta ferramenta como base para novos trabalhos; 

 

4. Implementar extensões básicas para o software de simulação que permita a 

geração de requisições simples, a execução das técnicas básicas de otimização 

de acesso e a análise dos principais dados resultantes da simulação; 

 

5. Implementar uma interface amigável para o software desenvolvido, 

permitindo a utilização de todas as suas funções; 

 

6. Executar simulações e analisar resultados obtidos a fim de comprovar o 

funcionamento adequado do software desenvolvido. 

 
Este trabalho está dividido em mais quatro capítulos, dois de embasamento teórico 

estudando o ambiente onde as memórias não voláteis estão inseridas e detalhando as 

características dos discos HDDs e SSDs e dois explorando e validando o software 

desenvolvido.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A persistência de dados foi um dos primeiros problemas enfrentados na 

computação, devido à necessidade de armazenar a informação produzida ou processada de 

forma útil, ainda que o sistema fosse completamente reiniciado, ou seja, os dados não 

poderiam ser voláteis. Esse problema foi solucionado em diversas abordagens, sendo a 

solução apresentada pela IBM em 1956, com o primeiro sistema de discos rígidos, a de maior 

impacto e de grande utilização até os dias atuais (HOAGLAND, 2013). 

 

Os componentes, equipamentos e técnicas de tratamento, armazenamento e acesso 

aos dados persistidos em discos rígidos têm evoluído significativamente desde os anos 50, 

mesmo com o surgimento das memórias flash e posteriormente dos SSDs nos anos 80 e 90. 

Somente nos anos 2000, as unidades de estado sólido passaram a concorrer efetivamente com 

os discos magnéticos, a partir do desenvolvimento das multi-level-cell (MLC) (TSUCHIYA, 

2011). 

 

Nesse contexto, é importante que se compreenda os componentes envolvidos no 

armazenamento e acesso aos dados persistidos para o correto entendimento e 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.1 Sistemas Operacionais 

 

Os computadores são basicamente um agrupamento de hardware que, sem um 

software adequado, não têm utilidade prática devido à grande complexidade e variedade de 

componentes, dependendo assim de um conjunto de programas que permitam o acesso 

simplificado e eficiente a eles. 
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Os recursos de software que coordenadamente realizam a função de prover o 

acesso e o gerenciamento do conjunto de hardware é denominado Sistema Operacional (SO). 

Segundo o Prof. Dr. Carlos A. Maziero (2014), autor do livro Sistemas Operacionais: 

Conceitos e Mecanismos, o SO tem seus objetivos básicos sintetizados em duas palavras- 

chaves: “Abstração” e “Gerência”. 

 

Primordialmente, o SO fornece interfaces de acesso ao hardware de forma 

simples e eficiente, através de vários serviços, destacando-se: gerenciamento do uso dos 

processadores através de escalonamento de processos; acesso a dispositivos de entrada e saída 

(I/O); gerenciamento de memória, administrando o uso dos níveis de memórias físicas e 

virtual; acesso ao armazenamento não volátil de forma lógica, eficiente e transparente a partir 

de sistemas de arquivos. 

 

Essas interfaces são utilizadas essencialmente por programadores que irão 

disponibilizar software adicionais com funcionalidades úteis ao usuário (STALLINGS, 2010). 

 

2.2 Gerenciamento de Memória 

 

 

Figura 1: Camadas de memória. 

 

Fonte: AMARAL, 2010. 
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Idealmente, os computadores deveriam ter apenas um tipo de memória que fosse 

rápida, ilimitada, de baixo custo e não volátil; porém esse ambiente ideal não existe e o 

conjunto do hardware dispõe de algumas camadas de memória. Como se observa na figura 1, 

os principais tipos de memória são: 

 

Cache - Memória volátil, extremamente rápida e cara, portanto muito limitada; 

geralmente interna ou acessada diretamente pelo processador, podendo estar presente no 

próprio processador, sendo assim chamada de Cache L1, ou na placa mãe, recebendo então o 

nome de Cache L2. Alguns computadores adicionam mais camadas de memória cache, sendo 

as L1 e L2 as mais comuns, presentes em praticamente todos os equipamentos modernos 

(MAZIERO, 2014). 

 

Memória principal - Volátil e com custo mediano; costuma estar presente em 

volumes maiores, porém ainda com alguma limitação. Esta camada já é gerenciada pelo 

sistema operacional (BONIFÁCIO e BENFATTI, 2009). 

 

Memória externa - Não volátil, geralmente disponível em grandes quantidades, 

com custo substancialmente mais baixo que as demais memórias, porém possui desempenho 

limitado em comparação às demais camadas. Esta memória é utilizada para o armazenamento 

permanente, mas o SO pode usá-la como recurso de memória virtual, quando a memória 

principal é insuficiente para os processos ativos (TANENBAUM, 2009). 

 

Esse cenário representa o ambiente real a ser gerenciado pelos sistemas 

operacionais modernos, que administram o uso dos recursos de memória de forma 

hierárquica, de acordo com o seu desempenho, movendo os blocos de dados entre os níveis, 

inclusive para a memória virtual, quando necessário. 

 

2.3 Memória Virtual 

 

O aumento da complexidade e tamanho dos programas executados nos 

computadores extrapolaram os recursos de memória principal disponíveis, ocorrendo a 

necessidade de segmentar esses processos, mantendo partes dos dados em disco e partes na 

memória principal. Essa movimentação era realizada pelo SO, porém a segmentação dos 
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programas era realizada pelo programador, o que gerava aplicações extremamente complexas, 

demandando um enorme trabalho extra aos desenvolvedores (MAZIERO, 2014). 

 

Esse custo de desenvolvimento motivou a criação de um mecanismo, nos sistemas 

operacionais, que permitisse a utilização pelo programa de um volume de dados que 

extrapolasse a capacidade física da memória principal de forma transparente. Esse recurso foi 

desenvolvido inicialmente por Fotheringham em 1961 e tornou-se conhecido como Memória 

Virtual (TANENBAUM e WOODHULL, 2008). 

 

Os primeiros mecanismos de memória virtual consistiam no método de troca 

(swapping), movimentando processos inteiros da memória física para a memória virtual, 

liberando grandes volumes de memória principal para outros processos que estivessem 

demandando recurso no momento. 

 

Uma evolução do método de troca utilizado nos sistemas operacionais modernos é 

a paginação, que consiste na segmentação da memória em blocos (páginas) endereçados. 

Esses endereços podem ser reais e estariam alocados na memória principal, ou virtuais, 

estando alocados na memória virtual. O SO gerencia quais são os blocos de dados que estarão 

em cada conjunto de endereços, de acordo com a demanda dos processos (STALLINGS, 

2010). 

 

2.4 Armazenamento Secundário  

 

O armazenamento secundário ou externo consiste em um conjunto de dispositivos 

de armazenamento que possuem a capacidade de armazenar dados de forma não volátil, ou 

seja, sem que esses se percam ao interromper o fornecimento de energia ou mesmo o 

funcionamento do computador (STALLINGS, 2010). 

 

As primeiras estruturas de armazenamento de dados foram as fitas e cartões 

perfurados, essas mídias permitiam armazenar dados e instruções a serem executadas por 

computadores; apesar de rudimentares, foram utilizadas por décadas como único meio de 

armazenamento não volátil. 
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Posteriormente, as primeiras unidades magnéticas foram desenvolvidas; 

inicialmente, fitas que permitiam acesso sequencial aos dados e, em seguida, os primeiros 

discos, o que permitiu o acesso aleatório à informação armazenada.  Ainda hoje, as fitas 

magnéticas continuam sendo utilizadas especialmente em sistemas de backup, já que nessa 

função o desempenho do acesso aleatório não é um fator crítico, o que torna o baixíssimo 

custo por volume de dados armazenados nessa tecnologia uma característica relevante 

(TANENBAUM, 2009). 

 

Atualmente, utiliza-se basicamente dispositivos de armazenamento secundário de 

três categorias: magnéticos, ópticos e eletrônicos. A seleção de qual conjunto de dispositivo 

utilizar depende de fatores como custo, capacidade, desempenho, mobilidade e confiabilidade 

exigida para os dados a serem armazenados. 

 

2.5 Discos Rígidos (HDD)  

 

Os discos rígidos não são dispositivos novos, tendo origem na década de 1950, 

sendo desenvolvidos pela IBM e utilizados inicialmente no computador IBM 305 RAMAC. O 

significado da sigla RAMAC é Random Access Method of Accounting and Control (Método 

de Acesso Aleatório para Contabilidade e Controle), descrevendo a capacidade de acesso 

aleatório aos dados armazenados em unidades de discos magnéticos (HOAGLAND, 2013). 

 

Os discos rígidos atuais são resultados de um aprimoramento do disco 

desenvolvido pela IBM. Atualmente os HDDs são sistemas complexos, compostos por várias 

superfícies magnéticas utilizadas em paralelo, que trabalham em altas velocidades e fornecem 

enorme capacidade de armazenamento, chegando a mais de 10TB por unidade (ALECRIM, 

2014), um avanço em comparação aos 4.4 megabytes de pouco mais de meio século atrás. 

 

Ainda que tenha evoluído em capacidade e desempenho, atualmente os discos 

rígidos são um dos principais gargalos dos computadores mais avançados, demandando o 

desenvolvimento de novas tecnologias. 
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2.6 Unidades de Estado Sólido (SSD)  

 

A evolução das memórias eletrônicas não voláteis, especialmente as memórias 

flash, tem dado origem a diversos dispositivos de armazenamento secundários, como pen-

drives e cartões de memórias. Além dos dispositivos secundários externos, as memórias flash 

também são muito utilizadas em dispositivos móveis, devido às suas dimensões e menor 

consumo de energia, o que as tornaram unidades ideais para equipamentos como máquinas 

fotográficas digitais, smartphones e tablets. Como consequência, o aumento no uso desses 

dispositivos tem popularizado e aprimorado as tecnologias de memória flash (GRUPP et al., 

2009). 

 

Com a evolução das memórias flash, viabilizou-se o desenvolvimento das 

unidades SSDs. Estes dispositivos representam uma nova geração de unidades de 

armazenamento secundário, baseados em memórias eletrônicas e dispensando o uso de partes 

móveis, o que proporciona um grande avanço de desempenho e eficiência energética em 

relação aos discos magnéticos. 

 

Essas unidades ainda apresentam valor elevado em comparação aos HDDs, apesar 

de uma forte curva decrescente no seu custo, o que impede sua utilização massiva em 

computadores. Muitas vezes, essas unidades são utilizadas em conjunto com os discos 

magnéticos, mantendo nelas os dados acessados com mais frequência (KASAVAJHALA, 

2011). 

 

2.7 Demais Unidades de Armazenamento Secundário 

 

As unidades de armazenamento secundário incluem outros dispositivos, além das 

unidades de disco que integram o sistema, e esses dispositivos são compostos por discos e 

mídias removíveis. Os discos são unidades completas que podem ser acopladas e removidas 

dos sistemas e as mídias removíveis são dispositivos de armazenamento que podem ser 

removidos de sua unidade de leitura e escrita e utilizados em outra unidade (STALLINGS, 

2010). 
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No conjunto de discos removíveis encontram-se: 

 

Pen-drives: unidades de memória flash, geralmente com capacidade limitada e 

extremamente portátil;   

 

HDDs e SSDs externos: unidades de disco rígido de grande capacidade que tem 

média ou grande portabilidade. 

 

No conjunto de mídias removíveis encontram-se: 

 

Disquetes: mídias magnéticas encapsuladas e atualmente em desuso; este foi o 

principal meio de distribuição de dados; 

 

CDs, DVDs e BlueRays: mídias ópticas que substituíram os disquetes e possuem 

grande capacidade de armazenamento. 

 

2.8 Sistemas de Arquivos 

 

O sistema de arquivos tem por objetivo prover um mecanismo de acesso e 

armazenamento de grandes volumes de dados em unidades secundárias, esses dados estão 

organizados em componentes lógicos denominados arquivos, que são registros de endereços 

gerenciados pelo SO (GIAMPAOLO, 1999). 

 

Esse armazenamento deve proporcionar a guarda permanente dos arquivos criados 

pelos programas, independentes do processo que os criou, permitindo o acesso por outros 

processos e oferecendo uma interface para escrita, leitura, modificação, remoção, localização 

e proteção dos arquivos, independente do dispositivo onde estes estejam armazenados. O 

endereçamento lógico geralmente é implementado utilizando uma estrutura de árvore de 

diretórios, essa estrutura normalmente é um arquivo especial dentro do sistema.  

 

Os dados são armazenados em discos e estão segmentados em pequenos blocos; 

estes blocos estão endereçados em um arquivo, podendo estar gravados sequencialmente ou 

fragmentados. Uma das técnicas utilizadas é a alocação dos blocos do arquivo na forma 
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encadeada, em que cada bloco do arquivo indica o próximo bloco, até a sinalização do 

término do arquivo; essa técnica pode resultar em arquivos muito fragmentados já que os 

blocos alocados para um arquivo não precisam estar dispostos sequencialmente 

(GIAMPAOLO, 1999). 

 

Outra técnica é a alocação contígua, que consiste em armazenar os arquivos 

sempre em blocos sequencialmente dispostos; porém ao resolver o problema da fragmentação 

dos arquivos, esta técnica gera o problema da fragmentação dos espaços livres e, com o tempo 

de uso, ao apagar e escrever arquivos, os espaços disponíveis para alocação podem ficar 

fragmentados e pequenos, não sendo possível armazenar novos arquivos neles. 
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3 DISCOS MECÂNICOS E DE ESTADO SÓLIDO 

 

 

Os discos rígidos, sejam mecânicos ou de estado sólido, são as unidades de 

memória não volátil ou unidades de armazenamento secundário. Nessa camada de memória 

são armazenados os dados permanentes dos sistemas ou dos usuários, devendo ter grande 

capacidade de armazenamento. 

 

Atualmente, existem duas tecnologias distintas que dominam esse conjunto de 

componentes, sendo elas os HDDs e os SSDs. Cada uma dessas tecnologias tem 

características físicas e de funcionamento distintas. 

 

 

Figura 2: Unidade magnética e de estado sólido lado a lado. 

 

Fonte: KIRKBY,2014. 

 

 

Na figura 2, observam-se duas unidades de disco não voláteis: à esquerda um 

HDD e à direita um SSD. 
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Os HDDs sofreram um grande processo de miniaturização, tornando-se unidades 

bastante portáteis, porém mantêm uma arquitetura semelhante há mais de cinco décadas. Essa 

arquitetura possui uma placa lógica que controla o funcionamento da unidade, partes móveis 

que movimentam os cabeçotes e discos magnéticos, onde efetivamente ficam os dados 

armazenados. 

 

Os SSDs são unidades mais recentes; como pode ser observado na figura 2, ele 

não possui componentes móveis, nem discos magnéticos, sendo composto por vários chips de 

memória flash. Essas características, ainda que sejam transparentes para usuários e sistemas, 

são determinantes para o custo e o desempenho das unidades. 

 

Esses dois tipos de unidades são acessados da mesma forma pelos sistemas 

operacionais, estes efetuam o acesso às informações armazenadas nas unidades através de 

requisições de acesso aos blocos lógicos de dados. O Logical block addressing (LBA) é um 

endereçamento sequencial lógico, que é traduzido para o endereço físico das unidades de 

armazenamento. 

 

3.1 A Estrutura do HDD 

 

A estrutura de um HDD é dividida em dois grupos, os componentes físicos e os 

componentes lógicos, conhecidos como geometria do disco. A seguir serão explicados cada 

um desses componentes, de acordo com a figura 3. 

 

Figura 3: Componentes físicos de um HDD 

 

Fonte: INFO WESTER, 2014. 
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Pratos: Os pratos ou discos são os elementos fundamentais do HDD; este 

componente, geralmente feito de alumínio ou vidro, é revestido por um substrato magnético e 

é nessa camada onde os dados estão efetivamente armazenados. Geralmente, as unidades de 

armazenamento possuem vários discos/pratos empilhados, fornecendo uma capacidade de 

armazenamento maior, sendo ainda utilizada cada uma das superfícies dos pratos para esta 

finalidade. 

 

Haste/Eixo: No centro do conjunto de pratos está localizado o eixo de rotação, 

este componente é responsável por unir os pratos e girá-los em altas velocidades, em geral 

5.400 ou 7.200 rotações por minuto (rpm), podendo chegar a mais de 15.000 rpm em alguns 

modelos de unidade de alto desempenho. 

 

Cabeçote: O cabeçote ou cabeça de leitura e gravação é o componente 

responsável por fazer a leitura e a escrita dos dados na superfície magnética do disco, quando 

corretamente posicionado, existindo um cabeçote para cada superfície útil do conjunto. 

 

Braço: Componente que sustenta o cabeçote em sua extremidade móvel, sendo 

deslocado em relação à superfície do disco, a fim de posicionar corretamente o cabeçote para 

que efetue as leituras e escritas nessa superfície. 

 

Atuador: Elemento que sustenta a extremidade fixa dos braços, que, ao girar, 

movimenta a extremidade oposta onde está localizado o cabeçote; dessa forma, o atuador 

posiciona o cabeçote sobre a área alvo da superfície do disco. 
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Figura 4: Geometria do disco rígido 

 

Fonte: K-STATE, 2014. 

 

 

Na figura 4, observa-se a geometria do disco com os componentes: 

 

Setor: Os discos magnéticos têm sua capacidade de armazenamento dividida em 

pequenos blocos que armazenam uma quantidade fixa de dados; estes blocos são chamados de 

setores e, em geral, possuem tamanhos de 512 bytes ou 4 kilobytes, sendo o setor o menor 

espaço ocupado por uma informação gravada no disco (FERREIRA, 2003). 

 

Trilha: A trilha corresponde a uma circunferência realizada pelo cabeçote sobre a 

superfície do disco, quando o cabeçote é mantido estático pelo braço enquanto o disco gira. 

Uma trilha corresponde a um conjunto de setores, este conjunto pode ter quantidade fixa de 

setores ou variar de acordo com a posição da trilha em relação ao centro do disco; neste caso, 

quanto mais distante, maior será a quantidade de setores de uma trilha (FERREIRA, 2003). 

 

Cilindro: O cilindro é um conjunto de trilhas alinhadas verticalmente em todos os 

pratos. Quando o atuador movimenta os braços, ele posiciona todos os cabeçotes alinhados 

verticalmente, dessa forma cada cabeçote está posicionado sobre trilhas igualmente alinhadas, 

formando o cilindro (FERREIRA, 2003). 
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3.2 O Funcionamento do HDD 

 

O acesso ao disco é um processo que se inicia em uma requisição do sistema 

operacional e termina com a leitura ou gravação de um dado no disco. As diversas etapas 

necessárias para realizar essas ações podem ser resumidas em quatro passos (MONTEIRO, 

2007), sendo estes: 

 

o Interpretação do comando de E/S: etapa em que o controlador lógico do 

disco interpreta o comando recebido, traduzindo a operação e convertendo 

o endereço lógico do bloco solicitado no endereço físico (setor do disco); 

 

o Movimentação do braço: conhecido como seek, é a ação de encontrar e 

posicionar o cabeçote na trilha onde está o setor requerido; 

 

o Localização do setor: é o momento em que o cabeçote passa sobre o setor 

desejado; 

 

o Efetiva transferência: etapa em que a operação de leitura ou escrita é 

concluída. 

 

Na figura 5 estão demostrados os principais componentes do tempo de acesso ao 

disco, que é a ação de buscar e ler um setor de dados no disco. Este processo é igualmente 

formado por quatro componentes (MONTEIRO, 2007): 

 

Figura 5: Tempo de acesso ao disco. 

 

Fonte: BECK,2014. 
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o Tempo de interpretação do comando: etapa rápida composta pelo tempo 

que o SO precisa para interpretar uma requisição, enviar para a unidade, 

ser recebida e convertida pelo controlador lógico do disco. Este 

controlador interpreta o comando e converte o endereço do formato LBA 

para o endereço físico do disco, que utiliza o formato cylinder-head-sector 

(CHS). CHS é o formato que representa a localização real do setor a ser 

lido, indicando em qual cilindro, cabeçote e setor o dado está posicionado; 

 

o Tempo de busca (seek time): geralmente é o maior componente do tempo 

de acesso; consiste no tempo no qual o controlador de movimento do 

braço do disco interpreta a trilha em que o braço do disco deve se 

posicionar e o movimenta até essa trilha, este tempo varia em função do 

tamanho do deslocamento do braço.  

 

Em geral, os fabricantes informam apenas o tempo médio de busca, porém 

existem três medidas frequentemente utilizadas: o próprio tempo médio, o 

tempo trilha a trilha (track-to-track), que é o menor tempo de busca 

possível, já que considera a movimentação entre duas trilhas que estão 

lado a lado, e o tempo de curso completo (full-stroke), que é o maior 

tempo possível, já que considera a movimentação entre duas trilhas, com 

maior distância possível entre elas; 

 

o Tempo de latência rotacional (rotational latency): tempo que o cabeçote, 

com o braço já posicionado sobre a trilha desejada, leva para alcançar o 

setor a ser acessado. O tempo médio de latência é calculado como a 

metade do tempo que o disco consome para realizar uma rotação; 

 

o Tempo de transferência (transfer time): tempo que o disco consome para 

enviar as informações acessadas de volta para o sistema operacional. Este 

tempo está igualmente relacionado à rotação. 

 

Desses quatro tempos, três deles ocorrem efetivamente no disco: tempo de busca, 

tempo de latência rotacional e tempo de transferência, em que a soma desses valores 

representa o tempo total de acesso (STALLINGS, 2010). Neste cálculo, não é considerado o 
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tempo de interpretação do comando, pois este ocorre antes da efetiva execução do acesso ao 

disco e consome uma quantidade de tempo desprezível dentro deste. 

 

A fórmula para calcular o tempo médio de acesso é (STALLINGS, 2010): 

 

𝑇 = 𝑡 +
1

2𝑟
+

𝑏

𝑟𝑁
 

 

Onde T é o tempo de acesso; t é o tempo médio de busca em segundos; r é o 

número de rotações por segundo; b é o número de bytes a serem transferidos e N é o número 

de bytes em uma trilha. 

 

Por exemplo, se aplicada essa fórmula a um disco que tenha o tempo médio de 

busca de 10 ms (milissegundos), velocidade de rotação de 10.000 rpm, setor com 512 bytes e 

trilhas com 320 setores, para uma leitura de 2.560 setores, têm-se os seguintes resultados: 

 

Leitura sequencial: 61ms, apenas uma busca é realizada, portanto T = 0.01 + 1 / 

[2 * (10.000 / 60)] + [(2560 * 512) / ((10.000 / 60) * (512 * 320))]. 

 

Leitura aleatória: 33.328 ms, uma busca é realizada para cada setor, portanto T = 

2.560 * [0.01 + 1 / (2 * (10.000 / 60)] + [512 / ((10.000 / 60) * 512 * 320)]. 

 

As requisições de acessos a discos em sistemas multitarefa podem ser geradas por 

diversos processos de forma concorrente e os setores requisitados podem estar em regiões 

distintas do disco; porém a arquitetura dos discos rígidos não permite que mais de um setor 

seja acessado ao mesmo tempo, o que resulta na criação de uma lista de requisições de 

acessos pendentes. 

 

Os processos que requisitam os acessos ficam suspensos enquanto o disco não 

responde à sua requisição; portanto o tempo de resposta do disco pode ter impacto sobre o 

desempenho geral do sistema, sendo que uma política de acesso a disco eficiente pode 

contribuir de forma significativa para um bom desempenho. 
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Os acessos aos dados são requisitados em conjuntos de setores que podem estar 

dispostos aleatoriamente no disco, esses conjuntos são chamados de rajadas. A disposição dos 

setores requisitados nas rajadas pode gerar a necessidade de realizar muitas buscas e buscas 

mais longas.  

 

Como resultado das leituras aleatórias, o tempo de busca acumulado no acesso ao 

disco costuma ser o principal componente do tempo total de acesso. Para mitigar esse 

problema, técnicas de escalonamento de disco foram desenvolvidas para ordenar os acessos, 

de modo a ter o menor tempo de busca possível na leitura dos dados (TANENBAUM, 2007). 

 

No exemplo utilizado no livro dos autores Silberschatz, Galvin e Gagne, observa-

se o comportamento de quatro técnicas básicas de escalonamento de disco, demonstrando os 

comportamentos de cada técnica para uma única rajada de setores, partindo da trilha 53 e 

buscando as trilhas 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 e 67, recebidos do sistema operacional nessa 

ordem. 

 

Nesse exemplo, considera-se apenas o deslocamento do cabeçote entre as trilhas, 

não sendo considerada a posição dos setores dentro das trilhas, já que a principal função das 

técnicas de escalonamento é evitar a movimentação desnecessária da cabeça de leitura. As 

técnicas de escalonamento são as seguintes: 

 

 

Figura 6: Técnica de escalonamento FC-FS. 

 

Fonte: SILBERSCHATZ, GALVIN, GAGNE, 2009. 
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First Come - First Served: é considerada a técnica mais simples, essencialmente 

acessa e retorna os setores do disco na ordem em que recebe as solicitações (rajada), sendo 

extremamente ineficiente. Na figura 6, observa-se a movimentação da cabeça de leitura entre 

as trilhas, que nesse caso percorreu a distância de 640 trilhas (SILBERSCHATZ, GALVIN, 

GAGNE, 2009).  

 

 

Figura 7: Técnica de escalonamento SSTF 

 

Fonte: SILBERSCHATZ, GALVIN, GAGNE, 2009. 

 

 

Shortest Seek Time First: é uma técnica muito eficiente que busca sempre o setor 

mais próximo, tendo ótimos resultados. Na figura 7 pode ser observada uma redução de mais 

de 50% da quantidade de trilhas percorridas, atravessando apenas 236 trilhas; porém é 

possível observar também que a segunda requisição, que busca o setor localizado na trilha 

183, é a última a ser atendida. Em um ambiente real, com constantes requisições, este 

comportamento pode resultar em leituras que demoram muito para serem atendidas ou, em 

casos extremos, nunca são atendidas; um problema conhecido como starvation (inanição) 

(SILBERSCHATZ, GALVIN, GAGNE, 2009). 
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Figura 8: Técnica de escalonamento SCAN. 

 

Fonte: SILBERSCHATZ, GALVIN, GAGNE, 2009. 

 

 

SCAN: Como pode ser observado na figura 8, a técnica SCAN busca todos os 

setores até uma extremidade do disco; ao alcançar este ponto, retorna até a outra extremidade 

buscando os setores restantes, atendendo assim a todas as requisições em um tempo mais bem 

distribuído (SILBERSCHATZ, GALVIN, GAGNE, 2009). 

 

 

Figura 9: Técnica de escalonamento C-SCAN. 

 

Fonte: SILBERSCHATZ, GALVIN, GAGNE, 2009. 

 

 

C-SCAN: Como pode ser observado na figura 9, o C-SCAN é uma evolução do 

SCAN que, ao chegar a uma extremidade, desloca o braço de leitura, posicionando o cabeçote 

na extremidade oposta, sem realizar leituras nessa movimentação. Em um ambiente real, esta 
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extremidade tem maior chance de possuir mais requisições acumuladas, resultando em um 

tempo de resposta mais uniforme (SILBERSCHATZ, GALVIN, GAGNE, 2009). 

 

3.3 A Estrutura do SSD 

 

Diferente dos discos convencionais que possuem diversas partes mecânicas e 

superfícies magnéticas, os discos de estado sólido não possuem componentes móveis, sendo 

esse o motivo dessa denominação. A estrutura do SSD é completamente composta por 

componentes eletrônicos, controladores, placas lógicas e especialmente memórias flash 

. 

 

Figura 10: NOR versus NAND flash 

 

Fonte: RETVEDT, 2009. 

 

 

Existem memórias flash basicamente de dois tipos: as NOR, que recebem esse 

nome da operação lógica Not OR, e as NAND, que por sua vez recebem esse nome devido à 

operação lógica Not AND; sendo este segundo tipo a tecnologia dominante nos discos SSD, 

especialmente devido ao seu baixo custo e maior capacidade de armazenamento, como pode 

ser observado na figura 10 (RETVEDT, 2009). 

Os chips de memória NAND são ainda divididos em dois grupos, os Single Level 

Cell (SLC) e os Multilevel Cell (MLC).  
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Os chips SLC apenas gravam um bit por célula, ou seja, ao possuir elétrons 

aprisionados em uma célula interpreta-se como estado 1, enquanto se não possuir elétrons o 

estado será 0. 

 

Nos chips MLC, a quantidade de elétrons aprisionados em uma célula é 

interpretada e, com isso, uma única célula pode representar mais de um bit, o que reduz o 

custo e aumenta a capacidade das memórias. 

 

Como efeito colateral, leituras mais precisas são exigidas nas memórias MLC, já 

que há um aumento na complexidade de interpretar corretamente a informação gravada, dessa 

forma o desempenho das memórias MLC é afetado diretamente (DIRIK, 2009). 

 

 

Figura 11: Arquitetura de uma unidade SSD 

 

Fonte: DIRIK, 2009. 

 

 

Os discos SSDs podem ser abstraídos de uma forma mais simples, já que são 

compostos somente por componentes eletrônicos. Essencialmente, têm-se conjuntos de chips 

de memória NAND, que internamente são divididos em páginas, sendo estas a menor porção 

de dados compreendidos pelo disco, semelhantes aos setores dos discos magnéticos (DIRIK, 

2009). 

 

Dentre as camadas de controle de um disco SSD, vistas na figura 11, a mais 

relevante é a camada de tradução flash (FTL - Flash Translation Layer). Esta camada é 
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responsável por permitir que os discos de estado sólido tenham o mesmo comportamento que 

um disco convencional, já que traduz os endereços lógicos dos setores requisitados pelo 

sistema operacional para endereços de páginas utilizado pela memória flash, em que o 

endereço de um setor corresponde ao endereço de uma página; internamente, o SSD trata as 

páginas em blocos de páginas. 

 

Outra importante função da camada FTL é gerenciar a limitação de escritas 

existentes nessa tecnologia. A memória flash possui um limite de escritas geralmente próximo 

a 100.000 ciclos; devido a esta característica, é fundamental garantir que as páginas/blocos 

sejam utilizadas de modo uniforme, evitando que partes do disco se danifiquem antes das 

outras (KEUSCH, 2009). 

 

3.4 O Funcionamento do SSD 

 

Enquanto nos HDDs a maior parte do tempo de acesso é utilizada no processo de 

busca, em que as partes mecânicas trabalham em conjunto para posicionar o cabeçote sobre o 

setor correto, nas unidades SSDs existe um ganho de desempenho inerente a não existência de 

partes mecânicas, tornando o custo de busca irrelevante (DIRIK, 2009). 

 

 

Figura 12: Acesso ao disco SSD 

 

Fonte: RETVEDT, 2009. 
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Na figura 12, observa-se o fluxo de acesso ao disco SSD. As principais ações 

ocorrem na camada de tradução, nesta camada são realizados os processos de tradução de 

endereços, nivelamento de desgastes e recuperação de erros (RETVEDT, 2009). 

 

Para que o SSD possa ser utilizado em sistemas operacionais como se fosse um 

HDD, de forma transparente, é necessário realizar a conversão do endereçamento LBA em 

endereçamentos de blocos físicos (PBA – Physical Block Address). PBA é um endereçamento 

sequencial que representa a localização real do bloco de dados na estrutura do disco SSD. 

Essa operação é chamada de mapeamento ou tradução de endereços, sendo realizada na FTL 

(KEUSCH, 2009). 

 

No processo de escrita, outra importante operação realizada na FTL é o 

nivelamento de desgaste (wear leveling), sendo essa tarefa responsável por garantir que os 

módulos de memória flash não sejam degradados prematuramente, já que estes possuem 

limitação de número de escritas (KEUSCH, 2009). 

 

Como é esperado que em algum momento partes da memória flash sofram 

degradação devido a restrições da quantidade de escritas que cada página possui, a camada 

FTL tem mecanismos para recuperação de dados; para isso é reservado, em cada página, um 

espaço que mantém um código de correção de erros (ECC), esse código será utilizado para 

uma saída controlada em caso de tentativa de leitura de alguma página que possua bits 

danificados ou inconsistentes (DIRIK, 2009).  
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4 O SIMULADOR 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o simulador que foi projetado e 

desenvolvido neste trabalho, chamado de DDrive. Inicialmente, será realizada uma breve 

comparação com simuladores objetos de outros trabalhos, chamados de SimulaRSO e SOsim, 

evidenciando os objetivos de cada um. Em seguida, expõem-se as tecnologias utilizadas, a 

arquitetura desenvolvida, o fluxo de utilização, os componentes e o funcionamento dos 

elementos principais do simulador DDrive. 

 

4.1 DDrive e trabalhos relacionados 

 

O SimulaRSO é um simulador de recursos de sistemas operacionais que inclui a 

simulação de técnicas de escalonamento de discos e foi desenvolvido pelo orientador André 

Luiz Vizine Pereira com os orientados André de Araújo Rodrigues e Caio Ribeiro Pereira, 

pela Universidade Católica de Santos em 2011, tendo como foco o suporte ao aprendizado. O 

trabalho é descrito por seus desenvolvedores da seguinte forma: 

 

 

Um aplicativo que simula o comportamento dos principais recursos que são 

implementados em um sistema operacional moderno. Nesta primeira versão 

foram implementados os simuladores dos principais algoritmos de 

escalonamento de processos, disco e paginação de memória, que são os 

componentes essenciais que trabalham interligados para gerenciar toda a 

demanda de tarefas solicitadas pelo usuário. 

 

O objetivo principal desse projeto é disponibilizar um aplicativo web que se 

torne uma ferramenta de ensino, para servir de base nos estudos da 

disciplina de sistema operacionais, fazendo com que o projeto seja 

facilmente integrado a qualquer sistema de ensino a distância (EAD). 
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Figura 13: SimulaRSO. 

 

Fonte: Pereira, Rodrigues, Pereira, 2011. 

 

 

Dessa forma, o SimulaRSO é muito abrangente por abordar a simulação de 

diversos recursos do SO, focado na simplicidade e no suporte ao aprendizado, oferecendo, na 

sessão “Algoritmos de escalonamento de disco”, que pode ser observada na figura 13, a 

capacidade de simular e comparar até duas técnicas ao mesmo tempo, para um limite de até 

30 requisições, simulando a sequência de acessos. 

 

Outro simulador disponível é o SOsim, descrito por seus desenvolvedores da 

seguinte forma: 

 

 

O que é o SOsim? 

 

O SOsim foi desenvolvido pelo prof. Luiz Paulo Maia como parte de sua tese 

de mestrado no Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (NCE/UFRJ), defendida em 2001 e orientada pelo prof. 

Ageu Pacheco. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta 

gratuita que permitisse facilitar e melhorar as aulas de sistemas 

operacionais para alunos e professores. 
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Como o SOsim pode ajudá-lo? 

 

O SOsim permite que o professor apresente os conceitos e mecanismos de um 

sistema operacional multiprogramável e/ou multitarefa, como Unix, 

OpenVMS e Windows, de forma simples e animada. O simulador permite 

visualizar os conceitos de multiprogramação, processo e suas mudanças de 

estado, gerência do processador (escalonamento) e a gerência memória 

virtual. A partir das opções de configuração, é possível selecionar diferentes 

políticas e alterar o funcionamento do simulador. Desta forma, o aluno tem a 

oportunidade de visualizar os conceitos teóricos apresentados em aula de 

forma simples e animada. 

 

 

Assim como o SimulaRSO, o SOsim tem como objetivo ser uma ferramenta de 

apoio ao aprendizado, oferecendo a simulação do funcionamento dos processos de um SO 

(MAIA, 2014). 

 

O DDrive mantém o foco na simulação de discos e se diferencia em várias 

características: permite a utilização de discos parametrizados; a execução do disco em 

cenários distintos, com a simulação de fluxos de rajadas massivos ou controlados, gerando 

diversos dados relativos ao tempo e a sequência dos acessos; permite diversas análises 

massivas dos dados gerados na simulação e, além de ser flexível, também é expansível através 

de extensões das técnicas de escalonamento, dos modos de geração de rajadas e dos 

analisadores de resultados. 

 

As características do simulador DDrive oferecem, além do suporte ao ensino das 

técnicas de escalonamento, um suporte importante aos trabalhos de pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias de discos rígidos e de acesso a disco. 

 

 Esse suporte acontece ao permitir a comparação e a verificação do impacto de 

mudanças em cada característica do disco; ao viabilizar a validação dos diversos fluxos de 

requisições, utilizando as implementações de geradores de rajadas disponíveis no simulador 

ou a inclusão de novos geradores; ao propiciar a validação do desenvolvimento de novas 

técnicas de escalonamento, com inclusão no simulador de novos escalonadores de discos e ao 
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permitir realizar diversas análises dos dados gerados, possibilitando ainda a inclusão de novas 

implementações de analisadores. 

 

O DDrive atende especialmente aos requisitos iniciais deste trabalho, sendo um 

software extensível e parametrizável, que permite a definição de discos com características 

distintas, a serem testados em cenários configuráveis; o que possibilita a comparação do 

comportamento dos discos do tipo HDD e suas técnicas de escalonamento em cenários 

variados.  

 

Esse simulador também permite analisar o comportamento de discos do tipo SSD 

e comparar o desempenho destes em relação aos discos HDD simulados com diversas técnicas 

de escalonamento. 

 

4.2 Tecnologias Utilizadas 

 

Para o desenvolvimento deste software simulador DDrive foram utilizadas as 

seguintes ferramentas e tecnologias: 

 

Java 8: Java é uma das linguagens de programação orientada a objetos, que teve o 

início do seu desenvolvimento em 1991 sob o nome de OAK e foi criada com o propósito de 

convergir equipamentos eletrônicos mais básicos com os computadores. Em 1995, com a 

necessidade de adaptar-se às novas demandas da Internet, essa linguagem assumiu a forma e o 

nome atuais, tornando-se uma das linguagens mais utilizadas do mundo (LUCKOW e MELO, 

2010). 

 

A opção por utilizar a linguagem Java neste trabalho deve-se à experiência do 

autor, que trabalha há oito anos com essa linguagem, ao grande emprego desta pela 

comunidade de software livre e à sua adoção por instituições de ensino; o que torna mais 

simples o aproveitamento do código fonte deste software, como ponto de partida para novos 

trabalhos ou mesmo como ferramenta de ensino/aprendizagem para alunos e professores. 

 

Eclipse Luna: Trata-se de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), 

inicialmente desenvolvido pela IBM e posteriormente transferido a uma entidade composta 

por grandes empresas de tecnologia e membros da comunidade de software livre, a Eclipse 
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Foundation. O Eclipse é parte de uma plataforma de desenvolvimento, inicialmente voltado 

para desenvolvedores Java, porém hoje é possível o seu uso com diversas linguagens 

diferentes (LUCKOW e MELO, 2010). 

 

Swing: Consiste em um framework nativo do Java, desde suas primeiras versões; 

tem como objetivo possibilitar a construção rápida de interfaces gráficas de usuário 

(ECKSTEIN, LOY e WOOD, 1998). 

 

A utilização do swing, como framework para desenvolvimento da interface, deve-

se à simplicidade da interface necessária ao simulador, não sendo relevante a utilização de 

ferramentas mais complexas. 

 

Windows Builder: Um software adicional instalado no Eclipse que facilita o 

desenvolvimento de interfaces gráficas em Java, gerando partes do código e oferecendo uma 

interface visual para o que está sendo desenvolvido. 

 

XML: A eXtended Markup Language (XML) foi especificada em 1998 e 

rapidamente foi adotada pelo mercado de tecnologia, como forma de armazenar dados 

estruturados ou transportá-los em plataformas que exigem integração. Estrutura simples, 

coesa e de fácil interpretação são as suas principais características (HEITLINGER, 2001). 

 

Para atender à necessidade de um mecanismo simples em que persistam as 

informações inseridas pelo usuário ou geradas pelo simulador, tais como parâmetros de 

discos, configuração de cenários e resultados obtidos, foi adotada a linguagem XML neste 

trabalho. Essa linguagem foi escolhida devido à simplicidade de trabalhar com sua estrutura 

para armazenar e restaurar as informações, utilizando recursos nativos do Java. 

 

Apache Commons Math: Uma biblioteca da Apache Software Foundation que 

fornece, entre outras vantagens, a capacidade de trabalhar com operações matemáticas 

complexas, geração de números aleatórios mais confiáveis e funções estatísticas. 

 

A escolha desse conjunto de tecnologias teve sempre como princípios atender às 

necessidades do software desenvolvido e garantir o reuso dos códigos fonte gerados, com o 



41 

 

 

objetivo de disponibilizá-los livremente para que alunos, professores e pesquisadores 

utilizem-nos em novos trabalhos. 

 

4.3 Arquitetura do Software 

 

 

Figura 14: Diagrama de classes simplificado da biblioteca DDriveLib. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na figura 14, pode-se observar um diagrama de classes simplificado do principal 

módulo do software de simulação desenvolvido, o DDriveLib. Nesta sessão, a arquitetura e os 

elementos implementados para este trabalho serão explicados. 

 

O simulador DDrive foi construído em dois módulos, o primeiro é uma biblioteca 

Java nomeada DDriveLib, que pode ser integrada com interfaces e software de terceiros de 

forma simples. O segundo módulo é uma interface detalhada que permite a utilização de todas 

as funcionalidades implementadas na biblioteca, representada neste diagrama como uma única 

classe DDriveWinFace. 

 

A biblioteca DDriveLib possui um conjunto completo de funcionalidades para a 

simulação e execução de testes de discos HDDs e SSDs, permitindo, além da parametrização 

detalhada de discos, a configuração de cenários complexos e flexíveis. 
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A execução dos cenários é orquestrada pela classe ExecutorCenarios destacada 

em azul na figura 14, existem ainda as classes GeradorRajadas, EscalonadorDiscos e 

AnalisadorResultados, destacadas em vermelho, que auxiliam na execução dos cenários e 

analise dos resultados coordenando as ações de geração de rajadas, escalonamento de acessos 

e analise de resultados, como os nomes das classes indicam. 

 

Outra característica importante suportada pela arquitetura do software é a 

capacidade de ser ampliado através da inclusão, de forma simples e bem definida, de novas 

classes para a geração de rajadas, execução de escalonamento de disco e análise de resultados. 

Com a capacidade de adicionar novas funcionalidades ao software, pode-se realizar uma 

quantidade ilimitada de simulações e análises. 

 

As classes destacadas em verde na parte inferior da figura 14, Gerador, 

Escalonador e Analisador são classes abstratas que funcionam como base para a 

implementação de extensões. 

 

Para uma compreensão mais profunda da arquitetura e das implementações 

realizadas neste simulador, os objetos desenvolvidos estão detalhados na seção APÊNDICE A 

deste trabalho. 
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4.4 Como utilizar o simulador 

 

 

Figura 15: Fluxo de execução do simulador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme mostra a figura 15, a execução de uma simulação inicia-se pelo 

planejamento do objetivo a ser alcançado, o que inclui a definição do tipo e das características 

das unidades de disco que serão simuladas (caixa Parametrizar Discos) e a quais situações 

estas unidades serão submetidas (caixa Configurar Cenário).  

 

Após a definição dos tipos e das características das unidades de disco e dos 

cenários, ocorre a execução da simulação propriamente dita, gerando, em seguida, os dados 

resultantes (caixa Executar Cenário).  

 

Estes dados precisam ser analisados, com o intuito de gerar relatórios com 

informações estatísticas e interpretações dos comportamentos das unidades de disco 

simulados, a partir dos resultados obtidos (caixa Analisar Resultados).  

 

Portanto o fluxo de execução de um processo de simulação, visto na figura 14, é 

dividido em quatro etapas principais: parametrizar discos, configurar cenário, executar 

cenário e analisar resultados. 

 

Para cada etapa da simulação, existe uma tela equivalente na interface gráfica 

implementada para o simulador DDrive e adicionalmente existe uma tela de configuração 

para definir parâmetros do próprio simulador, estas telas são: 

 

  



44 

 

 

Figura 16: Simulador – Discos. 

    

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Discos: Nesta tela (figura 16) são definidos os discos a serem simulados e são 

atribuídos os parâmetros necessários para a simulação e devidas estimativas de tempos. Estes 

discos podem ser buscados, criados, alterados e removidos do simulador; portanto, ao se 

definir um disco, este poderá ser reutilizado em diversos cenários. 

 

A definição dos discos que serão simulados é feita por meio de um conjunto de 

atributos e estes dependem do tipo de disco a ser inserido. Caso o disco seja do tipo HDD, 

além dos atributos básicos, que são: nome, tamanho do disco em bytes e tamanho do setor em 

bytes, é necessário atribuir também valores para os campos tempos de busca máximo e 

mínimo em milissegundos, velocidade de rotação em rotações por minuto, quantidade de 

faces e quantidade de trilhas do disco. 

 

 O atributo tempo de busca mínimo corresponde ao tempo que o disco leva para 

posicionar o cabeçote a uma trilha de distância da posição corrente deste. Os fabricantes 

divulgam este dado como tempo de busca track-to-track. 
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O tempo de busca máximo é o tempo necessário para a unidade posicionar o 

cabeçote em uma extremidade do disco, partindo da extremidade oposta; os fabricantes 

divulgam este dado como tempo de busca Full Stroke. 

 

Estes atributos de tempo são utilizados pelo simulador para estimar o tempo de 

busca a uma trilha, tendo como referência as trilhas de origem e destino; já os atributos 

velocidade de rotação, quantidade de faces e quantidade de trilhas referem-se à geometria do 

disco e são utilizados para calcular o tempo de latência rotacional e de transferência de um 

setor. 

 

No caso dos discos SSDs, não é necessário informar os atributos referentes à 

geometria do disco, nem tempos de busca máximo e mínimo, já que estes parâmetros somente 

têm relação com a arquitetura dos discos magnéticos. Como não é possível estimar os tempos 

de busca e transferência de um setor, necessita-se informar a latência de acesso, que é 

equivalente ao tempo de busca médio em microssegundos, e a taxa de operações em KIOPS 

(input/output operations per second), da qual é possível inferir a taxa de transferência teórica, 

considerando que cada acesso equivale a uma operação de input/output. 

 

 
Figura 17: Simulador – Cenários. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Cenários: Na figura 17, observa-se a tela de configuração dos cenários. Um 

cenário representa todas as configurações de como o simulador deve se comportar e seu 

objetivo é definir as situações às quais os discos a serem simulados serão submetidos, 

modelando o comportamento do SO ou dos usuários, que estressam o disco através de 

seguidas rajadas de requisições de acesso a setores. 

 

Um cenário pode ser buscado, criado, alterado e removido, podendo ser 

reaproveitado e executado diversas vezes. Os atributos básicos de um cenário são: nome, lista 

de discos a serem simulados e lista de escalonadores a serem aplicados aos discos magnéticos 

que serão simulados. Já estão disponíveis no software, os escalonadores básicos: FC-FS, 

SSTF, SCAN e C-SCAN, podendo ser adicionados novos escalonadores. 

 

 As informações necessárias para a geração das rajadas também são definidas na 

configuração do cenário. As rajadas são sequências de conjuntos de setores requisitados pelo 

sistema operacional; estas sequências devem ser atendidas pelo disco e se acumulam 

formando uma lista de requisições pendentes, caso cheguem a uma velocidade mais rápida 

que a capacidade de atendimento do disco. 

 

Para definir o comportamento das rajadas no cenário, atribui-se uma quantidade 

de rajadas a serem requisitadas (limite de 2.147.483.647), o comprimento destas rajadas em 

quantidade de setores (limite de 2.147.483.647) e o intervalo entre as requisições de novas 

rajadas. Este intervalo pode ser em quantidade de setores acessados, quando selecionada a 

opção “Intervalo em setores?” (Figura 16), ou em tempo acumulado de acessos em 

milissegundos, que é o comportamento padrão. 

 

Adicionalmente, um método de geração das rajadas é escolhido e, se necessário, 

são inseridos dados na entrada de dados para o gerador de rajadas. Estão disponíveis no 

simulador os modos de geração de rajadas: fixed, random e scan. Esses métodos serão 

descritos mais adiante na seção 4.5.2, onde está detalhado o processamento de um cenário. 

 

Além dos modos de geração de rajadas já implementados no simulador, a 

arquitetura do software permite a inclusão de novos modos de geração de rajadas e novas 

técnicas de escalonamento.  
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A capacidade de estender o simulador, por meio da inclusão de novos modos de 

geração de rajadas e novas técnicas de escalonamento, permite que, em trabalhos futuros, 

sejam implementados geradores de rajadas baseados em técnicas e fórmulas que expressem 

melhor o comportamento das requisições de disco feitas por um sistema computacional ou 

implementados geradores que utilizem requisições de disco reais. 

 

Outra possibilidade consiste na implementação e simulação de novas propostas de 

escalonadores de discos mais eficientes ou que resolvam problemas específicos.  

 

Esses são alguns exemplos dos diversos trabalhos que podem ser realizados a 

partir ou com o suporte deste software. 

 

 
Figura 18: Simulador – Executor. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Executor: Como pode ser observado na figura 18, a tela Executor permite 

selecionar um cenário previamente cadastrado e iniciar a sua execução. Durante o processo de 

simulação são exibidas mensagens e uma barra de progresso para o acompanhamento do 

andamento do processo. 
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Figura 19: Simulador – Resultados. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Resultados: Pode-se observar na figura 19, que a tela de resultados exibe um 

resumo com as informações obtidas de todos os analisadores definidos para o simulador, 

adicionalmente o simulador gera um arquivo texto e um csv (Valores Separados por Vírgula) 

na pasta ResultFiles. 

 

Os analisadores são componentes extensíveis, que tem como função processar um 

resultado gerando uma informação útil, como o cálculo do tempo médio de acesso. 

 

Assim como os escalonadores de disco e geradores de rajadas, o simulador 

permite a inclusão de novos analisadores de resultados. 
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Figura 20: Simulador – Configurações. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Configurações: A tela de configurações do simulador, vista na figura 20, tem 

como propósito definir quais escalonadores de disco, analisadores de resultados e geradores 

de rajadas estão disponíveis para o simulador. 

 

Ainda na figura 20, observam-se todos os componentes que estão nativamente 

implementados na biblioteca DDriveLib; para adicionar novas implementações, além de 

incluir as configurações, os arquivos “.class” dos analisadores, escalonadores e geradores 

devem estar respectivamente localizados nos caminhos “/ddrive/extensoes/analisadores”, 

“/ddrive/extensoes/escalonadores” e “/ddrive/extensoes/geradores”. 

 

Os novos Analisadores, Escalonadores e Geradores devem estender as seguintes 

classes abstratas: 

 

Analisador.java: Define o comportamento mínimo que os analisadores de 

resultados concretos devem possuir para serem adicionados ao simulador. Um analisador 

obrigatoriamente deve implementar o método analisar, este método recebe um objeto do tipo 

Resultado e retorna um objeto do tipo Informação. 
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Escalonador.java: Define o comportamento mínimo que os escalonadores de 

discos concretos devem possuir para serem adicionados ao simulador.  

 

Um escalonador obrigatoriamente deve implementar o método escalonar, este 

método recebe um objeto do tipo Drive, que contém as informações do disco onde os setores a 

serem escalonados estão armazenados; um objeto do tipo ListaCHS que contém o conjunto de 

setores a serem escalonados e um objeto do tipo SetorCHS que contém o setor inicial desta 

operação de escalonamento.  

 

O resultado retornado pelo método escalonar é um conjunto de setores CHS, 

ordenados de acordo com a técnica de escalonamento implementada. Adicionalmente, a classe 

abstrata implementa métodos concretos que auxiliam na implementação de novos 

escalonadores. 

 

Gerador.java: Define o comportamento mínimo que os geradores de rajadas 

concretos devem possuir para serem adicionados ao simulador.  

 

Um gerador, obrigatoriamente, deve implementar o método gerar; este método 

recebe um objeto do tipo Cenario, que contém as informações que orientam a geração das 

rajadas e retorna um conjunto de objetos do tipo ListaLBA com as rajadas geradas. 

 

 Adicionalmente, a classe abstrata implementa métodos concretos que auxiliam na 

implementação de novos geradores.  
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4.5 Funcionamento do Simulador 

 

 

Figura 21: Fluxo básico de funcionamento do simulador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na figura 21, observa-se o fluxo básico de funcionamento do simulador durante a 

execução de uma simulação; este fluxo é dividido em três etapas, cada uma delas com certas 

particularidades, sendo a mais importante a etapa “Processar Cenário”, onde a simulação 

realmente ocorre. As demais etapas, “Parametrizar, Configurar e Persistir” e “Analisar 

Resultados”, também são essenciais para a definição e interpretação das simulações a serem 

realizadas. 

 

4.5.1 Persistência dos elementos definidos 

 

A persistência dos dados é uma etapa acessório dentre os objetivos principais do 

aplicativo desenvolvido, porém é uma funcionalidade fundamental para garantir a usabilidade 

desta ferramenta. Essa etapa pode ocorrer de forma isolada do restante do fluxo, permitindo a 

gravação de discos e cenários antes da execução deste, ou pode ocorrer em sequência, quando 

é utilizada para gravar as análises dos resultados após uma execução. 

 

A gravação dos dados é feita em arquivos xml, através das classes dos pacotes 

xml/managers e xml/roots. A estrutura de persistência está implementada para os elementos 

Analise, Cenarios, Configuracoes e Drives. Nesta implementação, as classes do pacote 

xml/roots definem a estrutura do arquivo xml, tendo sido adotado como padrão o uso de um 

HashMap com uma String, a qual é a chave que representa a identificação do elemento, e uma 

instância do elemento a ser persistido, que representa o valor. 
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Dessa forma, constroem-se arquivos xml com conjuntos de análises, cenários, 

configurações e drives. As classes roots também implementam as funções básicas de inclusão, 

remoção, leitura de um item e listagem de todos os itens; desse modo, tem-se uma pequena e 

simples base de dados que serve de apoio às funções principais do software. 

 

As classes managers têm o papel de gerenciar o acesso aos arquivos xml, 

oferecendo os métodos para criar, ler e gravar os arquivos; além disso, oferecem também 

interfaces simplificadas para as funcionalidades das classes root, abstraindo as etapas de 

leitura e gravação de arquivos. 

 

4.5.2 Processar Cenário 

 

O processamento do cenário é a etapa mais importante do simulador. Neste passo, 

os discos e cenários serão lidos e submetidos à simulação, esta deve interpretar e gerar as 

rajadas de acessos a disco, produzindo estimativas de tempos relacionados aos acessos em 

cada situação simulada. 

 

Figura 22: Fluxo principal do processamento de um cenário. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na figura 22, observa-se o fluxo simplificado do processamento de um cenário, 

este inicia-se pela geração das rajadas que serão requisitadas dos discos a serem simulados. 
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As rajadas são sequências de leitura de setores requisitados pelo sistema 

operacional, tendo origem no próprio SO ou em ações de usuários e outros software. No 

simulador, esta função é desempenhada por uma implementação concreta de um gerador de 

rajadas. 

 

Os geradores de rajadas são implementações da classe abstrata Gerador, este 

objeto receberá o cenário, que contém todas as diretivas e informações necessárias para a 

execução do método “gerar”, destas classes. O resultado deste método é uma lista de listas de 

setores no formato LBA, criada de acordo com a proposta específica desta implementação da 

classe Gerador. 

 

Na biblioteca DDriveLib estão implementadas três classes concretas do tipo 

Gerador, são elas: 

 

FIXED: A classe de geração de rajadas fixed (fixo) realiza sua função 

interpretando os valores previamente definidos pelo usuário na configuração do cenário, 

montando as sequências de setores a serem consultadas. Como sugere o nome, estas rajadas e 

seus setores são fixos e sempre serão os mesmos em todas as execuções deste cenário. 

 

Este modo de geração é especialmente útil quando é necessário ter controle da 

localização dos setores a serem lidos, por exemplo, para validar o comportamento dos 

escalonadores e verificar a ocorrência de problemas conhecidos. 

 

RANDOM: Random é a implementação do modo de geração aleatório, neste 

caso, não existe controle de onde estão localizados no disco os setores a serem acessados. Na 

geração, são respeitados os limites dos discos presentes no cenário e gerados fluxos que 

respeitam a quantidade e o comprimento das rajadas. 

 

SCAN: O modo de geração de rajadas scan, assim como o modo aleatório, 

respeita os critérios de quantidade e comprimento das rajadas; porém gera um fluxo de 

requisições que percorre as trilhas do disco, semelhante à técnica de escalonamento de discos 

SCAN, percorrendo os discos de uma extremidade à outra, repetidamente. 
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Após a geração das rajadas, um laço é executado percorrendo todos os discos 

cadastrados para serem simulados neste cenário; para cada um deles, verifica-se o tipo de 

simulação que deve ser executada, se é SSD ou HDD, e realiza-se a chamada da lógica 

correspondente. 

  

Ao final, quando todos os discos terminarem de ser processados, o simulador 

retorna um conjunto de resultados que serão analisados na última etapa da simulação. 

 

4.5.3 Simulação de Discos 

 

 

Figura 23: Fluxo de simulação de um HDD. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A figura 23 representa o fluxo simplificado de simulação de um disco do tipo 

HDD. Este tipo de simulação será utilizado como referência por ser mais completo, visto que 

a simulação do SSD apenas não realiza alguns dos passos que compõem a simulação do 

HDD. A seguir, as atividades envolvidas neste processo serão explicadas, evidenciando as 

diferenças entre os dois tipos de simulação. 

 

O fluxo de execução da simulação de um HDD inicia-se com a conversão do 

conjunto de rajadas que contém setores definidos no formato LBA, para um conjunto de 

setores no formato compatível com o disco que está sendo simulado. 
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Para o HDD, a conversão ocorre de LBA para CHS, através da decomposição do 

valor sequencial utilizado pelo LBA em valores para os atributos cylinder, head e sector. No 

caso do SSD, a conversão será de LBA para PBA, sendo uma conversão direta, para fins de 

simulação, devido ao fato de ambos os formatos representarem o endereço do setor de forma 

sequencial. 

 

Após a atividade de conversão, o fluxo entra em seu primeiro laço, este irá 

percorrer a lista de escalonadores definidos para serem executados nesse cenário e uma 

simulação completa será processada para cada um. 

 

O laço dos escalonadores não existe na simulação de discos SSDs, já que estes 

possuem acesso direto a todos os setores armazenados, sem diferença considerável de tempo. 

Portanto não é necessário realizar o escalonamento dos setores a serem acessados; dessa 

forma, todos os passos que envolvem escalonamento não são executados nas simulações de 

discos SSDs. 

 

Interno ao laço dos escalonadores existe outro laço, este irá executar o 

recebimento de cada rajada de setores a serem acessados neste disco; ao entrar neste laço, 

uma nova rajada será recebida e algumas atividades omitidas no diagrama serão executadas. 

 

A lista de resultados será atualizada, incluindo as novas requisições de setores; 

para cada setor da nova rajada é incluído um item e definido o momento em que sua 

solicitação ocorre, esta informação corresponde aos tempos de acesso acumulados até o 

recebimento da requisição do setor e é importante para o cálculo do tempo de espera que cada 

setor requisitado sofreu. 

 

A rajada corrente é atualizada, esta rajada representa a lista de espera do disco, 

inclui-se nesta, a lista de setores da nova rajada. 

 

Após o recebimento de uma rajada, aplica-se, à lista de espera do disco, a técnica 

de escalonamento que está sendo simulada neste momento; desta forma, a sequência em que 

os acessos devem ocorrer é respeitada. 
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O próximo laço, interno ao laço de recebimento de rajadas, representa o acesso a 

cada setor da lista de espera do disco. Ao atender um setor, executa-se a atividade processa 

setor, esta atividade é importante para a simulação, por realizar internamente as seguintes 

ações: 

 

Cálculo do tempo de busca: O cálculo do tempo de busca é realizado em vários 

passos; primeiro é definida a distância em cilindros entre o setor de origem e destino, se a 

distância for zero, o tempo de busca também é zero e se a distância for um, o tempo de busca 

será o tempo de busca mínimo para o disco que está sendo simulado. 

 

Se a distância for maior que um, calcula-se a fração ideal do tempo de 

deslocamento do braço para a distância entre os setores menos uma trilha; esta fração é 

calculada retirando o tempo de busca mínimo, do tempo de busca máximo, dividindo este 

valor pela quantidade de cilindros máxima do disco e multiplicando pela distância desejada. O 

valor obtido como fração ideal é adicionado do tempo mínimo de busca. 

 

Dessa forma é possível estimar o tempo de busca levando em consideração o 

tempo de acionamento do mecanismo de movimentação do braço e o deslocamento efetivo 

deste. 

 

Cálculo do tempo de latência rotacional: O tempo de latência rotacional é 

calculado a partir da distância entre os setores de origem e destino em setores; se a distância 

for um, os setores são sequenciais e o tempo de latência rotacional é zero. Se a distância for 

maior que um, o tempo de latência rotacional será o tempo necessário para percorrer a 

quantidade de setores existentes entre os setores de origem e destino. O cálculo do tempo para 

percorrer cada um destes setores é o mesmo cálculo do tempo de transferência. 

 

Cálculo do tempo de transferência: O tempo de transferência é o mesmo tempo 

que o cabeçote leva para passar sobre a extensão de um setor na superfície do disco. O cálculo 

deste valor é realizado em duas etapas: calcula-se o tempo de uma rotação do disco, por 

exemplo, se o disco realiza 7200 rotações por minuto, então para cada rotação este disco 

consome 8,33 milissegundos, e este valor deve ser dividido pela quantidade de setores de uma 

trilha; se o disco possuir 10 setores por trilha, o tempo de transferência neste caso é 0,833 

milissegundos. 
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Cálculo do tempo de acesso: O tempo de acesso é a soma dos tempos de busca, 

latência rotacional e transferência. 

 

Inclusão do momento do acesso: Além de calcular e adicionar ao resultado cada 

um dos tempos vistos que compõem o tempo de acesso nesta atividade, o item de resultado 

correspondente é atualizado com o valor do momento de acesso do setor. Com este valor e o 

valor do momento de solicitação para este setor é possível calcular o tempo de espera que este 

setor sofreu entre sua solicitação e seu devido atendimento. 

 

Para o SSD, o tempo de acesso é calculado apenas somando a latência de acesso e 

o tempo de transferência. Como estes valores não variam de forma significativa no SSD, eles 

são considerados constantes. Assim como no HDD, nesta etapa também é incluído o momento 

do acesso. 

 

Após o processamento de cada setor, verifica-se a necessidade de ser requisitada 

uma nova rajada de acessos; existem três situações a serem analisadas:  

 

A primeira possibilidade ocorre quando ainda não foram recebidas todas as 

rajadas e o tempo de acessos ou a quantidade de setores acessados acumulados ultrapassa o 

limite definido para o cenário, neste caso, uma nova rajada é recebida.  

 

O segundo caso ocorre quando ainda não foram recebidas todas as rajadas e todos 

os setores da rajada corrente foram acessados, ou seja, a lista de espera do disco é esvaziada, 

neste momento, uma nova rajada é recebida.  

 

O último caso ocorre quando todas as rajadas foram recebidas e todos os setores 

foram acessados, dessa forma, acontece o término do processamento para a técnica de 

escalonamento atual. 

 

Quando todas as técnicas de escalonamento são processadas, o fluxo de simulação 

de um HDD retorna um conjunto de resultados, estes são objetos que contêm os itens de 

resultados, que, por sua vez, possuem todos os dados obtidos durante a simulação. 
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4.5.4 Analisar Resultados 

 

A análise dos resultados é realizada a partir da execução de todos os simuladores 

implementados e adicionados às configurações do simulador. Analisadores para verificar os 

valores médio, máximo, mínimo, desvio padrão e variância dos tempos de acesso e espera 

estão implementados na biblioteca DDriveLib; também está implementado um analisador que 

recupera a sequência dos acessos. Além desses, novos analisadores podem ser adicionados 

como mostrado. 

 

Adicionalmente à geração da lista de análises, o analisador de resultados também 

permite gerar arquivos de texto plano, de texto separado por vírgulas e resumos a partir destas 

análises.  
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5 SIMULAÇÕES E ANÁLISES DE RESULTADOS 

 

 

Com o intuito de avaliar se a execução das funcionalidades do simulador está 

adequada ao propósito definido para este trabalho, neste capítulo serão definidos e executados 

alguns cenários de simulações, seguidas da análise e validação dos respectivos resultados. 

 

As simulações abrangerão discos HDDs com configurações distintas, disco SSD, 

técnicas de escalonamento e modos de geração de rajadas; as análises serão vistas de acordo 

com a necessidade de cada simulação. 

 

Cada simulação possui uma breve descrição do que ela pretende validar, a 

explicação de como esse objetivo será atingido, a exposição dos resultados obtidos e a análise 

destes resultados. 

 

5.1 Simulação 1 – Escalonadores de Discos 

 

Esta simulação tem como objetivo validar o correto funcionamento das quatro 

implementações de técnicas de escalonamento de disco que fazem parte do escopo deste 

trabalho: FCFS, SSTF, SCAN e CSCAN. 

 

Este objetivo será atingindo simulando o comportamento exposto no exemplo do 

livro dos autores Silberschatz, Galvin e Gagne, utilizado para explicar o comportamento dos 

escalonadores básicos. No exemplo, uma única rajada de setores é escalonada, partindo do 

setor 53 e percorrendo os setores 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 e 67. 
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Tabela 1: Disco SimularExemploLivro. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Para simular este comportamento, utiliza-se um disco HDD com apenas uma 

superfície, um setor por trilha e com 200 trilhas. Esta configuração de disco garante que cada 

trilha possua apenas um setor, desta forma, cada acesso realizará o deslocamento da cabeça de 

leitura entre as trilhas, de modo equivalente ao exemplo utilizado como referência. Na tabela 

1, observa-se os atributos do disco SimulaExemploLivro, criado para esta simulação. 

 

 

Tabela 2: Cenário SimularExemploLivro. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na tabela 2, observa-se os parâmetros definidos para o cenário desta simulação. 

Neste cenário, utiliza-se o modo de geração de rajadas FIXED, com uma única rajada com os 

nove setores do exemplo e intervalo entre rajadas também de nove setores, garantindo, dessa 

forma, que todos os setores serão recebidos de uma única vez. 

 

Adicionalmente, aplica-se ao disco todos os escalonadores básicos e a sequência 

de acessos realizados na execução de cada um deles é verificada. Assim, realiza-se a 

confirmação de que a sequência de atendimento da requisição é a mesma do exemplo do livro. 

 

Nas figuras 24 a 27, os resultados esperados, considerando o exemplo utilizado 

como referência, e os resultados obtidos pelo simulador estão postos lado a lado. Na figura da 

esquerda, onde o eixo X representa o cilindro acessado e o eixo Y a sequência de acesso, 

encontram-se os exemplos do livro (referência). Na figura da direita, onde o eixo X representa 

a sequência de acessos e o eixo Y o cilindro acessado, encontram-se os resultados obtidos 

pelo simulador. 

 

 

Figura 24: Comparação FCFS. (a) Exemplo de “Referência”. (b) Resultado gerado pelo simulador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Como é possível observar na figura 24, tanto o resultado apresentado pela 

referência do livro, como o resultado do simulador para o escalonador FCFS foram iguais no 

atendimento às requisições de setores na sequência 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 e 67. 

Esse resultado é um indicativo de que a simulação de um disco HDD utilizando a técnica de 

escalonamento FCFS está correta. 
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Figura 25: Comparação SSTF. (a) Exemplo de “Referência”. (b) Resultado gerado pelo simulador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na figura 25, observa-se que tanto o resultado apresentado pela referência do 

livro, como o resultado do simulador para o escalonador SSTF foram iguais, atendendo às 

requisições na sequência 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124 e 183. Indicando que a simulação de 

um disco HDD utilizando a técnica de escalonamento SSTF está correta. 

 

 

Figura 26: Comparação SCAN. (a) Exemplo de “Referência”. (b) Resultado gerado pelo simulador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Observa-se na figura 26 que os resultados apresentados pela referência do livro e 

pelo simulador para o escalonador SCAN são distintos; o exemplo atende às requisições na 

sequência: 53, 37, 14, 65, 67, 98, 122, 124 e 183, enquanto a sequência do simulador é: 53, 

65, 67, 98, 122, 124, 183, 37 e 14.  
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Este comportamento deve-se ao início da simulação; quando a técnica SCAN é 

aplicada, ela percorre a extensão do disco em um sentido e depois no outro. No caso do 

simulador, inicialmente a direção percorrida é crescente; já os autores do livro optaram por 

iniciar percorrendo o sentido decrescente, ocorrendo uma inversão, apenas, na ordem dos 

grupos de setores; porém as leituras realizadas em cada sentido do disco foram as mesmas em 

ambos os casos. 

 

 

Figura 27: Comparação CSCAN. (a) Exemplo de “Referência”. (b) Resultado gerado pelo simulador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Como é possível observar na figura 27, tanto o resultado apresentado pela 

referência do livro, como o resultado do simulador para o escalonador CSCAN foram iguais, 

atendendo às requisições na sequência 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183, 14 e 37. Esse resultado é 

um indício de que a simulação de um disco HDD utilizando a técnica de escalonamento 

CSCAN está correta. 

 

5.2 Simulação 2 – Geradores de Rajadas 

 

Esta simulação tem como objetivo validar o correto funcionamento das três 

implementações de modos de geração de rajadas, que fazem parte do escopo deste trabalho: 

FIXED, RANDOM e SCAN. 

 

Este objetivo será atingindo simulando três cenários para dois discos rígidos 

teóricos, um SSD e outro HDD. Cada cenário será parametrizado de acordo com a técnica de 

geração de rajadas a ser validada. 
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Tabela 3: Discos TesteGeradoresRajadas.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na tabela 3, observa-se que, para realizar esta simulação, utilizam-se dois discos 

simples com parâmetros típicos para unidades com capacidade de 50 GB. 

 

O disco HDD será executado sempre para a técnica FCFS, desta forma, utiliza-se 

o analisador de sequência de acessos para identificar a sequência dos setores nas rajadas, no 

formato CHS. 

 

O disco SSD foi incluído neste teste para utilizar o analisador de sequência de 

acessos, identificando a sequência dos setores nas rajadas, no formato LBA/PBA; já que, para 

fins de simulação, os dois tipos de endereçamento são tratados pelos mesmos valores 

sequenciais. 
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Tabela 4: Disco TesteGeradorRajadasFIXED. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como pode ser visto na tabela 4, o primeiro cenário desta simulação gera as 

rajadas no modo FIXED com cinco rajadas e dez setores por rajada. Estes setores estão 

definidos no padrão de endereçamento LBA. 

  

 

Tabela 5: Cenários TesteGeradorRajadasRANDOM e TesteGeradorRajadasSCAN. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na tabela 5 é possível ver o segundo e o terceiro cenário desta simulação, ambos 

geram 10 rajadas com 20 setores cada. A única diferença entre estes cenários é o modo de 

geração de rajadas, RANDOM no segundo e SCAN no terceiro. 
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Tabela 6: Sequência de setores CHS e LBA das rajadas geradas com o modo FIXED. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela 6, observa-se os resultados retornados pelo analisador de sequência de 

acessos, nos formatos LBA para os discos SSD e CHS para os discos HDD, neste caso, 

representados textualmente no padrão Cabeçote # Cilindro # Setor. 

 

As figuras 28 a 30 possuem os gráficos de sequência de setores requisitados para 

cada modo de geração de rajadas, nestes gráficos o eixo X representa a sequência de acessos e 

o eixo Y o cilindro acessado. 

 

 

Figura 28: Sequência de setores FIXED.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O conjunto de requisições geradas pelo método FIXED é observado na figura 28. 

Neste gráfico, as cinco rajadas informadas para o gerador de rajadas são percebidas, 

observando que cada rajada é um conjunto de setores que pertencem ao mesmo cilindro. 

Desta forma, têm-se cinco sequências de acesso, a primeira nos cilindros próximos à base do 

gráfico, a segunda nos cilindros próximos ao topo do gráfico e as demais em um padrão 

decrescente. Portanto, as gerações de requisições mostram coerência com os dados 

informados na configuração do cenário, demonstrando claramente as 5 rajadas distribuídas de 

acordo com a definição. 

 

 

Figura 29: Sequência de setores RANDOM.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na figura 29, o conjunto de requisições geradas pelo método RANDOM é 

observado. A sua distribuição uniforme, por toda a faixa possível de valores, confirma a 

expectativa em relação a este gerador de rajadas. 
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Figura 30: Sequência de setores SCAN.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na figura 30, verifica-se o conjunto de requisições geradas pelo método SCAN. A 

sequência de gerações percorre todo o disco, deslocando, de forma alternada, a geração dos 

setores para as suas duas extremidades. 

 

Baseado nos gráficos e dados expostos, conclui-se que o mecanismo de geração 

de rajadas apresenta funcionamento adequado e que os modos de geração implementados 

estão gerando valores condizentes com seus respectivos propósitos. 

 

5.3 Simulação 3 – Analisadores de Resultados 

 

Esta simulação tem como objetivo validar o correto funcionamento das onze 

implementações de analisadores de resultados, que fazem parte do escopo deste trabalho. 

 

Este objetivo será atingindo simulando um disco rígido com parâmetros reais em 

um único cenário. 
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Tabela 7: Disco Spinpoint T 320GB.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela 8: Cenário de teste dos analisadores de resultados.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na tabela 7, os atributos de um disco real fabricado pela Samsung estão listados 

(SAMSUNG, 2014). Este disco é utilizado como referência, por ser uma unidade com 

características típicas de discos para desktop, na atualidade. As maiores mudanças nos discos 

magnéticos têm ocorrido na quantidade de trilhas e na capacidade de armazenamento, sem 

grandes diferenças em relação à velocidade de rotação, tempos de busca mínimo e máximo e 

quantidade de faces. 
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Para a simulação deste disco, utiliza-se o cenário descrito na tabela 8. Para este 

cenário, os escalonadores básicos serão executados utilizando um modo de geração de rajadas 

randômico; a utilização deste modo de geração tem o intuito de calcular o tempo médio de 

acesso randômico. 

 

 

Tabela 9: Análises do cenário de teste dos analisadores de resultados. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na tabela 9, têm-se as informações obtidas por dez, dos onze analisadores 

disponibilizados junto ao simulador; a partir dos dados gerados por esta simulação, somente o 

analisador de sequência de acessos será analisado separadamente. 

 

Dentre as informações obtidas, observa-se o enorme ganho na velocidade de 

acesso, reduzindo o tempo médio de acesso de 9,35 ms para menos de 3,7 ms, quando 

utilizada alguma técnica de escalonamento otimizado neste cenário.  

 

Ainda em relação ao tempo médio de acesso, o valor de 9,35 ms para o acesso a 

setores aleatórios é compatível com o tempo médio de busca em setores aleatórios desta 

unidade, que é de 8,9 ms. O tempo médio de acesso, geralmente, é um pouco maior que o 

tempo médio de busca, pois inclui os tempos de transferência e latência rotacional. 
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Outra informação que pode ser observada nesta simulação é a redução no tempo 

máximo de espera da técnica CSCAN em relação às técnicas SSTF e SCAN; uma redução de 

aproximadamente 10%, evidenciando como a técnica é eficaz na solução do starvation. 

 

 

Figura 31: Gráficos de sequências de acessos.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na figura 31, verificam-se os gráficos gerados a partir dos dados obtidos com o 

analisador de sequências, onde o eixo X representa a sequência de acessos e o eixo Y, o 

cilindro acessado. Fica evidente, através das imagens, o ganho de desempenho obtido pelos 

discos HDD ao utilizarem as técnicas de escalonamento. Neste cenário, houve redução 

significativa da movimentação dos cabeçotes entre os cilindros, o que proporcionou uma 

redução também importante nos tempos de acesso, beneficiando, de um modo geral, o 

desempenho da unidade. 

 

Os resultados obtidos e analisados para este cenário demonstram um correto 

funcionamento do mecanismo de análise de resultados e dos analisadores de resultados 

disponibilizados com o simulador. 
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5.4 Simulação 4 – Mecanismos de Extensões 

 

Esta simulação tem como objetivo validar o correto funcionamento dos 

mecanismos de inclusão de novas implementações para escalonadores de discos, geradores de 

rajadas e analisadores de resultados. 

Este objetivo será atingindo criando três novas classes simples, uma para cada tipo 

de extensão, estas classes serão adicionadas ao simulador e um cenário que as utilize será 

criado e executado. 

 

 

Figura 32: Novas extensões.

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Na figura 32, observa-se os elementos adicionados através do mecanismo de 

extensões; a partir deste ponto, estes objetos estão disponíveis para serem utilizados em 

simulações. 

 

A nova técnica de escalonamento incluída foi a ISCAN, esta técnica visa à 

execução da técnica SCAN, porém iniciando na direção oposta, buscando inicialmente a base 

do disco. 

 

O novo analisador de resultados incluído foi o SetoresSequenciaCilindro, este tem 

como função gerar uma lista com a sequência de cilindros dos setores acessados durante a 

simulação. 
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O novo modo de geração de rajadas adicionado foi o SEQUENCIAIS, o objetivo 

é gerar rajadas de setores sequenciais, ou seja, cada rajada de setores contíguos será gerada 

iniciando em um setor aleatório. 

 

Tabela 10: Cenário de exemplo de inclusão de extensões. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se, na tabela 10, os parâmetros do cenário utilizado para exemplificar a 

inclusão de novas extensões. Para este cenário, utiliza-se o disco Spinpoint T 320GB, 

utilizado na simulação anterior. A geração de rajadas sequenciais simula o acesso a 10 

arquivos de 0,5MB, alocados de forma contígua. 

 

 

Figura 33: Acessos a setores sequenciais.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na figura 33, verifica-se que o gerador de rajadas SEQUENCIAIS efetivamente 

solicitou conjuntos de setores contíguos. Este gráfico foi obtido utilizando os dados do 

analisador SetoresSequenciaCilindro e reflete o comportamento do escalonador ISCAN, 

iniciando em direção à base e, posteriormente, atendendo aos setores/arquivos no sentido 

oposto. 

 

Os resultados obtidos e analisados, nesta simulação, demonstram um correto 

funcionamento do mecanismo de inclusão de novas extensões. 

 

5.5 Simulação 5 – Análises Comparativas 

 

Esta simulação tem como objetivo realizar a comparação entre discos com 

parâmetros reais, validando o mecanismo de simulação de forma ampla. 

 

Este objetivo será atingindo criando três discos com parâmetros reais, sendo dois 

HDDs distintos e um SSD; estes discos serão executados para cenários que demonstrem as 

diferenças de desempenho e comportamento entre eles. 

 

 

Tabela 11: Discos da comparação.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Nesta simulação, além do disco da Samsung, que é utilizado nos exemplos 3 e 4 e 

representa um HDD de um computador pessoal, são utilizados dois novos discos, como pode 

ser visto na tabela 11: um HDD de alto desempenho que possui baixos tempos de busca e alta 

velocidade rotacional (SEAGATE, 2014) e um SSD típico (INTEL, 2014). 

 

Tabela 12: Cenário da comparação.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O cenário configurado para esta simulação inclui os três discos mencionados, 

utilizando as técnicas de escalonamento FCFS e SSTF para os discos do tipo HDD e gerando 

15.000 acessos, divididos em 30 rajadas lançadas a cada meio segundo. 

 

Com esta configuração, observa-se o ganho de desempenho ao utilizar técnicas de 

escalonamento e a diferença de performance entre diferentes tipos de unidades, incluindo um 

exemplo de disco SSD. 

 

Tabela 13: Análises da comparação.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na tabela 13, estão listados os resultados para os analisadores selecionados nesta 

execução, onde D1 é o disco Samsung Spinpoint T 320GB Serial ATA II HDD, D2 é o disco 

Seagate Cheetah 15K e SSD é o disco Intel SSD 910 Series 400GB. 

 

 

Figura 34: Gráficos de tempos de acesso e espera.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Observa-se, nos dados expostos na tabela 13 e nos gráficos da figura 34, um 

ganho significativo de desempenho, tanto ao melhorar as especificações da unidade, como ao 

utilizar técnicas de escalonamento; especialmente no D1, que possui especificações mais 

simples.  

 

Outra diferença grande de desempenho é observada entre as unidades SSD e 

HDD, em que um disco SSD, além de ter tempos de acesso extremamente baixos, apresenta 

uma baixa variação nos tempos de espera entre as requisições, garantindo um desempenho 

mais consistente do sistema como um todo. 

 

Entre as duas unidades HDDs, os ganhos obtidos são: 

 

o Tempo médio de acesso 62% menor para unidade D2 em relação à 

unidade D1, quando não é utilizada nenhuma técnica de escalonamento. 

 

o Tempo médio de acesso 43% menor para unidade D2 em relação à 

unidade D1, quando é utilizada técnica de escalonamento SSTF. 
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o Tempo médio de acesso 71% menor para unidade D1 quando é utilizada a 

técnica de escalonamento SSTF, em relação a não utilização de técnica de 

escalonamento. 

 

o Tempo médio de acesso 57% menor para unidade D2 quando é utilizada a 

técnica de escalonamento SSTF, em relação a não utilização de técnica de 

escalonamento. 

 

o Tempo máximo de espera 62% menor para unidade D2 em relação à 

unidade D1, quando não é utilizada técnica de escalonamento. 

 

o Tempo máximo de espera 38% menor para unidade D2 em relação à 

unidade D1, quando é utilizada técnica de escalonamento SSTF. 

 

o Tempo máximo de espera 80% menor para unidade D1 quando é utilizada 

a técnica de escalonamento SSTF, em relação a não utilização de técnica 

de escalonamento. 

 

o Tempo máximo de espera 67% menor para unidade D2 quando é utilizada 

a técnica de escalonamento SSTF, em relação a não utilização de técnica 

de escalonamento. 

 

Com a análise dos ganhos de desempenho, conclui-se que tanto a forma de acesso 

aos dados como as características físicas das unidades têm grande impacto no desempenho, 

estando claro que o ganho ao utilizar as técnicas de escalonamento em unidades mais lentas é 

significativamente maior.  
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CONCLUSÃO  

 

 

Apesar do desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento, os discos 

rígidos mecânicos possuem um papel extremamente importante, já que as novas soluções, em 

especial os discos de estado sólido, têm custo elevado para os padrões de geração de 

conteúdos atuais. 

 

Neste ambiente, em que o volume de dados gerados diariamente atinge níveis 

impensáveis há alguns anos, aplicações que manipulam grandes volumes de dados têm seu 

desempenho afetado negativamente pelas unidades de armazenamento secundário e a solução 

de maior desempenho pode ser inviável devido ao seu alto custo. Dessa forma, é importante 

possuir mecanismos que contribuam para o aprendizado, a avaliação e o aprimoramento 

destas tecnologias. 

 

Como resultado deste trabalho, obteve-se uma ferramenta para simulação 

completamente configurável e parametrizável, que permite a avaliação de discos e 

escalonadores diversos, em qualquer cenário, através de mecanismo de extensão do software. 

 

Este simulador contribui como ferramenta de apoio ao aprendizado, como 

plataforma de testes de discos com parâmetros reais ou teóricos, como ambiente para 

avaliação de comportamento de escalonadores, discos e cenários diversos e como apoio ao 

desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas. 

 

A capacidade de extensão do software também agrega valor ao trabalho, por 

facilitar a utilização desta ferramenta em trabalhos futuros de comparação e desenvolvimento 
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de tecnologias. Tanto o simulador desenvolvido, como os códigos fontes deste estão 

disponíveis para a livre utilização (APÊNDICE B).  

 

Como trabalhos futuros, propõem-se: 

 

o Implementação de geradores de rajadas, baseados em técnicas e fórmulas 

que expressem melhor o comportamento das requisições de acesso ao 

disco ou que utilizem requisições reais lidas de arquivos. 

 

o Inclusão de tratamento para intervalos variáveis entre rajadas e discos com 

quantidade de setores variáveis por trilha. 

 

o Comparação de escalonadores de discos para objetivos específicos, a 

exemplo da dissertação “Avaliação de algoritmos de escalonamento de 

disco com qualidade de serviço em ambientes virtualizados” (SOUZA, 

2014). 

 

o Inclusão de novas técnicas de escalonamento como SLTF (Shortest 

Latency Time First), SPTF (Shortest Positioning Time First), SATF 

(Shortest Access Time First), N-step-SCAN e FSCAN.  
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APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DE CLASSES POR PACOTE 

 

Pacote Componentes: 

 

Os pacotes componentes e componentes.setores contêm um conjunto de classes 

que representam estruturas primárias do simulador, estas estruturas, em geral, são bastante 

simples, possuem representação de atributos e funções básicas de recuperação e atribuição de 

dados.  

  

Analise.java: Ao final de uma simulação, os resultados discretos são processados 

e uma análise é gerada; esta análise é representada pela classe Analise.java e mantém o 

conjunto de informações obtidos através dos analisadores. 

 

Cenario.java: A classe cenário mantém as configurações definidas para uma 

execução, possuindo atributos para identificar os discos que serão executados e quais 

escalonadores serão aplicados a estes discos. 

 

Além disso, configura-se o comportamento da simulação através das definições 

das regras de criação das rajadas, nessa classe. Estas regras são o comprimento de cada rajada, 

o modo de geração das rajadas, o tipo e o valor do intervalo entre as rajadas, a quantidade de 

rajadas a serem geradas e a entrada de dados para o gerador de rajadas que será utilizado. 

  

Configuracao.java: Um conjunto de configurações que define quais analisadores 

de resultados, escalonadores de disco e geradores de rajadas estão disponíveis para o ambiente 

de simulação. 
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Drive.java: Elemento central deste trabalho, o disco é representado pela classe 

Drive e nela são definidos os atributos necessários para estimar o tempo de acesso de acordo 

com seu tipo, SSD ou HDD. Os atributos tamanho do disco, tamanho dos setores, velocidade 

de rotação, quantidade de cabeças de leitura, cilindros, latência, taxa de operações, tempos de 

busca mínimo e máximo são definidos para a realização dos cálculos necessários à simulação. 

 

Informacao.java: Uma informação é o resultado devolvido por um analisador, 

nele são definidos o tipo de dado e o valor da informação. 

 

ItemResultado.java: Detalha os dados obtidos para cada operação de leitura de 

uma simulação, sendo componente básico de um resultado. Neste, ficam armazenados os 

tempos de busca, transferência, latência rotacional, espera e acesso. 

 

Resultado.java: Conjunto de itens de resultado de uma execução de simulação de 

um disco HDD para um escalonador ou de um disco SSD, em um cenário específico. Um 

conjunto de resultados é a saída de uma execução e um ou mais resultados é a entrada do 

analisador de resultados. 

 

ListaCHS.java, ListaLBA.java e ListaPBA.java: As listas de setores 

representam sequências de setores a serem escalonados quando necessário e acessados 

durante o processo de simulação. 

 

SetorCHS.java, SetorLBA.java e SetorPBA.java: Os setores são 

posicionamentos em discos; podendo ser LBA, o lógico, recebido do SO; CHS que é o bloco 

físico do HDD e PBA que é o bloco físico do SSD. 

 

Pacote Extensões: 

 

O pacote extensões é o conjunto dos pacotes extensoes.abstratos, 

extensoes.analisadores, extensoes.escalonadores e extensoes.geradores. O primeiro contém a 

definição abstrata dos objetos a serem implementados e os demais pacotes possuem classes 

concretas que implementam analisadores, escalonadores e geradores. Adicionalmente, nestes 

pacotes podem ser incluídas novas classes que estendam das respectivas classes abstratas para 

a inclusão no ambiente de simulação. 



88 

 

 

 

As classes do pacote extensoes.abstratos são: 

 

Analisador.java: Define o comportamento mínimo que os analisadores de 

resultados concretos devem possuir para serem adicionados ao simulador. Um analisador 

obrigatoriamente deve implementar o método analisar, este método recebe um objeto do tipo 

Resultado e retorna um objeto do tipo Informação. 

 

Escalonador.java: Define o comportamento mínimo que os escalonadores de 

discos concretos devem possuir para serem adicionados ao simulador.  

 

Um escalonador obrigatoriamente deve implementar o método escalonar, este 

método recebe um objeto do tipo Drive, que contém as informações do disco onde os setores a 

serem escalonados estão armazenados; um objeto do tipo ListaCHS que contém o conjunto de 

setores a serem escalonados e um objeto do tipo SetorCHS que contém o setor inicial desta 

operação de escalonamento.  

 

O resultado retornado pelo método escalonar é um conjunto de setores CHS, 

ordenados de acordo com a técnica de escalonamento implementada. Adicionalmente, a classe 

abstrata implementa métodos concretos que auxiliam na implementação de novos 

escalonadores. 

 

Gerador.java: Define o comportamento mínimo que os geradores de rajadas 

concretos devem possuir para serem adicionados ao simulador.  

 

Um gerador, obrigatoriamente, deve implementar o método gerar; este método 

recebe um objeto do tipo Cenario, que contém as informações que orientam a geração das 

rajadas e retorna um conjunto de objetos do tipo ListaLBA com as rajadas geradas. 

 

 Adicionalmente, a classe abstrata implementa métodos concretos que auxiliam na 

implementação de novos geradores. 

 

Algumas classes concretas que estendem essas classes abstratas estão incluídas na 

biblioteca DDriveLib, são elas: 
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Analisadores: AcessoDesvioPadraoTempo.java, AcessoTempoMaximo.java, 

AcessoTempoMedio.java, AcessoTempoMinimo.java, AcessoVarianciaTempo.java, 

EsperaDesvioPadraoTempo.java, EsperaTempoMaximo.java, EsperaTempoMedio.java, 

EsperaTempoMinimo.java, EsperaVarianciaTempo.java e SetoresSequenciaAcesso.java. 

 

Escalonadores: CSCAN.java, FCFS.java, SCAN.java e SSTF.java.  

 

Geradores: FIXED.java, RANDOM.java e SCAN.java. 

 

Pacote Simulador: 

 

O pacote Simulador contém as classes que gerenciam as etapas de execução de 

uma simulação, utilizando o software implementado neste trabalho. As classes que compõem 

este pacote são: 

 

AnalisadorResultados.java: A função principal desta classe é processar um ou 

mais resultados, submetendo-os à análise em todos os analisadores configurados para o 

simulador. Ao final, o analisador de resultados retorna um conjunto de objetos do tipo 

Analise, com todas as informações obtidas.  

 

Adicionalmente, o analisador de resultados possui funções para gerar resumos de 

analises, que podem ser retornados como um objeto do tipo String, escritos em arquivos de 

texto plano ou escritos em arquivos de valores separados por vírgula (CSV). 

 

EscalonadorDiscos.java: Tem como objetivo atender à solicitação do executor 

de cenários, buscando a implementação da técnica de escalonamento requisitada e executando 

a operação escalonar. 

ExecutorCenarios.java: Núcleo do processo de simulação, esta classe realiza a 

interpretação do cenário e executa a simulação de cada disco definido, submetendo os HDDs 

a cada escalonador selecionado. 

 

O método principal, chamado processarCenario, coordena a execução das etapas 

da simulação, incluindo a geração de rajadas e o escalonamento dos discos HDDs; retornando 
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ao final um conjunto de resultados, sendo um para cada técnica de escalonamento aplicada a 

cada disco HDD e um para cada disco SSD. 

 

GeradorRajadas.java: Tem como objetivo atender à solicitação do executor de 

cenários, buscando a implementação do modo de geração de rajadas requisitado e executando 

a operação gerar. 

 

Auxiliares 

 

O item Auxiliares está dividido em três pacotes Java, que tem funções isoladas ou 

papel auxiliar no processo de simulação, estes pacotes e suas classes são: 

 

Util: É um pacote que contém as classes Utils.java e Log.java, estas classes 

possuem funções isoladas para a criação de arquivos e gerenciamento dos logs de execução. 

 

Xml: Dividido em mais dois pacotes, managers e roots, o pacote Xml contém 

classes necessárias para gerenciar, gerar e recuperar os arquivos XML, onde a aplicação 

persiste seus dados. 

 

No pacote “xml/managers” estão incluídas as classes Java responsáveis por 

gerenciar o acesso, escrita, busca e alteração dos dados dos arquivos XML: 

 

TemplateManager.java: Esta classe define funções genéricas herdadas pelas 

demais classes Manager. 

 

AnalisesManager.java, CenariosManager.java, ConfiguracoesManager,java 

e DrivesManager.java: Cada uma destas classes implementa as funções específicas de 

acesso para cada estrutura de dados representadas pelos arquivos XML. 

 

O pacote “xml/roots” inclui as classes Java: Analises.java, Cenarios.java, 

Configuracoes.java e Drives.java. Estas classes mantêm a estrutura básica dos arquivos, que 

são listas de componentes específicos; elas implementam o componente “XmlRootElement”. 
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Modulo DDriveWinFace 

 

O DDriveWinFace é o módulo onde está implementada a interface Swing do 

simulador, este módulo possui quatro classes: 

 

CRUD.java: A classe CRUD (Create, Read, Update, Delete) concentra os 

métodos de criação, atualização, busca e remoção de discos, cenários e configurações do 

simulador. 

 

FacesUtils.java: Classe que concentra funções utilitárias, como a conversão de 

tipos de dados e outras funcionalidades utilizadas pela interface. 

 

taskProcessaCenario.java: Implementação de uma tarefa Swing, permitindo a 

execução assíncrona do processo de simulação do cenário. 

 

MainFace.java: Classe de construção e gerenciamento de eventos da interface 

Swing, sendo o principal elemento deste módulo. 
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APÊNDICE B – SOFTWARE E CÓDIGOS FONTES DISPONIBILIZADOS 

 

 

Aplicação e códigos fontes disponíveis em: 

https://sourceforge.net/projects/ddrive/ 

https://sourceforge.net/projects/ddrive/

