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RESUMO
Apesar de já conhecida a viabilidade de ambientes para desenvolvimento de software
embutido e de tempo real baseados em ferramentas CASE UML para plataformasalvo de 32
bits, uma série de dúvidas vêm à tona no momento de se pôr em prática ambientes similares
para o desenvolvimento de software embutido em plataformas de 8 bits, com severas
limitações em recursos como memória e capacidade de processamento.
O presente trabalho realiza o levantamento de um modelo de referência para a avaliação de um
ambiente de desenvolvimento de software embutido e de tempo real baseado na ferramenta
CASE UML Telelogic Rhapsody.
Por meio de um estudo de caso, avaliase a aplicabilidade de funcionalidades comuns
oferecidas por ferramentas CASE UML para plataformasalvo de 32 bits, como modelagem de
software, geração automática de código a partir de modelos UML, e mecanismos para
execução e depuração de modelos UML, quando aplicadas ao desenvolvimento de software
embutido em uma plataformaalvo de 8 bits com severas limitações em recursos como
memória de programa (ROM), memória de dados (RAM) e desempenho do microprocessador.
A aplicação implementada como estudo de caso consiste em um sistema de controle de
temperatura ambiente formado por um módulo controlador (plataforma de 32 bits) que se
comunica com sensores e atuadores (plataformas de 8 bits) via rádiofreqüência

Palavraschave:
tempo real.

Ferramentas CASE UML, Microcontroladores, Software embutido e de

ABSTRACT
Evaluation of embedded real time software development environments based
on a UML CASE tool
Although already known the feasibility of real time embedded software development
environments based on UML CASE tools for 32 bit target platforms, several questions arise at
the time to deploy similar environments for development of software embedded in 8 bit
platforms, with hard resource constraints as memory and processing power.
This work performs an elicitation of a reference model for evaluation of an embedded real
time software development environment based on UML CASE tool Telelogic Rhapsody.
By the means of a case study, this work evaluates the applicability of common functionalities
offered by UML CASE tools for 32 bit target platforms, as software modeling, automatic code
generation from UML models, and mechanisms for execution and debugging of UML models,
when applied to development of software embedded in an 8 bit target platform with hard
constraints on resources like program memory (ROM), data memory (RAM) and
microprocessor performance.
The application implemented as a case study consists of an ambient temperature control
system built with a controller module (32 bit platform) that comunicates to sensors and
actuators (8 bit platforms) through radiofrequency.

Keywords: UML CASE tools, Microcontrollers, Realtime and embedded software.
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1
1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Telefone celular, forno de microondas, marcapasso, todos têm algo em comum. Ao

contrário de estações de trabalho, servidores e mainframes, todos estes dispositivos atendem a
propósitos específicos, e consistem em sistemas embutidos.
Estão por toda parte: no aparelho de fax, na impressora, nos eletrodomésticos, nos
automóveis, nas aeronaves comerciais; enfim, sistemas embutidos são parte da vida moderna,
e por vezes passam despercebidos. Mais de 99% dos microprocessadores produzidos todos os
anos destinamse a sistemas embutidos, sendo menos de 1% destinados a computadores
pessoais, estações de trabalho, servidores e mainframes (TURLEY, 1999).
Hoje, não apenas a demanda mas também a complexidade das aplicações de sistemas
embutidos vem crescendo vertiginosamente. Isso ocorre, de um lado, devido à sofisticação da
própria demanda, e de outro, porque muitos desses sistemas possuem recursos limitados,
principalmente por conta de fatores relacionados a custo e eficiência no consumo de energia.
Muitos deles ainda precisam atender a aplicações de tempo real, devendo concluir tarefas
dentro de prazos bastante restritos.
Atualmente, no contexto dos sistemas embutidos, coexistem inúmeras plataformas de
hardware e plataformas de software distintas. Entendase por plataformas de hardware,
arquiteturas de microprocessadores, conjuntos de instruções de máquina, mecanismos de
endereçamento e periféricos, e por plataformas de software, linguagens de programação,
ferramentas de desenvolvimento e depuração, e mecanismos de suporte a multitarefa.
Inúmeros fabricantes apresentam soluções cada vez mais inovadoras como microcontroladores
reconfiguráveis (PLDs), sistemas operacionais de tempo real (RTOS), ambientes de
desenvolvimento, entre outras, o que não deixa de ser bem vindo. Porém, o caráter
heterogêneo das plataformas disponíveis para sistemas embutidos reduz a capacidade de
reutilização de componentes de software, dos quais muitos têm de ser desenvolvidos desde o
início, ou readaptados a cada mudança de plataforma.
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Em um ambiente onde o desenvolvimento rápido é necessário para reduzir o tempo de
inserção de produtos no mercado, ou onde há aspectos de segurança crítica envolvidos na
implantação e operação de sistemas, as ferramentas usuais para projeto e desenvolvimento de
software embutido e de tempo real, especialmente as linguagens textuais de programação (e.g.
C, C++, Java, Ada, etc.), mostramse insuficientes para abstrair a crescente complexidade das
aplicações (SCHMIDT, 2006).
Para lidar com essa complexidade, a UML  sigla em inglês para Linguagem de
Modelagem Unificada  (OMG, 2007) vem sendo sugerida para a modelagem e síntese de
software embutido e de tempo real por meio de ferramentas CASE (KRASNER, 2004), que
permitem a transformação de modelos UML em código de linguagens estruturadas e/ou
orientadas a objeto como C, C++ ou Java.
Appenzeller (2003) apresentou um estudo de caso avaliando o emprego das ferramentas
CASE UML Rational Rose RealTime (IBM, 2007) e Telelogic Tau (TELELOGIC, 2007d) no
desenvolvimento de software para aplicações de voz sobre IP. Appenzeller relacionou recursos
para a representação de restrições de tempo oferecidos pelos fabricantes em suas ferramentas,
visando estender a UML para permitir a modelagem de aplicações de tempo real.
Wasowski (2005) propôs um algoritmo para a geração de código em linguagem C a
partir de um subconjunto de diagramas de estados, e um interpretador para a execução do
objeto compilado. O algoritmo proposto por Wasowski foi empregado como gerador de
código para modelos criados no visualSTATE (IAR, 2007), uma ferramenta CASE baseada
em diagramas de estados, obtendose redução de 20% a 30% no tamanho do código gerado.
Já a Universidade de Twente (2005) publicou um relatório avaliando duas propostas de
máquina virtual, OXF  Object Execution Framework e IDF  Interrupt Driven Framework,
para a execução de código gerado pela ferramenta CASE Rhapsody (TELELOGIC, 2007b).
Neste relatório, as máquinas virtuais são implementadas em dois sistemas operacionais para
desktop, Linux e Windows, em que são analisadas as conseqüências da latência inerente às
plataformas na precisão do temporizador e no desempenho das máquinas virtuais.
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A possibilidade do uso de modelos no desenvolvimento de software embutido permite
separar aspectos relacionados à aplicação dos detalhes de implementação, podendo trazer, por
meio da portabilidade de modelos, um ambiente mais independente e propício ao reuso, frente
à miscelânea de ferramentas e plataformas disponíveis.
Atualmente já é conhecida a viabilidade de ambientes de desenvolvimento baseados em
ferramentas CASE UML para plataformas de 32 bits, como microprocessadores embutidos
baseados nas arquiteturas x86 (INTEL, 2007) ou ARM (ARM, 2007) com sistema operacional
preemptivo e de tempo compartilhado como Linux ou Windows CE, e com um mínimo de 4
MB de memória ROM para armazenamento de programa e 1 MB de memória RAM para
variáveis, estruturas de dados e pilha. Tal nível de recursos é apropriado para atender a
aplicações de maior valor agregado (e.g. controladores programáveis para automação
industrial, controladores para automação predial, sistemas de segurança, entre outros).
Porém, uma série de dúvidas vêm à tona no momento de se pôr em prática ambientes
similares para o desenvolvimento de software embutido em plataformas de 8 bits, como
microcontroladores baseados nas arquiteturas PIC (MICROCHIP, 2007c) ou MCS51 (INTEL,
2007b), com um executivo de tempo real simples baseado na interrupção programável de um
temporizador, e com memória ROM de alguns milhares de instruções para armazenamento de
programa (e.g. 1KB a 64KB), e memória RAM bastante limitada (e.g. 64 bytes a 4KB).
Severas restrições de recursos, como essas, são próprias de sistemas destinados a aplicações
sensíveis a custo (e.g. eletrodomésticos, equipamentos de som e vídeo, entre outros). Nessas
condições, os seguintes aspectos principais precisam ser analisados:
a) Impactos no tamanho do código executável compilado a partir dos arquivosfonte
gerados pela ferramenta CASE UML;
b) Desempenho da máquina virtual responsável pela execução de modelos UML na
plataformaalvo, e;
c) Meios para depuração de modelos UML em execução na plataformaalvo.
Tais aspectos compõem a motivação para este trabalho.
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1.2 Objetivo
Dado um ambiente baseado em ferramenta CASE UML comum para o desenvolvimento
de software embutido e de tempo real para plataformas de 32 bits, verificar a aplicabilidade
das funcionalidades deste ambiente para uma plataforma de 8 bits com severas restrições em
recursos como memória de programa (ROM), memória de dados (RAM) e desempenho do
microprocessador. Neste contexto, relacionar em um modelo de referência que exponha tal
ambiente de desenvolvimento, as restrições e limitações impostas pela plataforma de 8 bits
nos processos de edição de modelos, geração de código, execução e depuração de modelos
UML na plataformaalvo.
Neste trabalho, entendese por ambiente de desenvolvimento o conjunto formado por
ferramenta CASE UML, compilador, montador, ligador, depurador, emulador para a
linguagem da plataformaalvo, e o hardware da própria plataformaalvo.
Para funcionalidades constatadas como inviáveis, são enumeradas as razões para tais
restrições e, para algumas delas, são sugeridas alternativas para contornálas.
Para funcionalidades constatadas como limitadas, são avaliadas as condições em que são
empregadas e os limites que determinam até que ponto tais funcionalidades permanecem
aplicáveis.

1.3 Resultados esperados e contribuições
São contribuições deste trabalho:
a) O levantamento de um modelo de referência para avaliação de ambientes de
desenvolvimento de software embutido e de tempo real baseados na ferramenta
CASE UML Telelogic Rhapsody, para plataformasalvo com severas restrições em
recursos como memória e capacidade de processamento;
b) O Detalhamento da modelagem de um sistema reativo de pequeno porte (estudo
de caso) apropriado para a síntese automática de código a partir de modelos UML,
por meio da ferramenta CASE Telelogic Rhapsody;
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c) A análise dos mecanismos de execução e depuração de modelos UML criados
com a ferramenta CASE Telelogic Rhapsody para plataformas com restrições em
recursos.

1.4 Método de trabalho
Este trabalho realiza o projeto e a implementação de uma aplicação por meio de uma
ferramenta CASE UML, gerandose código executável a ser implantado em duas plataformas
baseadas em microcontroladores de propósito geral com diferentes restrições de recursos.
Na primeira plataforma, o microcontrolador constituise de um núcleo de processamento
ARM926EJS (ARM, 2007), de 32 bits, com 8 KB de memória cache para instruções, 8 KB
de memória cache para dados, cinco estágios para processamento simultâneo de instruções
(busca, decodificação, execução, manipulação de dados em memória, e manipulação de dados
em registrador), instruções para processamento digital de sinais (DSP), unidade de
gerenciamento de memória, 256 MB de memória para programa (ROM) e 64 MB de memória
para variáveis, estruturas de dados e pilha (RAM). Como executivo de tempo real, esta
plataforma conta com uma versão reduzida do sistema operacional Linux (BUSYBOX, 2007).
Na segunda plataforma, o microcontrolador constituise de um núcleo de processamento
PIC18 (MICROCHIP, 2007c), de 8 bits, com 64 KB de memória para programa (ROM), e 4
KB de memória para variáveis, estruturas de dados e pilha (RAM).
Cada um dos microcontroladores abordados foram escolhidos com base na freqüência
de utilização em projetos de produtos segundo levantamento realizado pela EMBEDDED
SYSTEMS DESIGN / EETIMES (2007).
A aplicação a ser implementada como estudo de caso consiste em um sistema de
controle de temperatura ambiente em malha fechada, formado por um módulo controlador
(plataforma de 32 bits) que se comunica com sensores e atuadores (ambos plataformas de 8
bits distintas) via rádiofreqüência (IEEE 802.15.4, 2006). A Figura 1, a seguir, mostra o
sistema implementado. Tal aplicação serve como base para se investigar a implementação do

6
código gerado pela ferramenta CASE a partir de modelos UML, os mecanismos para
execução de modelos UML na plataformaalvo, e os detalhes de funcionamento do processo
de depuração de modelos em execução na plataformaalvo. O controle de temperatura em
malha fechada consiste em um processo cujos tempos de reação são longos, permitindo
melhor verificação dos mecanismos de depuração de modelos em execução na plataforma
alvo. Já com relação à comunicação via rádio por meio do enlace escolhido (IEEE 802.15.4,
2006), o acesso múltiplo ao meio físico permite a mesma implementação da pilha de
protocolos em todos os pontos (módulo controlador, e módulos sensor e atuador) podendose
ter os mesmos modelos UML estáticos e dinâmicos tanto para a plataforma de 32 bits quanto
para a plataforma de 8 bits.

Figura 1. Sistema de controle de temperatura. Referência própria: elaborada pelo autor.
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A construção de modelos UML é realizada por meio da ferramenta CASE Rhapsody In
C (TELELOGIC, 2007b), escolhida devido à sua maior conformidade com a UML 2.0, aos
recursos para depuração de modelos, e sua predisposição em oferecer meios para implementar
modelos de software em sistemas com restrições de recursos, frente a outros fabricantes.
Verificase, da plataforma de 32 bits para a plataforma de 8 bits, quais facilidades em
tempo de desenvolvimento, como geração de código e depuração de modelos, são
prejudicadas ou inviabilizadas por conta das restrições de recursos, como memória para
programa, memória para dados, arquitetura do microprocessador, interfaces de comunicação,
entre outros. A partir da perda ou degradação daquelas facilidades, avaliamse medidas para
contornar tais limitações.
Os aspectos dos ambientes de desenvolvimento analisados são:
a) Síntese automática de código em linguagem de programação textual a partir de
modelos UML;
b) Execução de modelos UML na plataformaalvo, e;
c) Depuração de modelos UML também na plataformaalvo.
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1.5 Organização do trabalho
O capítulo 2  Software embutido e de tempo real  apresenta características de software
e de ambientes de desenvolvimento usualmente empregados na implementação e depuração de
software para sistemas embutidos e de tempo real.
No capítulo 3  UML para software embutido e de tempo real  são abordados
mecanismos oferecidos pela UML convenientes para a modelagem de software embutido e de
tempo real.
O capítulo 4  Aspectos de ferramentas CASE UML para software embutido e de tempo
real  descreve um perfil para geração de código em linguagem C a partir de um subconjunto
de modelos UML, analisa alguns métodos para geração de código em linguagem C a partir de
diagramas de máquina de estados da UML, e métodos para depuração de modelos em
execução na plataformaalvo. Após apresentar a organização de um ambiente de
desenvolvimento baseado em ferramenta CASE UML, descreve os aspectos que são avaliados
neste trabalho.
No capítulo 5  Descrição dos ambientes de desenvolvimento  são apresentadas as
plataformas empregadas e os ambientes utilizados no estudo de caso.
O capítulo 6  Desenvolvimento de um sistema distribuído para controle de temperatura
ambiente  aborda o projeto e a implementação, por meio dos ambientes de desenvolvimento
citados no capítulo 5, de um sistema de controle de temperatura ambiente em malha fechada
formado por um módulo controlador (plataforma de 32 bits) que se comunica com sensores e
atuadores (plataformas de 8 bits) via rádiofreqüência.
O capítulo 7  Avaliação dos ambientes de desenvolvimento  apresenta detalhes dos
aspectos avaliados no estudo de caso, bem como uma análise sobre as restrições impostas no
ambiente configurado para a plataforma de 8 bits.
O capítulo 8  Considerações finais  resume as conclusões decorrentes da análise dos
resultados obtidos a partir do estudo de caso e sugere um conjunto de trabalhos futuros.
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2 SOFTWARE EMBUTIDO E DE TEMPO REAL
Este capítulo apresenta as principais características de software e de ambientes de
desenvolvimento usualmente empregados na implementação e depuração de software para
sistemas embutidos e de tempo real.

2.1 Características de software em sistemas embutidos
Um sistema embutido contém um computador como parte integrante, mas seu propósito
principal não é oferecer serviços de computação a um usuário, tal como um computador
pessoal (DOUGLASS, 2004b, p.3). Um sistema embutido é um sistema de aplicação
específica, cujas partes são projetadas para realizar tarefas bem determinadas.
Nessa concepção, entendese por sistema o conjunto formado por:
a) Hardware: partes mecânicas, placas de circuito impresso, componentes eletrônicos,
interfaces de comunicação, e;
b) Software embutido: freqüentemente denominado firmware, consiste em um
programa executado por um microprocessador.
Além de um microprocessador, um sistema embutido mínimo possui memória não
volátil (e.g. EPROM, EEPROM, Flash ROM, etc.) para armazenamento do software
embutido, memória volátil (RAM) para manipulação de pilha, variáveis e estruturas de dados,
e periféricos como interfaces de entrada e saída, temporizadores, contadores, conversores, etc.
Pode ainda possuir microprocessadores adicionais, memória para armazenamento de dados
em massa, subsistemas de comunicação, interfaces de interação, sensores e atuadores.
Ao longo do texto, a memória de programa é genericamente referenciada como ROM
(Read Only Memory) e a memória de dados como RAM (Random Access Memory).
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2.1.1

Microcontroladores
Geralmente, um microprocessador é inserido juntamente com periféricos em um mesmo

encapsulamento, dando origem a um microcontrolador (JEDEC, 2006, p.112). Tais
componentes podem ser classificados como:
a) Microcontroladores de propósito geral, compostos pelos periféricos mais
freqüentemente utilizados (e.g. entrada e saída digital, interfaces de comunicação
serial, temporizadores, contadores, etc.), consistindo em produtospadrão destinados
a mercados diversos como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, telefones celulares,
etc., e caracterizado pelo elevado volume de produção e baixo custo;
b) Microcontroladores de aplicação específica, por vezes referenciados como ASSP 
Application Specific Standard Product  são compostos por microprocessador(es) e
periféricos empregados em aplicações especializadas, como equipamentos para
telecomunicações, sistemas automotivos, automação industrial, etc., sendo
caracterizados pela escala restrita e custo intermediário, e;
c) Microcontroladores personalizados, também referenciados como ASIC  Application
Specific Integrated Circuit  são produzidos sob encomenda para um determinado
cliente, o qual escolhe qual(is) microprocessador(es) e quais periféricos serão
inseridos no encapsulamento. São geralmente destinados a aplicações não atendidas
por produtospadrão, sendo os de menor escala e maior custo por unidade.
Na categoria dos microcontroladores ASIC há ainda os microcontroladores
personalizáveis pelo usuário, conhecidos também como PLD  Programmable Logic Device,
ou FPGA  Field Programmable Gate Array, que possuem um encapsulamento composto por
um ou mais microprocessadores juntamente com um conjunto de portas lógicas desconexas e
eletricamente configuráveis pelo usuário para compor lógicas específicas, podendose
inclusive construir periféricos como contador, temporizador, interfaces de comunicação, etc.
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2.1.2

Ambiente para desenvolvimento de software embutido
Segundo Berger (2001), atualmente, além do hardware com microprocessador, ROM,

RAM, periféricos, sensores, atuadores, etc., que compõem a plataformaalvo na qual o
software será implantado, um ambiente comum para o desenvolvimento de software embutido
constituise de um conjunto de ferramentas para edição e compilação de código, as quais
executam em uma plataforma de desenvolvimento, geralmente um computador pessoal ou
estação de trabalho.
Tal conjunto de ferramentas é normalmente composto por:
a) Um compilador para linguagem de alto nível (e.g. C, C++, Java, Ada, etc.), que
traduz cada módulo redigido em linguagem de alto nível em um correspondente
objeto em linguagem de máquina;
b) Um montador (Assembler) para linguagem específica do microprocessador, que
traduz cada módulo redigido em linguagem de montagem (Assembly) em um
correspondente objeto em linguagem de máquina;
c) Um ligador (linker), que reúne os vários objetos em linguagem de máquina
decorrentes dos processos de compilação e montagem e, através de um arquivo de
configuração, posicionaos em espaços de endereçamento específicos, gerando uma
única imagem executável a ser gravada na memória de programa do
microprocessador;
d) Um depurador (debugger), programa que permite a execução controlada de um
software embutido em uma determinada plataforma;
e) Um emulador, que consiste em uma interface de comunicação entre o depurador e o
microprocessador da plataformaalvo;
f) Um simulador, que executa as instruções em linguagem de alto nível e de montagem
no lugar do microprocessador embutido, permitindo a validação prévia de
funcionalidades sem a necessidade da plataformaalvo e;
g) Um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE  Integrated Development
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Environment), que reúne um editor para redação de códigosfonte e um gerenciador
de projetos que permite agrupar arquivosfonte em linguagem de alto nível e de
montagem, bibliotecas précompiladas, arquivo de configuração do ligador, e outros
arquivos relevantes à concepção de software, além de permitir a configuração e a
geração de arquivos de compilação (makefiles) .
O editor do ambiente integrado de desenvolvimento geralmente oferece recursos
adicionais inerentes a determinadas linguagens de programação, como detecção visual de
palavraschave, identação automática, indexação de objetos (variáveis, estruturas, funções,
procedimentos, etc.), permitindo referência rápida às implementações a partir das instâncias
de chamada ou atribuição, entre outros.
Um emulador possui duas interfaces de comunicação: uma com a plataforma de
desenvolvimento e outra com a plataformaalvo (BERGER, 2001, p. 121). A interface de
comunicação com a plataforma de desenvolvimento pode ser paralela (LPT  Line Print
Terminal), serial assíncrona (RS232), USB  Universal Serial Bus, Ethernet, entre outros. Já a
interface de comunicação com a plataformaalvo pode ser realizada de duas maneiras:
a) ICE  In Circuit Emulator, na qual todos os pinos de um microprocessador ou
microcontrolador são controlados pelo emulador, que os substitui por meio de um
conector posicionado na plataformaalvo durante o processo de depuração;
b) Depurador

embutido

(onchip debugger):

na qual um circuito interno ao

microprocessador é responsável por assumir o controle da CPU, disponibilizando
alguns pinos utilizados para comunicação com o emulador. Entre as interfaces e
respectivos protocolos para depuração embutida mais comuns encontramse: BDM 
Background Debug Mode (MCLAUGHLIN, 2006), JTAG  Joint Test Action Group
(IEEE JTAG 1149.1, 2001) e Nexus (IEEEISTO 50012003, 2003).
Em modo de depuração, o compilador, o montador e o ligador geram uma tabela de
símbolos contendo todos os identificadores de variáveis, estruturas de dados, funções e

13
procedimentos declarados no códigofonte para que possam ser rastreados pelo depurador.
Em um depurador, entre as funções de execução controlada podemse encontrar:
a) Execução em tempo real (run);
b) Interrupção da execução (stop);
c) Execução passo a passo com aninhamento de funções e procedimentos (step into);
d) Execução passo a passo sem aninhamento de funções e procedimentos (step over);
e) Desaninhamento de uma função ou procedimento (step out);
f) Interrupção da execução em pontos específicos do programa (breakpoints);
g) Interrupção quando da alteração de um endereço de memória (trigger);
h) Execução até a linha do cursor (run to cursor);
i) Visualização do conteúdo de espaços de endereçamento (memory map);
j) Visualização de chamadas aninhadas (call stack);
k) Carregamento de conteúdo de memória para arquivo (upload), e;
l) Descarga do conteúdo de um arquivo para a memória embutida (download).

2.2 Características de software em sistemas de tempo real
Uma aplicação de tempo real exige não apenas que as tarefas sejam corretamente
executadas mas, principalmente, que sejam concluídas dentro de determinados prazos. Para
atender tais aplicações de maneira automatizada, empregamse os sistemas de tempo real.
Uma definição sobre operação em tempo real é fornecida pela norma alemã DIN:

Tempo real é o modo de operação de um sistema de computação, no
qual programas que processam dados provenientes do meio externo
encontramse permanentemente prontos, de maneira que seus
resultados estejam disponíveis dentro de períodos de tempo
predeterminados (DIN 44 300 A2, 1985).
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Segundo Douglass (2004b, p.1), um sistema de tempo real consiste em um sistema no
qual o tempo, o desempenho e o gerenciamento de processos concorrentes são fatores críticos
para seu correto funcionamento. Devem realizar tarefas em resposta a informações obtidas a
partir do meio externo, dentro de prazos impostos pela aplicação.
Segundo Sommerville (2006), de acordo com a aplicação, os sistemas de tempo real
podem ser classificados como:
a) Sistemas de aquisição de dados, que periodicamente verificam o estado de sensores
ou dispositivos de entrada de dados, obtendo informações que posteriormente serão
tratadas e/ou armazenadas (e.g. coletor de dados, balança eletrônica, hodômetro
digital, GPS, etc.);
b) Sistemas de monitoração e controle, que efetuam o acionamento de atuadores
realizando correções de acordo com informações obtidas a partir de sensores (e.g.
geladeira, forno de microondas, controle de tração em automóveis, servocontrole
para posicionadores de ferramentas em tornos e fresadoras, etc.).

2.2.1

Sistemas reativos
Um sistema é dito reativo quando reage a estímulos. Um sistema de tempo real consiste

em um tipo específico de sistema reativo, que impõe um prazo para a execução de uma reação
em resposta a um estímulo.
Um estímulo geralmente ocorre por meio de uma interrupção que deve ser atendida pelo
microprocessador. O sistema de software que detecta esta interrupção deve então realizar
alguma tarefa de processamento, ou ação, associada à informação obtida através do estímulo.
Ao terminar, deve prontificar o microprocessador para receber um eventual próximo estímulo.
Para uma determinada aplicação, o tempo entre estímulos subseqüentes determina quão
ágil deve ser o sistema que deverá tratálos.
Todo o tempo que o microprocessador leva entre receber um estímulo, processálo, e se
prontificar para um próximo estímulo não pode ser longo a ponto de um ou mais estímulos
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subseqüentes serem perdidos, ou seja, não serem percebidos a tempo pelo microprocessador.
Tal restrição torna o projeto de um sistema de tempo real tão complexo quanto maior for
a quantidade de tarefas que deverá desempenhar ao mesmo tempo (concorrência), já que
muitas dessas tarefas podem acarretar atraso no atendimento de estímulos externos. Assim, a
política de escalonamento de tarefas tem influência direta no desempenho do tratamento de
eventos de tempo real.
É importante lembrar que o tratamento de eventos de tempo real por sistemas de
software não se relaciona necessariamente com o conceito de velocidade de processamento.
Um sistema pode ter de executar uma ação associada a um estímulo alguns microssegundos
ou três dias após a sua ocorrência. E em ambos os casos, o importante é que a ação seja
executada no momento correto.

2.2.2 Restrições de tempo
Segundo o OMG (2005), uma restrição de tempo constitui um prazo entre a detecção do
estímulo pelo sistema e o instante no qual a ação associada precisa estar concluída (deadline).
Douglass (2004b, p. 3) classifica restrições de tempo em sistemas de tempo real como:
a) Críticas: se a ação associada a um estímulo não estiver concluída antes do prazo,
considerase que a execução do sistema falhou, ou;
b) Não críticas: há uma tolerância que permite que uma ação associada a um estímulo
seja ocasionalmente executada após o término do prazo, dentro de pequenos desvios
de tempo além do término do prazo, ou até mesmo ocasionalmente não executada.
Restrições de tempo nãocríticas são geralmente expressas por meio de parâmetros
estocásticos, como prazo médio ou desempenho médio.
Uma ação associada a um estímulo que ocorre antes do prazo especificado é
denominada ação oportuna (timely action). Já uma ação que ocorre depois do término do
prazo é denominada ação atrasada (late action).
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2.2.3 Padrões de estímulos
Estímulos podem ser genericamente referenciados como eventos ou, sob uma
perspectiva orientada a objeto, como mensagens enviadas por objetos externos ao sistema. O
fato destes objetos estarem posicionados externamente ao sistema, e portanto não serem
controlados por este, revela a característica assíncrona da ocorrência de eventos a serem
tratados pelo sistema.
O OMG (2005, p. 435) classifica o padrão de recepção de estímulos por um sistema
como:
a) Periódico, quando os estímulos ocorrem repetidamente em intervalos fixos de
tempo, ou;
b) Aperiódico, quando os estímulos ocorrem em intervalos de tempo variáveis.
O padrão periódico de recepção de mensagens pode apresentar uma leve variação em
seu período, denominado desvio máximo (jitter).
Já o padrão aperiódico de recepção de mensagens, pode ser classificado como:
a) Delimitado, quando o intervalo entre eventos varia entre um tempo mínimo e um
tempo máximo;
b) Agrupado, quando uma determinada quantidade de eventos ocorre durante um
intervalo de tempo;
c) Irregular, quando o tamanho dos intervalos sucessivos entre eventos varia de acordo
com uma lista de valores de tempo variáveis porém conhecidos ou;
d) Não delimitado ou estocástico, quando não há forte correlação entre as ocorrências
dos eventos, sendo o padrão expresso por meio de uma função de distribuição.
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2.2.4 Depuração de software de tempo real
A depuração de software em sistemas de tempo real não pode ser realizada apenas por
meio de mecanismos convencionais como execução passo a passo, ou a utilização de
breakpoints e triggers, uma vez que, em muitas situações, o programa não pode ser
interrompido para que possa atender os prazos de uma determinada aplicação. Mesmo assim,
especialmente quando o sistema apresenta falhas em sua execução, o programa ainda precisa
ser depurado.
É comum nesses casos recorrerse ao analisador lógico, que consiste em um
equipamento que detecta níveis em circuitos lógicos, como em uma placa de processamento
contendo microprocessador, memória ROM e memória RAM (BERGER, 2001, p. 129).
Um analisador lógico geralmente possui vários canais para aquisição de nível lógico, os
quais são posicionados um a um em cada linha de endereçamento, dados e controle do
microprocessador. A partir da execução do programa é possível, então, capturar todas as
instruções de máquina que trafegaram pelas linhas de dados e seus respectivos endereços entre
o microprocessador e a memória ROM, bem como operações de leitura e gravação realizadas
na memória RAM. A partir das instruções capturadas e juntamente com a tabela de símbolos
gerada pelo compilador, é possível reconstruir, em linguagem de montagem e em linguagem
de alto nível, toda a execução do programa, podendose comparála com o seu códigofonte.
Em microprocessadores lançados recentemente um analisador lógico é embutido no
mesmo encapsulamento, como o ETM  Embedded Trace Macrocell, embutido em alguns
microprocessadores ARM (ARM, 2006).
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3 UML PARA SOFTWARE EMBUTIDO E DE TEMPO REAL
Neste capítulo são descritos mecanismos oferecidos pela UML convenientes para a
modelagem de software embutido e de tempo real. A seção 3.1  Modelagem da estrutura de
software embutido com a UML  mostra alguns conceitos padrão da UML 2.0 que podem ser
empregados para a representação de arquiteturas de software embutido. Restrições não críticas
de tempo na modelagem de software de tempo real com a UML são tratadas nas duas
próximas seções. A modelagem de software puramente reativo é abordada na seção 3.2 
Modelagem de software reativo com o diagrama de máquina de estados da UML. A seção 3.3
 A visão de interação da UML para software de tempo real  mostra algumas características
do diagrama de seqüência para a representação de tempo e concorrência, e apresenta o
diagrama de temporização para a visualização de estados e/ou ações e suas dependências no
domínio do tempo. Já restrições críticas de tempo, recurso, concorrência, escalonamento e
desempenho são abordadas na seção 3.4  O perfil de tempo real da UML.

3.1 Modelagem da estrutura de software embutido com a UML
Várias propostas de extensões aos conceitos da UML foram realizadas para a
modelagem da estrutura de software embutido por meio de perfis, tais como:
a) UMLRT (LYONS, 1998): uma proposta para incorporar à ferramenta CASE UML
Rational ROSE RealTime os conceitos do método ROOM  Real Time Object
Oriented Modeling  (SELIC, GULLEKSON e WARD 1994);
b) Embedded UML (MARTIN, LAVAGNO e LOUISGUERIN, 2001): uma proposta
para empregar a UML na especificação de projetos envolvendo o desenvolvimento
concomitante de hardware e software embutido, ou;
c) UML Platform (CHEN et al., 2003): uma proposta para o uso da UML na
representação de serviços de plataformas para software embutido.
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Douglass (2004b, p. 78) defende a idéia de que a UML, sem extensões, já é suficiente
para a modelagem e concepção de software embutido e de tempo real.
De um ponto de vista pragmático, é possível empregar os conceitos padrão da UML
para representar praticamente toda a estrutura de software embutido, denotandose aspectos
como concorrência, arquitetura, modularização, comunicação entre componentes e
implantação de artefatos de software embutido, como será visto a seguir.
Na composição de software para sistemas embutidos é comum encontrar linhas de
execução concorrentes, tais como processos ou tarefas, cada qual controlando diferentes partes
do sistema (e.g. comando de atuadores, leitura de sensores, saída de informações para
interface homemmáquina, leitura de teclado, gerenciamento de filas, comunicação, etc.)
Entre os conceitos de classes e de objetos, que constituem elementos fundamentais a
partir dos quais todos os diagramas de um modelo são construídos, a UML aborda um
estereótipo de classe denominado classe ativa.
Instância de uma classe ativa, um objeto ativo possui sua própria linha de execução e
contexto, independente de outros objetos ativos presentes em um sistema. Tal elemento de
modelagem corresponde ao conceito de tarefa e consiste em um elemento fundamental para a
representação de concorrência em diagramas de estrutura da UML. Ao contrário de um objeto
passivo, um objeto ativo pode iniciar uma atividade de controle, como chamadas de função ou
envio de mensagens assíncronas (RUMBAUGH, JACOBSON e BOOCH, 2004, p. 148).
Em um determinado nível de abstração, classes ativas podem ser vistas como
subsistemas em um sistema de software embutido. Tal ponto de vista levanta a questão sobre a
modelagem da arquitetura de software.
Selic (2002) define arquitetura de software como "a organização de componentes de
software significativos interagindo por meio de interfaces, sendo tais componentes
constituídos de componentes sucessivamente menores e suas respectivas interfaces".
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Berkenkötter (2003) avaliou novos mecanismos para modelagem de arquitetura
abordados pela UML 2.0 em comparação com as limitações da versão 1.x. Para denotar a
estruturação hierárquica de arquiteturas, a despeito da abordagem plana da UML 1.x, a UML
2.0 traz o diagrama de estrutura composta que realiza a modelagem de classificadores com
estrutura interna, ou classificadores estruturados. Como a estrutura interna também é
composta por instâncias de classificadores, é possível, com estes diagramas, expor modelos
em uma hierarquia de abstrações. Em um nível de abstração mais elevado, classificadores sem
suas respectivas estruturas internas são apresentados juntamente com seus relacionamentos,
representando subsistemas de um sistema de software, por exemplo. Para abordagens mais
detalhadas, cada um destes subsistemas pode expor instâncias de classificadores internos, bem
como seus respectivos relacionamentos, em um diagrama de estrutura composta. O conceito
de classificador estruturado permite tanto a decomposição de um subsistema em suas partes
compostas, quanto o encapsulamento destas, confinandoas e isolandoas do restante do
sistema.
As instâncias de classificadores internos dentro de um classificador estruturado
denominamse partes. Um classificador estruturado possui um relacionamento de composição
com suas partes. Partes, por sua vez, podem ser interligadas por meio de conectores, que
representam instâncias de relacionamentos entre as partes (RUMBAUGH, JACOBSON e
BOOCH, 2004, p. 623).
Douglass (2004b, p. 117) lembra que um classificador estruturado não possui apenas a
responsabilidade de criar as instâncias de suas partes, mas também de coordenar a
colaboração entre elas e suas atividades. Desta maneira, dada uma classe estruturada, por
exemplo, é comum a concepção de um diagrama de máquina de estados para modelar o seu
comportamento.
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Para restringir interações entre o conteúdo de um classificador e seu ambiente externo,
portas são empregadas nos limites de um determinado classificador. Uma porta pode possuir
uma ou mais interfaces (RUMBAUGH, JACOBSON e BOOCH, 2004, p. 523). Em adição ao
conceito de interface provida da UML 1.5, que torna externamente visíveis propriedades e
operações de um classificador sem expor suas implementações internas, a UML 2.0 traz o
conceito complementar de interface requerida, que por sua vez especifica propriedades e
operações a serem oferecidas por outros classificadores e necessárias para o correto
funcionamento do classificador que a contém (BERKENKÖTTER, 2003).
Uma porta pode ser classificada como:
a) Porta de serviço: apenas repassa mensagens provenientes do meio externo para
portas de instâncias de classificadores internos, e/ou viceversa, e;
b) Porta de comportamento: realiza efetivamente o tratamento de mensagens recebidas
e/ou enviadas de acordo com o comportamento especificado pelo classificador que a
contém.
Para auxiliar na estruturação de sistemas de software a UML oferece o conceito de
componente. Um componente consiste em uma parte substituível e executável de software,
que oculta sua implementação interna, expondo apenas interfaces para interação com o meio
externo (RUMBAUGH, JACOBSON e BOOCH, 2004, p. 253). A UML 2.0 aborda ainda o
conceito de subsistema explicitamente como um estereótipo padrão de um componente.
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Frick, Scherrer e MüllerGlaser (2004) abordam o conceito de módulo como subsistema
de um sistema de software embutido. Um módulo consiste em uma unidade funcional
independente, exportando e importando funcionalidades por meio de interfaces. A modelagem
do conceito de módulo é realizada utilizandose classes estruturadas com portas. Os autores
abordam ainda três aspectos da implementação de módulos de sistemas de software embutido:
a) Implementação do comportamento de um módulo: no qual os serviços oferecidos
por um módulo são implementados por meio de máquinas de estado, ou atributos e
operações;
b) Composição: no qual um módulo é representado em um diagrama de estrutura
composta como um conjunto de partes internas interconectadas e/ou conectadas às
portas do módulo por meio de suas respectivas portas, e;
c) Chamadas de código externo: uma variação do primeiro aspecto, no qual código
externo escrito na linguagem da plataformaalvo é utilizado para realizar serviços de
um módulo, ao invés do comportamento descrito em um modelo.
Na Figura 2, Frick, Scherrer e MüllerGlaser (2004) apresentam o diagrama de estrutura
composta do software embutido em uma máquina automática de café, ressaltando o aspecto
da composição, no qual o subsistema LógicaDeControle é formado por objetos internos
interligados por conectores, e o aspecto das chamadas de código externo, abordado na
implementação dos serviços de teclado, visor e relé executando, por meio das interfaces
disponíveis em suas respectivas portas, código externo de direcionadores de dispositivo
(device drivers).
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Figura 2. Exemplo de diagrama de estrutura composta.
Fonte: Frick, Scherrer e MüllerGlaser (2004).

Para denotar a organização física de subsistemas de software, a UML oferece o
diagrama de implantação (RUMBAUGH, JACOBSON e BOOCH, 2004, p. 109). No contexto
de implantação, um artefato pode representar a manifestação física de um componente de
software. Para representar elementos de processamento que podem executar um artefato de
software, empregase o conceito de nós. Um nó representa um recurso computacional em
tempo de execução (e.g. um microprocessador, um microcontrolador, um periférico, etc.). Um
conjunto de nós pode ser interligado por meio de ligações (links) de comunicação.
Na Figura 3, extraída de Douglass (2004b, p. 128), o autor apresenta um exemplo de um
diagrama de implantação típico para software embutido. Notase dispositivos como sensor de
pressão, chave para seleção de bateria e tensão de rede, painel de botões, interfaces de
comunicação, visor e processador, todos representados como nós estereotipados por meio de
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notação textual ou ícones. Algumas ligações entre nós representam estereótipos de meios
físicos de comunicação, como RS232, RS422 ou Ethernet, ou uma simples linha para
fornecimento de tensão. Artefatos de software, como componentes, bibliotecas e arquivos
executáveis são representados como elementos implantados nos nós Processador Visor e
Processador Principal.

Figura 3. Exemplo de diagrama de implantação. Fonte: Douglass (2004b, p. 128).
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3.2 Modelagem de software reativo com o diagrama de máquina de estados da UML
Esta seção é baseada em Douglass (2004b, p. 148184) e no dicionário de termos de
Rumbaugh, Jacobson e Booch (2004).
Diagramas de máquina de estados são os diagramas mais utilizados para a modelagem
de software em sistemas embutidos, dado o caráter reativo de muitas das aplicações. De fato,
predecessores como os autômatos de Mealy e Moore (WAGNER, 2005), e o diagrama de
estados de Harel (1987) já eram empregados no projeto de software para sistemas reativos
antes mesmo da primeira especificação da UML. O diagrama de máquina de estados proposto
por Harel adicionou conceitos poderosos às tradicionais máquinas de estados finitos, como
aninhamento de estados, determinando hierarquias de comportamento, e estados ortogonais,
para viabilizar o comportamento concorrente em um mesmo estado.
As propostas de Harel foram adaptadas por outros métodos de desenvolvimento de
sistemas de software, até finalmente serem agregadas à especificação da UML, formando a
base para a visão de máquina de estados (RUMBAUGH, JACOBSON e BOOCH, 2004, p.8).
A visão de máquina de estados descreve o comportamento dinâmico de um objeto ao
longo do tempo através da modelagem de seu ciclo de vida. Cada objeto é tratado como uma
entidade isolada que se comunica com o mundo externo detectando eventos e respondendo a
estes. Tratase de uma visão reducionista de um sistema, conveniente para determinar
precisamente o comportamento inerente a um objeto em específico, e por esta mesma razão,
não tão eficaz para se compreender o funcionamento de um sistema como um todo. Para tanto,
utilizase a visão de interação, que permite melhor visualização de vários objetos interagindo
entre si, como será visto na próxima seção.
Um estado é um conjunto de valores de objetos de uma determinada classe que
apresentam as mesmas respostas para os eventos que ocorrem. Todos os objetos de uma classe
em um mesmo estado reagem da mesma maneira a um determinado evento. Um estado pode
ser caracterizado também como um período durante o qual um objeto espera pela ocorrência
de um evento, ou um período durante o qual um objeto desempenha alguma atividade.
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Subestados são estados inseridos dentro de um estado de contexto generalizado
denominado superestado (v. Figura 5), determinando uma hierarquia de comportamento.
De maneira análoga a uma classe, evento é um classificador que descreve um conjunto
de ocorrências com a mesma morfologia. Ocorrência é uma instância de um evento que ocorre
no espaço e no tempo, não tem duração especificada, e é responsável por gerar determinadas
conseqüências, como a execução de ações ou atividades.
Eventos podem ser classificados como:
a) Evento de chamada: consiste em uma chamada síncrona de operação realizada por
um objeto, o qual não prossegue em sua execução até que a operação termine;
b) Evento de alteração: ocorre quando da alteração do valor de uma expressão lógica;
c) Sinal: caracteriza uma comunicação assíncrona na qual o objeto emissor insere uma
mensagem em uma fila de mensagens do objeto receptor e prossegue em sua
execução, e;
d) Evento de tempo: gerado no término da contagem de um intervalo de tempo
previamente determinado (timeout).
Ações são unidades atômicas de execução, ou seja, não podem ser decompostas.
Atividade é uma seqüência de ações.
Uma transição externa a partir de um estado determina a mudança de estado de um
objeto em resposta à ocorrência de um determinado evento, podendo disparar a execução de
uma ação de transição.
Transição completa é caracterizada quando nenhum evento está associado a uma
transição. Assim, a transição ocorrerá ao término da atividade imediatamente anterior.
Ações ou atividades de entrada são executadas quando um estado acaba de se tornar
ativo. Ações ou atividades de saída são executadas quando um estado é abandonado.
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Transições internas, semelhantes às atividades de entrada e saída, são atividades
realizadas decorrentes de eventos diferentes de "entrar no estado" e "sair do estado", e são
executadas enquanto o estado encontrase ativo.
Condição de guarda é uma expressão lógica que será avaliada quando da ocorrência de
um evento; a transição somente ocorrerá se a expressão for verdadeira. A condição de guarda
pode ser usada para diferenciar entre várias transições que ocorrem a partir de um mesmo
evento.
A cláusula adiar/<eventos> é utilizada quando um objeto não pode atender
imediatamente aos eventos enumerados nesta cláusula, mas deverá "recordálos" e tratálos.
Quando o objeto realizar uma transição para um estado no qual o evento não se encontra
enumerado na cláusula "adiar" deste novo estado ou para um estado que não contém esta
cláusula, então aqueles eventos serão devidamente tratados.
Estado de atividade é um estado cuja atividade em execução pode ser interrompida. Um
estado de atividade é denotado como realizar/<atividade>.
Além de estados, pseudoestados são empregados para determinar um comportamento
específico em uma máquina de estados.
Um pseudoestado de junção reúne transições alternativas, cada qual com uma condição
de guarda.
Pseudoestado condicional é um tipo de junção com apenas um estado de origem que
denota várias transições com condições de guarda. É importante lembrar que, dado um evento,
todas as condições de guarda em uma junção são avaliadas antes da execução de uma
transição.
Douglass (2004b, p.163) alerta para a possibilidade de várias condições de guarda serem
verdadeiras. Neste caso o modelo é dito mal formado.
A Figura 4, extraída de Douglass (2004b, p. 162), mostra exemplos dos pseudoestados
de junção e condicional.

28

Figura 4. Exemplos de pseudoestados. Fonte: Douglass (2004b, p. 162).
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Um ponto de escolha é uma forma especializada de junção utilizado quando o resultado
de uma ação executada durante uma transição será avaliado em uma condição de guarda. De
forma análoga ao pseudoestado condicional, Douglass (2004b, p. 164) também alerta que caso
todas as condições de guarda sejam avaliadas como falsas, o objeto assumirá um estado
inválido.
O pseudoestado histórico raso (H) indica que o subestado inicial de um objeto deve ser
o último subestado no qual este objeto se encontrava antes da transição que o tirou daquele
superestado, sem considerar subestados aninhados.
O pseudoestado histórico profundo (H*) indica que o subestado inicial de um objeto
deve ser o último subestado aninhado no qual este objeto se encontrava antes da transição que
o tirou daquele superestado.
A Figura 5, extraída de Douglass (2004b, p. 165) mostra um exemplo contendo um
estado histórico raso (estado composto A) e um estado histórico profundo (estado composto
B). Neste exemplo, supondo que o estado a22 esteja ativo em um determinado instante, um
evento f2 faz com que o objeto mude do estado composto A para o estado composto B, mais
precisamente para o estado b1, que consiste no estado inicial do estado composto B. Imagina
se então que um evento f2 mude o estado do objeto para b21 (subestado inicial do estado b2),
e logo em seguida, o evento f5 mude o estado do objeto para b23. Neste momento, a
ocorrência do evento f1 faz com que o objeto retorne para o estado composto A, mais
precisamente no estado a21, subestado inicial do estado a2, ao invés do estado a22, já que o
estado histórico raso "lembra" apenas o último subestado de um estado composto e não o
último subestado aninhado, antes da última transição que o tirou daquele estado composto. A
partir deste cenário, a ocorrência de um evento f2 faz com que o objeto mude novamente para
o estado composto B, mais precisamente para o estado b23, já que o estado histórico profundo
"lembra" qual era o último subestado aninhado, antes da última transição que o tirou daquele
estado composto.
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Figura 5. Exemplos de estado histórico. Fonte: Douglass (2004b, p. 165).
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O pseudoestado de bifurcação é utilizado para indicar transições paralelas e simultâneas
para estados ortogonais diferentes, caracterizando o início de um comportamento concorrente.
Com o pseudoestado de reunião dois estados ortogonais podem compartilhar um mesmo
evento. A Figura 6, extraída de Douglass (2004b, p. 166) mostra exemplos dos pseudoestados
de bifurcação e de reunião.
É interessante notar que o estado inicial de um subestado pode ser ignorado por meio
de uma transição direta para um outro subestado, tal como os estados "Orientar ferramenta" e
"Calcular trajeto" no exemplo dado.

Figura 6. Exemplos de bifurcação e reunião. Fonte: Douglass (2004b, p. 166).

Quando subestados de uma submáquina de estados transitam para subestados não
iniciais de outra máquina de estados, empregamse pontos de entrada e pontos de saída.
Pontos de entrada repassam uma transição externa a um subestado interno não inicial. Um
ponto de saída mostra em qual subestado interno uma submáquina se encontrava antes da
transição.
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As Figuras 7, 8 e 9, extraídas de Douglass (2004b, p. 168) mostram exemplos de pontos
de entrada e pontos de saída, nos quais o evento Atender faz com que o objeto mude do sub
estado Chamando do estado composto NoGancho para o subestado Conectado do estado
composto NaLinha. Os pontos de saída e de entrada são nomeados, como DeChamando e
ParaConectado, para permitir a referência destes pontos nos respectivos estados compostos.

Figura 7. Pontos de entrada e pontos de saída. Fonte: Douglass (2004b, p. 168).

Figura 8. Detalhe de estado composto com pontos de saída. Fonte: Douglass (2004b, p. 168).
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Figura 9. Detalhe de estado composto com ponto de entrada e ponto de saída.
Fonte: Douglass (2004b, p. 168).

3.3 A visão de interação da UML para software de tempo real
A visão de interação da UML é empregada para representar como vários objetos de uma
determinada colaboração interagem entre si para implementar uma parte do comportamento
de um sistema de software. Tal visão oferece o diagrama de comunicação para a modelagem
da estrutura de dependência entre objetos por meio de mensagens trocadas entre as mesmas, o
diagrama de seqüência que permite visualizar a ordem na qual as mensagens são trocadas
entre os objetos, o diagrama de visão geral de interação que consiste em uma junção dos
diagramas de atividades e de seqüência, e o diagrama de temporização que permite visualizar
a alteração de estados e a ocorrência de eventos e ações ao longo do tempo.
Embora o diagrama de seqüência seja empregado para denotar a ordem da ocorrência de
mensagens, Douglass (2004b, p. 194) alerta sobre a natureza concorrente das linhas de vida de
cada objeto que compõe o diagrama, e releva a questão da ordenação parcial de eventos. Com
base na Figura 10, extraída de Douglass (2004b, p. 194) o autor cita o exemplo das mensagens
m0() e m1(), em que não é possível determinar se m0() ocorre antes ou depois de m1(), uma
vez que ambas iniciam e terminam em linhas de execução distintas e concorrentes.
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Figura 10. Exemplo de troca de mensagens entre objetos. Fonte: Douglass (2004b, p. 194).

Na Figura 10, notase que cada mensagem está associada a dois eventos: um evento de
envio e um evento de recepção.
Segundo Douglass (2004a), três tipos de seqüência são totalmente ordenados:
a) Um evento de recepção de mensagem que procede o correspondente evento de envio;
b) O evento de recepção de uma mensagem que precede o evento de envio de outra
mensagem em uma mesma linha de vida e;
c) Eventos subseqüentes de envio de mensagens em uma mesma linha de vida.
Assim, para o primeiro tipo de seqüência, o evento de envio da mensagem m0 precede o
evento de recepção da mesma. Para o segundo tipo, dada a linha de vida do Objeto 1, o evento
de recepção da mensagem m0 precede o evento de envio da mensagem m3. Para o terceiro
tipo de seqüência, as mensagens m0 e m2 na linha de vida do objeto 0 são enviadas na ordem
em que aparecem no diagrama. Douglass lembra ainda que não se pode assumir que
mensagens enviadas em uma determinada seqüência serão recebidas sempre na mesma
seqüência. No caso das mensagens m0 e m2 da Figura 10, por exemplo, é possível determinar
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que o evento de envio da mensagem m0 precede o evento de envio da mensagem m2, porém,
como os eventos de recepção de cada mensagem ocorrem em linhas de vida distintas, não é
possível determinar qual evento de recepção ocorrerá primeiro.
A Figura 11, extraída de Douglass (2004b, p. 193) apresenta algumas notações
adicionais para o diagrama de seqüência da UML.

Figura 11. Notações adicionais em um diagrama de seqüência.
Fonte: Douglass (2004b, p. 193)
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Uma região concorrente (coregião), representada como colchetes delimitando uma
região sobre a linha de vida de um objeto, indica que a ordem da ocorrência de eventos nesta
região não importa, mesmo que apareçam ordenados no diagrama (RUMBAUGH,
JACOBSON e BOOCH, 2004, p. 296).
É possível ainda representar, no diagrama de seqüência, o valor de um atributo, ou em
qual estado se encontra um determinado objeto ao longo de sua respectiva linha de vida. Na
Figura 11, os balões ao longo da linha de vida do objeto Elevador são um exemplo.
Um mecanismo largamente empregado no diagrama de seqüência em modelos de
software de tempo real são as restrições de tempo, representadas por meio de cotas
demarcando início e fim de um intervalo e um valor de tempo entre chaves, denotandose uma
expressão de restrição. No exemplo da Figura 11, o intervalo de tempo entre os eventos de
envio da mensagem Situação deve ser maior que 0,5 segundos e menor que 2 segundos.
Um mecanismo também muito empregado em software embutido e de tempo real são os
timeouts. Durante a execução de um programa, desejase que um evento ocorra depois de um
determinado intervalo de tempo. Porém, a execução do programa não pode ser interrompida
enquanto o tempo é contado. A implementação de tal mecanismo é comumente realizada por
meio de um dispositivo periférico denominado temporizador programável (timer). Tal
temporizador é programado com um determinado valor de tempo, e sua contagem é iniciada.
Uma vez iniciada, a contagem é realizada pelo temporizador, independente da execução do
microprocessador. No término da contagem, o temporizador gera uma interrupção a ser
atendida pelo microprocessador. A rotina de serviço desta interrupção, por sua vez, executará
o evento programado.
No diagrama de seqüência da UML, uma seta partindo de um pequeno quadrado na
linha de vida do objeto e retornando novamente pouco mais abaixo na linha de vida do mesmo
objeto indica um timeout, como pode ser visto na Figura 12 extraída de Douglass (2004b, p.
205).
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Figura 12. Exemplo de diagrama de seqüência com timeouts. Fonte: Douglass (2004b, p. 205)

Em algumas ocasiões é necessário cancelar a contagem de um temporizador
anteriormente iniciado. Um timeout cancelado é indicado por uma seta tracejada apontando
para a própria linha de vida. No exemplo da Figura 12, a mensagem Batida cancelou o timeout
tm(Monitor_tm).
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Quando o tempo absoluto ou relativo associado a eventos, mudanças de estado ou
alterações de atributos são mais importantes do que a ordem na qual ocorrem, o diagrama de
temporização é mais indicado do que o diagrama de seqüência (DOUGLASS, 2004b, p. 206).
Um diagrama de temporização consiste em um gráfico com dois eixos ortogonais: o
eixo horizontal representa o domínio do tempo graduado com valores crescentes de tempo da
esquerda para a direita, e o eixo vertical representa estados para os quais um objeto pode
transitar, ou valores que um atributo pode assumir. Várias linhas de vida de objetos ou
atributos distintos podem ser representados em um diagrama de temporização, dividindose o
eixo vertical em seções, uma para cada objeto ou atributo (RUMBAUGH, JACOBSON e
BOOCH, 2004, p. 653).
A Figura 13, extraída de Douglass (2004b, p. 208), mostra o diagrama de temporização
de um marcapasso.

Figura 13. Exemplo de diagrama de temporização. Fonte: Douglass (2004b, p. 208).
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No caso de objetos concorrentes, como no exemplo da Figura 13, mensagens trocadas
entre objetos, como transmite(valor) e evPronto, podem ser representadas por setas como em
um diagrama de seqüência. Porém, em um diagrama de temporização, é possível determinar
em qual instante de tempo uma mensagem foi enviada pelo objeto emissor e em qual
momento foi recebida pelo objeto receptor, associandose tais eventos com a mudança de
estados de cada objeto. Na Figura 13, para representar uma mensagem enviada pelo objeto
Monitor para o objeto Transdutor, evitase traçar uma seta por todo o diagrama utilizandose
rótulos devidamente identificados. De maneira análoga ao diagrama de seqüência, restrições
de tempo podem ser adicionadas ao diagrama de temporização, representadas por cotas com o
intervalo de tempo especificado entre chaves.
Na Figura 14, extraída de Khan et al. (2006), os autores apresentam o diagrama de
temporização de um sistema de controle de velocidade para automóveis, composto por
subsistemas eletrônicos e mecânicos. Tal sistema se propõe a estabilizar a velocidade de um
automóvel, reduzindo a fadiga do condutor durante viagens de longo período.
O objeto ControleVelocidade, que realiza a manutenção da velocidade do automóvel,
possui cinco estados diferentes. Quando o objeto Motor é ligado, mudando do estado Motor
desligado para Motor ligado, o objeto ControleVelocidade muda do estado Repouso para o
estado Inicializando. Quando o acelerador é pressionado, o objeto ControleVelocidade realiza
uma transição do estado Inicializando para o estado Acelerando. Quando o acelerador é solto,
a velocidade atingida é mantida e o objeto ControleVelocidade muda para o estado
Controlando, efetuando a manutenção servocontrolada da velocidade do veículo. Quando o
freio é acionado, o objeto ControleVelocidade muda seu estado para Desligado, desativando o
sistema de controle de velocidade. O controle na velocidade anteriormente ajustada pode
então ser alcançado novamente pressionandose o botão representado pelo objeto
BotaoControle. O objeto ControleVelocidade tem no máximo 10 milissegundos para desativar
o controle de velocidade a partir do comando para acionamento dos freios, e 25 milissegundos
a partir do comando para desligamento do motor.
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Figura 14. Diagrama de temporização de um sistema de controle de velocidade.
Fonte: Khan et al. (2006).

41
4

ASPECTOS DE FERRAMENTAS CASE UML PARA SOFTWARE EMBUTIDO E

DE TEMPO REAL
Este capítulo apresenta um exemplo de perfil para geração de código em linguagem C a
partir de modelos UML, métodos para a tradução de diagramas de máquina de estados da
UML para código em linguagem C, e mecanismos para a depuração de modelos UML em
execução na plataformaalvo. Após descrever um ambiente de desenvolvimento baseado em
ferramenta CASE UML, apresentamse os aspectos avaliados neste trabalho.

4.1 UML executável para software embutido e de tempo real
Entre as várias formas de se empregar modelos no desenvolvimento de software, Fowler
(2003) sugere o uso da UML como esboço ou projeto, em que modelos UML são utilizados
como guias para a implementação manual de código fonte em linguagens textuais de
programação. Entretanto, a prática tem mostrado que uma vez iniciada tal implementação
manual, os modelos, que serviram como esboço inicial, raramente são atualizados para refletir
alterações realizadas no código fonte textual.
Autores como Mellor e Balcer (2002) e Douglass (1999) caracterizam como essencial a
síntese automática de código executável em suas abordagens de desenvolvimento orientado
por modelo, permitindo que os próprios modelos tornemse o códigofonte.
Segundo Schmidt (2006), uma engenharia orientada por modelos deve apresentar:
a) Linguagem

de

modelagem

de

domínio,

que

formalize a estrutura e o

comportamento, bem como requisitos específicos de um determinado domínio.
b) Mecanismos para transformação de modelos que sintetizem artefatos, como código
executável ou seqüências de entrada para simulação, a partir de determinados
aspectos obtidos da análise de modelos. Tais mecanismos devem garantir a
consistência entre implementação e requisitos funcionais ou de qualidade de serviço
capturados pelos modelos.
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Segundo Mellor e Balcer (2002), é possível terse um modelo UML executável por meio
de diagramas de classes para a especificação de conceitos do mundo real e sua estrutura de
relacionamentos, de diagramas de máquina de estados para a especificação do ciclo de vida de
cada um desses conceitos, e de procedimentos que representam algoritmos e são compostos
por ações executadas por cada máquina de estados. Tais procedimentos, atualmente, podem
ser melhor especificados graças aos aprimoramentos realizados na semântica de ações da
UML 2.0, que define o quê uma ação pode representar, como a chamada de uma função, a
recepção de um evento, a criação de instâncias de estruturas de dados ou objetos, etc.
(RUMBAUGH, JACOBSON e BOOCH, 2004, p. 98). Porém, a UML ainda não aborda uma
sintaxe de linguagem para a especificação de ações. Para tanto, ferramentas CASE UML
empregam uma pseudolinguagem estruturada ou uma linguagem de programação textual
como C, C++, Java ou Ada (DOUGLASS, 2006a, p. 19).
Na abordagem proposta por Mellor e Balcer (2002), outros diagramas, como os
diagramas de casos de uso, são empregados para auxiliar na concepção de um modelo UML
executável. Diagramas de seqüência são extraídos de diagramas de casos de uso para
especificar vetores de teste durante a fase de engenharia de requisitos, ou são extraídos de um
modelo UML executável para reproduzir sua execução uma vez implementado.
Usualmente, ferramentas CASE UML tomam modelos UML como entrada e, por meio
de uma análise semântica, geram código em uma linguagem de programação textual cujo
compilador sintetize um objeto executável para a plataformaalvo.
Com relação à linguagem de programação textual, a Embedded Systems Design /
EETimes (2007, p. 23) constatou, em levantamento efetuado em 2006, que 51% dos projetos
realizados até então foram predominantemente implementados por meio da linguagem C.
Para garantir compatibilidade com artefatos legados (e.g. bibliotecas, direcionadores de
dispositivos, aplicações, etc.), praticamente todas as ferramentas CASE UML disponíveis para
software embutido e de tempo real oferecem a opção de síntese de código em linguagem C
(KRASNER, 2005). No entanto, o suporte para o mapeamento dos conceitos da UML 2.0 para
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código em linguagem C é parcial, restringindo o potencial da UML executável para software
embutido e de tempo real. Khan et al. (2006) ressaltam que a razão para esse suporte parcial
decorre da dificuldade na integração entre dois diferentes paradigmas: a abordagem orientada
a objetos da UML frente a abordagem orientada a procedimentos da linguagem C. Muitos dos
conceitos da UML encontram suporte nativo em linguagens orientadas a objeto como C++ ou
Java, o que não ocorre com a linguagem C.
Khan et al. (2006) apresentam um perfil para a transformação de um subconjunto de
diagramas da UML 2.0 para código em linguagem C em que cada caso de uso pode ser
associado a um par formado por um arquivo de especificação (extensão .h) e um arquivo de
implementação (extensão .c). Classes podem ser implementadas como estruturas em C (struct)
definidas no arquivo de especificação. Atributos públicos podem ser declarados como
variáveis nos arquivos de implementação. Atributos privados podem ser incluídos como
variáveis na estrutura que representa uma classe. Operações podem ser declaradas no arquivo
de especificação e seus respectivos métodos codificados nos arquivos de implementação.
Herança pode ser implementada, dentro de uma estrutura que represente uma subclasse, por
meio de um ponteiro para a superclasse. Máquinas de estados são implementadas por meio do
padrão de projeto Estado, descrito na seção 4.2  Transformação de diagramas de máquina de
estados da UML para código em linguagem C, a seguir. Eventos são implementados por meio
de temporizadores e interrupções programáveis.
A ferramenta CASE UML Rhapsody In C (TELELOGIC, 2007b), abordada no presente
trabalho, emprega mecanismos de geração de código similares aos do perfil proposto por
Khan et al. (2006). Detalhes sobre tais mecanismos são descritos na seção 7.1  Geração
automática de código no Rhapsody In C.
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4.2 Transformação de diagramas de máquina de estados da UML para código em
linguagem C
Vários algoritmos para a geração automática de código em linguagem C a partir de
diagramas de máquina de estados da UML vem sendo implementados em ferramentas CASE.
Um método clássico comumente denominado switch duplo aninhado, descrito por
Samek (2002, p. 57), consiste em duas estruturas condicionais aninhadas, cada qual
implementada por meio da declaração switch, tal como ilustrado na Listagem 1.
O comando switch no primeiro nível (linha 6), por meio da variável estado, verifica
em qual estado o objeto se encontra em um determinado momento. Os comandos switch
aninhados (linhas 8 e 20) verificam qual evento ocorreu entre um conjunto de eventos válidos
para o respectivo estado, executando a ação de transição associada ao evento (linhas 12 e 24)
e/ou realizando uma transição de estado por meio de uma atribuição à variável estado
(linhas 11 e 23). Antes de tal transição, ações de saída referentes ao estado atual (linhas 10 e
22) e ações de entrada referentes ao próximo estado (linhas 13 e 25) devem ser executadas.
Nessa estratégia, antes da efetiva geração de código, uma máquina de estados
hierárquica é geralmente transformada em sua equivalente nãohierárquica (achatamento de
máquina de estados hierárquica), a fim de se evitar aninhamentos adicionais do comando
switch, e poupandose o consumo excessivo de memória de dados (RAM) causado pela
alocação de variáveis ou estruturas de dados utilizadas para a indicação de subestados.
Wasowski (2005) aborda algumas estratégias para o achatamento de hierarquia, expondo o
problema da potencial explosão polinomial no tamanho de modelos decorrente desse processo
e propondo um algoritmo mais eficiente para tal transformação.
A Figura 15, a seguir, mostra o diagrama de máquina de estados implementado na
Listagem 1.
A operação acoes_de_entrada recebe um parâmetro que indica o estado cujas ações de
entrada devem ser executadas. A operação acoes_de_saida, por sua vez, recebe um parâmetro
que indica o estado cujas ações de saída devem ser executadas.
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Figura 15. Exemplo de diagrama de máquina de estados.
Referência própria: elaborada pelo autor.

01
02
03
04
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void main(void) {
int estado, evento;
estado = ESTADO_1;
acoes_de_entrada(estado);
while (1) {
switch (estado) {
case ESTADO_1:
switch (evento) {
case EVENTO_1:
acoes_de_saida(ESTADO_1);
estado = ESTADO_2;
acoes_de_transicao(ESTADO_1, ESTADO_2);
acoes_de_entrada(ESTADO_2);
break;
default:
break;
}
break;
case ESTADO_2:
switch (evento) {
case EVENTO_2:
acoes_de_saida(ESTADO_2);
estado = ESTADO_1;
acoes_de_transicao(ESTADO_2, ESTADO_1);
acoes_de_entrada(ESTADO_1);
break;
default:
break;
}
break;
default:
break;
}
}
}

Listagem 1. Implementação de máquina de estados com o método de switch duplo aninhado.
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Já a operação acoes_de_transicao executa ações de transição com base nos estados de
origem (primeiro parâmetro) e destino (segundo parâmetro).
Gamma et al. (1994) propuseram um padrão de projeto denominado Estado, ilustrado na
Figura 16, cujo objetivo é permitir que um objeto altere seu comportamento quando seu
estado interno muda. Neste padrão de projeto, uma classe de interface, também denominada
Estado, possui um conjunto de operações abstratas destinadas ao tratamento de eventos
(estímulos) e à execução de ações e transições em um determinado estado. Tal classe de
interface é implementada por uma ou mais classes concretas cada qual representando um
estado de um determinado objeto. Assim, os métodos que realizam as operações abstratas da
classe de interface Estado determinam o comportamento específico de um objeto em um
determinado estado. Uma classe denominada Contexto, representando um objeto que pode
assumir um determinado número de estados internos, referencia, por meio de uma relação de
composição com a classe de interface Estado, instâncias específicas das classes concretas
representandose assim o estado corrente.

Figura 16. Exemplo de implementação do padrão de projeto Estado.
Referência própria: elaborada pelo autor.

Chamadas à operação requisicao da classe Contexto, como as decorrentes de um
evento por exemplo, efetuam uma chamada à operação comportamento do objeto
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referenciado neste momento (instância da classe concreta que representa o estado corrente).
Wasowski (2005) aborda um exemplo do padrão de projeto Estado implementado em
linguagem C, em que uma variável escalar passa a armazenar o estado corrente, e funções
passam a implementar cada requisição realizada ao contexto, permitindo que haja maior
independência entre o processo de verificação e despacho de eventos, ambos intrínsecos ao
mecanismo de execução no caso do método de switch duplo aninhado.
A Listagem 2 mostra o código para a máquina de estados da Figura 15 seguindo o
padrão de projeto Estado implementado em linguagem C.

01
02
03
04
05
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int estado = ESTADO_1;
void EVENTO_1(void) {
switch (estado) {
case ESTADO_1:
acoes_de_saida(ESTADO_1);
estado = ESTADO_2;
acoes_de_transicao(ESTADO_1, ESTADO_2);
acoes_de_entrada(ESTADO_2);
break;
default:
break;
}
}
void EVENTO_2(void) {
switch (estado) {
case ESTADO_2:
acoes_de_saida(ESTADO_2);
estado = ESTADO_1;
acoes_de_transicao(ESTADO_2, ESTADO_1);
acoes_de_entrada(ESTADO_1);
break;
default:
break;
}
}

Listagem 2. Padrão de projeto Estado implementado em linguagem C.

A variável estado declarada na linha 01 indica o estado corrente. A ocorrência de uma
requisição ao contexto executa uma chamada à função correspondente ao tipo de requisição
(por exemplo a ocorrência dos eventos EVENTO_1 na linha 03, ou EVENTO_2 na linha 16
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do exemplo dado), que por sua vez efetua a seleção do comportamento com base no estado
corrente por meio de um comando condicional (switch) nas linhas 04 e 17.
Samek (2002) aborda uma estratégia de tradução de diagramas de máquina de estados
para código em linguagem C denominada Programação Quantum, na qual cada estado é
representado por uma função. Um ponteiro de funções armazena o endereço da função que
representa o estado corrente, e é executado (chamado) periodicamente. Na implementação de
cada uma dessas funções é verificada a ocorrência de cada evento relevante para o estado
representado pela função. Quando da ocorrência de uma transição, o ponteiro de função é
atualizado com o endereço da função que representa o próximo estado. Diferente do padrão de
projeto Estado, neste método um ponteiro de funções executado intermitentemente representa
uma máquina de estados específica, e funções atribuídas àquele ponteiro representam um
estado corrente e realizam a verificação da ocorrência de eventos pertinentes àquele estado.
A Listagem 3, mostra o código para a máquina de estados da Figura 15 implementado
de acordo com a estratégia proposta por Samek. Neste exemplo, notase que as ações de
entrada de um determinado estado (linhas 24 a 28, e 42 a 46) são agrupadas em uma função
representando um estado intermediário que precede a função que executa o estado sucessor
propriamente dito.
Pintér e Majzik (2003) propõem uma extensão ao método de Programação Quantum, na
qual implementam estados históricos rasos e profundos, além de abordarem soluções para a
execução de estados concorrentes.
Samek (2002, p. 60) também descreve uma estratégia para implementação de tabelas de
transição de estados por meio de uma matriz bidimensional esparsa contendo ponteiros de
função. O índice de uma das dimensões denota um estado, e o índice da outra dimensão
denota um evento. Quando da ocorrência de um determinado evento, verificase qual é o
estado corrente. Com base nestas duas informações é possível executar uma função específica
na matriz de ponteiros, responsável pela verificação de condições de guarda, execução de
ações de entrada, ações de transição e ações de saída, e atualização do estado corrente.
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void (*estado)(void) = ESTADO_1;
int evento = NENHUM_EVENTO;
void EVENTO_1(void) {
evento = EVENTO_1;
}
void EVENTO_2(void) {
evento = EVENTO_2;
}
void ESTADO_1(void) {
switch (evento) {
case EVENTO_1:
acoes_de_saida_ESTADO_1();
acoes_de_transicao_ESTADO_1_ESTADO_2();
estado = acoes_de_entrada_ESTADO_2;
break;
default:
break;
}
}
void

}

acoes_de_entrada_ESTADO_2(void) {
// Inserir a sequencia
// de acoes de entrada
estado = ESTADO_2;

void ESTADO_2(void) {
switch (evento) {
case EVENTO_2:
acoes_de_saida_ESTADO_2();
acoes_de_transicao_ESTADO_2_ESTADO_1();
estado = acoes_de_entrada_ESTADO_1;
break;
default:
break;
}
}
void

}

acoes_de_entrada_ESTADO_1(void) {
// Inserir a sequencia
// de acoes de entrada
estado = ESTADO_1;

void main(void) {
while (TRUE) {
(*estado)();
}
}

Listagem 3. Máquina de estados implementada segundo o método de Programação Quantum.
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4.3 Depuração de modelos UML
A verificação funcional de modelos UML com semântica executável, tais como
diagramas de seqüência ou de máquina de estados, visa remover defeitos eventualmente
encontrados nos modelos e que podem acarretar erros ou falhas na execução de todo um
sistema de software. Segundo Graf e MüllerGlaser (2007), tal verificação funcional pode ser
realizada por meio de simulação ou depuração.
A simulação de modelos é realizada por meio de um programa que reproduz a semântica
comportamental da linguagem na qual o artefato a ser simulado foi implementado. Quanto
mais fatores do mundo real forem considerados na execução daquele artefato, mais preciso
será o processo de simulação.
Já a depuração de modelos é realizada executando o código objeto na plataformaalvo,
interagindose com esta em tempo de execução, e obtendose informações que remetem aos
modelos empregados na geração daquele código.
O processo de simulação é geralmente empregado quando o hardware da plataforma
alvo ainda não se encontra disponível, pretendendose apenas a validação funcional de um
modelo. Porém, software embutido é geralmente desenvolvido em um contexto formado por
periféricos, como sensores e atuadores, e um ambiente com o qual o software deverá interagir
por meio de tais periféricos. Um simulador deve ser capaz de reproduzir não apenas o
comportamento de um microprocessador, quando da execução do código objeto, mas também
o comportamento de sensores e atuadores quando submetidos às várias condições do ambiente
no qual o sistema estará inserido. De fato, a necessidade de se considerar a combinação dos
fatores relacionados ao ambiente com a execução do software na plataforma simulada acarreta
em maior complexidade na implementação do simulador, podendo originar fontes adicionais
de defeitos ao projeto do software embutido.
Já para fases mais avançadas de um projeto, é preferível o processo de depuração de
modelos em execução na plataformaalvo, especialmente quando almejase detectar problemas
relacionados a desempenho e restrições de tempo real.
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Graf e MüllerGlaser (2007) mostram que o processo de depuração de software
desenvolvido com base em modelos pode ser entendido como uma reversão do fluxo de
transformações realizadas desde o modelo até o código executável.
Na fase de projeto concebese um modelo de software. Um tradutor transforma esse
modelo em código em linguagem de programação textual (e.g. C, C++, etc.), e um compilador
para essa linguagem, próprio para a plataformaalvo, transforma o código textual em código
executável.
A depuração de modelos UML exige a obtenção de informações do software embutido
na plataformaalvo em tempo de execução, e posterior transporte de tais informações, através
das camadas de abstração, até o nível de modelagem em UML. Essas informações obtidas em
tempo real consistem em linhas de código, valores de variáveis, estruturas de dados e
parâmetros de funções, que permitem inferir a ocorrência de mensagens (e.g. eventos ou
chamadas de função) ou o estado corrente de um objeto no software embutido.
Segundo Graf e MüllerGlaser (2007), para diagramas de máquina de estados, por
exemplo, é necessário obter informações sobre o estado ativo de um determinado objeto,
eventos ocorridos, valores de dados relevantes para o contexto do fluxo de estados, e
transições de estados realizadas.
Liang e Xu (2005) apresentam um tipo estendido de diagrama de seqüência para
depuração de software orientada a cenários, na qual a ocorrência de mensagens durante a
execução na plataformaalvo é comparada com os diagramas de seqüência especificados na
fase de análise, para a verificação de erros ou inconsistências.
A visualização da execução de modelos na plataformaalvo é realizada a partir dos
próprios modelos concebidos nas fases de análise e/ou projeto, estendidos para receber
informações em tempo de execução e realizar atualizações nos diagramas. Dados textuais são
mostrados nos diagramas, e semânticas mais complexas, como a ocorrência de mensagens,
transições de estados, estado ativo, entre outras, são mostradas por meio de animações
realizadas nos diagramas.
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Czyz e Jayaraman (2007) abordam uma extensão ao ambiente de desenvolvimento
Eclipse (ECLIPSE FOUNDATION, 2007) que permite especificar consultas sobre o histórico
de execução, bem como estados que um programa assume em tempo de execução. O histórico
de execução é visualizado por meio de diagramas de seqüência, e o estado corrente é mostrado
por meio de um diagrama de objetos.
Além da obtenção de informações relacionadas a modelos, a depuração de modelos
UML exige ainda a capacidade de se controlar a própria execução do modelo na plataforma
alvo.
A obtenção de dados e o controle da execução podem ser realizados por dois meios:
a) Interface com emulador, e;
b) Interface de comunicação da própria plataformaalvo.
Por meio de um emulador, seja incircuit (ICE) ou com depurador embutido (onchip
debugger), informações como valores em registradores, endereços de memória e contador de
programa podem ser obtidas para atualizar a visualização de modelos UML. A obtenção de
dados é realizada por meio da tabela de símbolos compilada juntamente com o código
executável. A execução do programa pode ser controlada por meio de pontos de parada
(breakpoints) posicionados em locais do código textual que coincidem com pontos localizados
nos modelos estendidos para depuração. Esta abordagem é empregada por ferramentas como o
depurador Trace32 (LAUTERBACH, 2007) que permite integração com o ambiente de
depuração de modelos da ferramenta CASE UML Rhapsody (TELELOGIC, 2007b). Outro
exemplo é o CSpy Link que permite integração com o ambiente de depuração de máquinas
de estados embutido na ferramenta CASE visualSTATE (IAR, 2007).
Por meio de interface de comunicação da própria plataformaalvo, como interface serial
assíncrona (UART  Universal Asynchronous Receiver Transmitter), Ethernet geralmente via
protocolos TCP/IP, interface serial para periférico (SPI  Serial Peripheral Interface), entre
outras, é possível também obter informações em tempo de execução e realizar o controle da
execução do programa. Porém, diferente do ambiente com emulador que exige apenas a
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compilação da tabela de símbolos e permite o controle da execução diretamente no
microprocessador, a depuração por meio de interface de comunicação na plataformaalvo
exige a implementação de código específico para o envio de informações em tempo de real, e
para permitir o controle da execução do programa, como um protocolo para depuração. Tal
abordagem é empregada em plataformas dotadas da pilha de protocolos TCP/IP no ambiente
de depuração de modelos UML Rhapsody (TELELOGIC, 2007b), ou em plataformas dotadas
de interface serial assíncrona ou pilha de protocolos TCP/IP no ambiente de depuração de
modelos de máquinas de estados RealLink (IAR, 2007).

4.4 Ambiente de desenvolvimento baseado em ferramenta CASE UML
A organização de um ambiente de desenvolvimento baseado em ferramenta CASE UML
pode ser vista na Figura 17.
Na ferramenta CASE UML, modelos UML são editados em um ambiente visual. O
gerador de código verifica eventuais erros nos modelos, e caso nenhuma inconformidade seja
detectada, código em linguagem de programação textual é gerado em arquivosfonte.
O gerenciador de projetos, que juntamente com o editor de textos compõe o que
comumente é denominado ambiente integrado de desenvolvimento (IDE  Integrated
Development Environment), agrupa arquivosfonte gerados pela ferramenta CASE, bibliotecas
précompiladas, códigosfonte ou bibliotecas de direcionadores de dispositivos (device
drivers), e os submete ao compilador. Códigosfonte em linguagem de montagem, geralmente
contendo otimizações em direcionadores de dispositivos, são submetidos ao montador.
Tanto o compilador quanto o montador geram códigosobjeto, que são devidamente
posicionados em endereços do arquivo executável por meio de um ligador (linker). O arquivo
executável é então gravado na memória ROM do microcontrolador.
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Figura 17. Organização de um ambiente de desenvolvimento.
Referência própria: elaborada pelo autor.

Por meio de um emulador, o depurador de código em linguagem de programação textual
e de código na linguagem de montagem da plataformaalvo realiza a comunicação com o
microcontrolador enviando comandos como execução passoapasso, inserção de pontos de
parada (breakpoints), etc, e recebendo informações como valores de variáveis, situação da
pilha, valores de registradores, etc.
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Por meio de uma interface de comunicação da plataformaalvo, o código executável,
compilado com suporte à depuração de modelos UML, interage com o depurador UML da
ferramenta CASE enviando, em tempo de execução, informações sobre estados, ações,
mensagens, etc., e recebendo comandos como execução passoapasso, inserção de pontos de
parada, comandos de rastreamento, entre outros.
Assim, a Figura 17 ilustra também a arquitetura dos ambientes de desenvolvimento
empregados na realização deste trabalho.

4.5 Aspectos avaliados
Uma vez definidas as plataformas e os respectivos ambientes de desenvolvimento, os
aspectos que seguem são avaliados neste trabalho.
a) Síntese automática de código em linguagem de programação textual a partir de
modelos UML;
b) Execução de modelos UML na plataformaalvo, e;
c) Depuração de modelos UML também na plataformaalvo.
As subseções seguintes detalham as razões da escolha e particularidades desses
aspectos.

4.5.1

Geração automática de código a partir de modelos UML
Sistemas embutidos baseados em microcontroladores de 8 bits freqüentemente possuem

severas restrições em recursos como memória e capacidade de processamento.
A geração automática de código em linguagem de programação textual a partir de
modelos UML é realizada pela ferramenta CASE por meio de um algoritmo. Para sistemas
com severas restrições de recursos, é necessário o emprego de um algoritmo que permita
sintetizar o menor código executável possível.
Neste trabalho, o algoritmo de geração de código empregado pela ferramenta CASE
UML é analisado, permitindo determinar restrições impostas na edição de modelos, as quais
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podem evitar a subutilização do espaço disponível na memória de programa (ROM).
Neste trabalho, a linguagem C é a linguagem de programação textual escolhida para a
geração de código a partir de modelos UML. Apesar de o compilador de cada plataforma
manterse em conformidade com padrões diferentes da linguagem C (armlinuxgcc conforme
padrão ISO/IEC 9899:1999 e Microchip C18 conforme padrão X3.1591989), como descrito
na seção 5.2  Ambiente de desenvolvimento da plataforma de 32 bits e 5.4  Ambiente de
desenvolvimento da plataforma de 8 bits, tanto o código de direcionadores de dispositivos
quanto o código gerado pela ferramenta CASE empregam o mesmo subconjunto comum de
regras sintáticas de ambos os padrões.
Quanto à plataforma de 8 bits, é importante ressaltar que a configuração de memória do
microcontrolador (64 KB de memória ROM para programa e 4 KB de memória RAM)
consiste em valores superestimados, permitindo uma margem de trabalho na qual seja possível
realizar experimentos relacionados a impactos no tamanho do código gerado pela ferramenta
CASE UML.

4.5.2 Execução de modelos UML
A execução de software de tempo real freqüentemente exige um tempo de reação
mínimo e a quantidade de instruções executadas pelo microcontrolador por unidade de tempo
passa a ser relevante. Desse modo, devese verificar qual o impacto da utilização de modelos
UML executáveis no desempenho de um sistema embutido e de tempo real, permitindo
esclarecer qual o tempo mínimo de reação que um modelo UML executável consegue atender.
Avaliase também a integração da máquina virtual com o executivo de tempo real e as
conseqüências do desempenho do executivo de tempo real na execução de modelos UML.
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4.5.3 Depuração de modelos UML
A utilização de modelos UML executáveis traz um nível de abstração adicional ao
desenvolvimento de software embutido e de tempo real. Assim como a depuração de software
em linguagem de montagem e em linguagem textual de programação pode ser realizada por
meio de depuradores e emuladores, fazse necessário o processo de verificação e validação de
modelos UML em execução na plataformaalvo.
Como descrito nas seções 5.1  Hardware da plataforma de 32 bits, e 5.3  Hardware da
plataforma de 8 bits, consideramse plataformas que possuam algum meio de depuração
nativo no nível de linguagem de programação textual e no nível de linguagem de montagem.
Neste trabalho é realizada a avaliação dos meios para depuração de modelos UML
executados por cada microcontrolador, verificandose o desempenho da interface de
comunicação empregada para a depuração, a sobrecarga no código executável referente ao
código para depuração de modelos, e qual o desempenho mínimo necessário para que o
executivo de depuração de modelos não interfira no comportamento de tempo real da
aplicação.
Não há restrições quanto aos meios para depuração de modelos UML, podendo ser
realizados por meio de interface com emulador ou interface de comunicação da própria
plataformaalvo, desde que existam ou uma ou outra opção.
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5 DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO
Neste trabalho são avaliados dois ambientes para desenvolvimento de software embutido
e de tempo real: um ambiente visando desenvolvimento, depuração e implantação de software
para uma plataforma de 32 bits, e um ambiente visando desenvolvimento, depuração e
implantação de software para uma plataforma de 8 bits. O hardware de cada plataforma
consiste em uma placa lógica contendo um microcontrolador e alguns dispositivos periféricos.
Cada ambiente de desenvolvimento possui ferramentas próprias para sua respectiva
plataforma, como compilador, montador, ligador, depurador, emulador, gerenciador de
projetos e editor de código textual. Ambos os ambientes de desenvolvimento compartilham
uma mesma ferramenta CASE própria para modelagem, geração de código, simulação e
depuração de software embutido e de tempo real por meio da UML. Ambos os ambientes
compartilham também uma mesma linguagem de programação textual, a linguagem C.
Os ambientes de desenvolvimento abordados neste trabalho possuem a mesma
organização física, que pode ser vista na Figura 17.
A plataforma de desenvolvimento para ambos os ambientes consiste em um computador
pessoal com microprocessador compatível com a arquitetura Intel x86, executando o sistema
operacional Debian Linux versão 4.0 (codinome Etch) revisão 0.
A composição do microcontrolador de 32 bits é descrita na seção 5.1  Hardware da
plataforma de 32 bits. Cada item que compõe o ambiente de desenvolvimento da plataforma
de 32 bits é descrito na seção 5.2  Ambiente de desenvolvimento da plataforma de 32 bits. A
composição do microcontrolador de 8 bits é descrita na seção 5.3  Hardware da plataforma de
8 bits. Cada item que compõe o ambiente de desenvolvimento da plataforma de 8 bits é
descrito na seção 5.4  Ambiente de desenvolvimento da plataforma de 8 bits. A seção 5.5 
Ferramenta CASE UML apresenta características da ferramenta CASE empregada no estudo
de caso.
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5.1 Hardware da plataforma de 32 bits
O hardware da plataforma de 32 bits empregado no estudo de caso consiste em uma
placa lógica contendo um microcontrolador Atmel AT91SAM9260 (ATMEL, 2007a) que
contém, em um encapsulamento de 217 esferas de contato (BGA  Ball Grid Array):
●

Um núcleo de processamento ARM926EJS (ARM, 2007) de 32 bits, com cinco
estágios para processamento simultâneo de instruções (busca de instrução,
decodificação de instrução, execução de instrução, manipulação de dados em
memória, e manipulação de dados em registrador), instruções para processamento
digital de sinais (DSP  Digital Signal Processing), módulo para depuração JTAG
embutido, e desempenho de 200 MIPS operando em 180 MHz;

●

8 KB de memória cache para instruções, e 8 KB de memória cache para dados;

●

32 KB de memória ROM para inicialização de software;

●

8 KB de memória RAM estática para manipulação temporária de dados;

●

Unidade de gerenciamento de memória (MMU  Memory Management Unit);

●

Controlador de interrupções com 8 níveis de prioridade;

●

Controlador de acesso direto a memória (DMA  Direct Memory Access);

●

96 pinos de entrada e saída digital programáveis;

●

7 interfaces de comunicação serial síncrona/assíncrona programáveis;

●

Controlador de acesso a mídia Ethernet 10/100 Base T com filas de recepção e
transmissão de 28 bytes cada;

●

2 temporizadores de 16 bits com três canais cada, e 1 temporizador de 20 bits;

A placa de avaliação AT91SAM9260EK (ATMEL, 2007b), mostrada na Figura 18,
consiste na placa lógica da plataforma de 32 bits que, além do microcontrolador Atmel
AT91SAM9260, contém:
●

256 MB de memória ROM para programa;

●

64 MB de memória RAM dinâmica;

●

Conector DB9 para interface de comunicação serial assíncrona para depuração;
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●

Conector para interface de depuração JTAG;

●

Transceiver Ethernet 100 Base TX;

●

2 leds conectados em pinos de saída do microcontrolador;

●

2 botões conectados em pinos de entrada do microcontrolador;

●

Botão conectado ao pino de wakeup (interrupção do modo de redução de consumo);

●

Botão para reinicialização do software embutido;

●

3 conectores de expansão ligados em todos os pinos de entrada e saída do
microcontrolador;

●

PlacaAntena para comunicação sem fio via protocolo IEEE 802.15.4 (2006);

Figura 18. Placa de avaliação AT91SAM9260EK. Referência própria: elaborada pelo autor.
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5.2 Ambiente de desenvolvimento da plataforma de 32 bits
Para a plataforma de 32 bits, o ambiente de desenvolvimento é composto por:
●

Compilador armlinuxgcc (GNU ARM, 2007): executa em computador PC ou
compatível, e traduz código textual redigido em linguagem C padrão ISO/IEC
9899:1999 (1999) para código binário executável por microprocessadores ARM;

●

Montador armlinuxas (GNU ARM, 2007): executa em computador PC ou
compatível, e traduz código textual redigido em linguagem de montagem de
microprocessadores ARM para código binário executável pelos mesmos;

●

Ligador armlinuxld (GNU ARM, 2007): executa em computador PC ou
compatível, e realiza o posicionamento de cada módulo objeto nos devidos
endereços do arquivo binário executável.

●

Depurador armlinuxgdb (GNU ARM, 2007): executa em computador PC ou
compatível, e conectase como cliente TCP com a plataformaalvo obtendo
informações para depuração e permitindo o controle da execução do software
embutido;

●

Emulador armlinuxgdbserver (GNU ARM, 2007): executa como servidor TCP na
plataformaalvo aguardando conexão do depurador armlinuxgdb, para o qual envia
informações para depuração e permite o controle da execução do software embutido;

●

Ambiente integrado de desenvolvimento Eclipse (ECLIPSE FOUNDATION, 2007):
executa em computador PC ou compatível, e possui gerenciador de projeto para
inserir e excluir arquivos utilizados no processo de compilação e depuração, como
códigosfonte, bibliotecas, arquivos de configuração do ligador, etc., permitindo
configurar o conjunto de ferramentas para compilação e depuração;

●

Sistema operacional embutido Linux distribuição BusyBox (BusyBox, 2007):
sistema operacional Linux (LINUX, 2007) compilado com versões reduzidas e
simplificadas de utilitários Linux mais comuns. Seu arquivo de compilação
(makefile) permite configurar quais utilitários Linux serão compilados na imagem
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em binário que será carregado na plataformaalvo. Uma vez em execução na
plataformaalvo, apenas o arquivo executável da aplicação embutida precisa ser
carregado na mesma, geralmente via protocolo de transferência de arquivo (e.g. FTP
 File Transfer Protocol  ou TFTP  Trivial File Transfer Protocol).

5.3 Hardware da plataforma de 8 bits
O hardware da plataforma de 8 bits empregado no estudo de caso consiste em uma placa
lógica contendo um microcontrolador Microchip PIC18LF4620 (MICROCHIP, 2007c) que
contém, em um encapsulamento de 40 pinos (DIP  Dual In Line Package):
●

Um núcleo de processamento Microchip PIC18, de 8 bits, com arquitetura otimizada
para compiladores de linguagem C, conjunto estendido de instruções para
otimização de código reentrante, multiplicações de 8 bits sem sinal em um ciclo de
instrução, módulo de depuração embutido (ICD  In Circuit Debug), e desempenho
de 10 MIPS operando em 40 MHz;

●

64 KB de memória Flash ROM para software embutido;

●

4 KB de memória RAM estática para manipulação temporária de dados;

●

Modo de redução de consumo IDLE que desativa a CPU mas mantém periféricos
ativados (redução para até 2,5 μA);

●

Modo de redução de consumo SLEEP que desativa tanto CPU como periféricos
(redução para até 100 nA);

●

Controlador de interrupção com 2 níveis de prioridade;

●

36 pinos de entrada e saída programáveis;

●

Interface de comunicação serial assíncrona programável;

●

Interface para comunicação serial com periféricos externos (SPI  Serial Peripheral
Interface) programável em modo mestre ou escravo;

●

1 temporizador de 8 bits e 3 temporizadores de 16 bits;
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A placa do kit de avaliação PICDEM Z (MICROCHIP, 2007d), na Figura 19, consiste
na placa lógica da plataforma de 8 bits que, além de um microcontrolador Microchip
PIC18LF4620, contém:
●

2 leds conectados em pinos de saída do microcontrolador;

●

2 botões conectados em pinos de entrada do microcontrolador;

●

Botão para reinicialização do software embutido;

●

Conector DB9 para interface de comunicação serial assíncrona;

●

Conector RJ11 para interface de depuração (ICD  In Circuit Debug);

●

Sensor de temperatura;

●

PlacaAntena para comunicação sem fio via protocolo IEEE 802.15.4 (2006);

●

Área para montagem de circuitosprotótipos;

Figura 19. Placa de avaliação PICDEM Z. Referência própria: elaborada pelo autor.
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5.4 Ambiente de desenvolvimento da plataforma de 8 bits
Para a plataforma de 8 bits, o ambiente de desenvolvimento é composto por:
●

Compilador MPLab C18 (MICROCHIP, 2007b): executa em computador PC ou
compatível, e traduz código textual redigido em linguagem C padrão ANSI X3.159
1989 (1989) para código binário executável por microprocessadores Microchip
PIC18;

●

Montador MPLab C18 (MICROCHIP, 2007b): executa em computador PC ou
compatível, e traduz código textual redigido em linguagem de montagem de
microprocessadores Microchip PIC18 para código binário executável pelos mesmos;

●

Ligador MPLab C18 (MICROCHIP, 2007b): executa em computador PC ou
compatível, e realiza o posicionamento de cada módulo objeto nos devidos
endereços do arquivo binário executável.

●

Depurador do ambiente integrado de desenvolvimento Piklab (PIKLAB, 2007):
executa em computador PC ou compatível, e controla a execução do software
embutido no microcontrolador Microchip PIC18 por meio de um emulador via
interface de comunicação USB;

●

Emulador

MPLab

ICD2

(MICROCHIP,

2007a):

controla

o

acesso

ao

microcontrolador Microchip PIC18 via depurador embutido (ICD  In Circuit
Debug) conectandose por meio de interface de comunicação USB com o ambiente
de depuração executando em computador PC ou compatível;
●

Ambiente integrado de desenvolvimento Piklab (PIKLAB, 2007): executa em
computador PC ou compatível, e possui gerenciador de projeto para inserir e excluir
arquivos utilizados no processo de compilação e depuração, como códigosfonte,
bibliotecas, arquivos de configuração do ligador, etc., permitindo configurar o
conjunto de ferramentas para compilação e depuração;
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5.5 Ferramenta CASE UML
Tanto o ambiente de desenvolvimento para a plataforma de 32 bits quanto o ambiente de
desenvolvimento para a plataforma de 8 bits obtém, como entrada, código em linguagem C
automaticamente gerado a partir de modelos UML por meio da ferramenta CASE Rhapsody
In C versão 7.2, revisão MR1 (Telelogic, 2007b). Esta ferramenta CASE executa em
computador PC ou compatível, e suas características incluem:
●

Ambiente gráfico visual para modelagem com diagramas UML 2.0;

●

Geração automática de código em linguagem C, C++, Java e Ada;

●

Máquinas virtuais já implementadas para os sistemas operacionais de tempo real
mais difundidos como Green Hills Integrity (Green Hills, 2007), QNX Neutrino
(QNX, 2007), MontaVista Linux (MontaVista, 2007), etc.

●

Simulação de modelos UML executáveis;

●

Depuração de modelos UML em execução na plataformaalvo;

●

Integração com o ambiente de desenvolvimento Eclipse;

●

Sincronismo entre alterações em código e em modelos UML;

●

Comparação entre modelos UML para verificação de alterações;
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6

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DISTRIBUÍDO PARA CONTROLE DE
TEMPERATURA AMBIENTE
Com base nas plataformas e nos ambientes de desenvolvimento descritos no Capítulo 5

 Descrição dos ambientes de desenvolvimento  o presente capítulo aborda, como estudo de
caso, o projeto e a implementação de um sistema de controle de temperatura ambiente em
malha fechada, formado por um módulo controlador (plataforma de 32 bits) que se comunica
com sensores e atuadores (plataformas de 8 bits) via rádiofreqüência. Por fim apresenta
detalhes dos aspectos avaliados no estudo de caso.

6.1 Descrição do estudo de caso
O estudo de caso desenvolvido no presente trabalho consiste no desenvolvimento de um
sistema distribuído para controle de temperatura ambiente em malha fechada, composto por:
a) Um módulo controlador

(plataforma de 32

bits descrita no Capítulo 5 

Descrição dos ambientes de desenvolvimento), responsável por executar um
algoritmo de controle em tempo real;
b) Um módulo sensor de temperatura (plataforma de 8 bits descrita no Capítulo 5
 Descrição dos ambientes de desenvolvimento), responsável por capturar a
informação de entrada para realimentação do módulo controlador, e que serve
também como controle remoto, com visor de cristal líquido e botões para o comando
de ajuste da temperatura;
c) Um módulo atuador (plataforma de 8 bits descrita no Capítulo 5  Descrição dos
ambientes de desenvolvimento), responsável por executar o aquecimento ou
resfriamento do ambiente conforme a necessidade de controle.
Cada módulo possui uma antena para permitir a comunicação via rádiofreqüência entre
os módulos de 8 bits (sensor e atuador) e o módulo de 32 bits (controlador).
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A câmara para contenção de temperatura consiste em uma caixa de poliestireno
expandido. Uma vez fechada a caixa, a carga térmica decorre predominantemente da massa de
ar em seu interior, cujo volume é de cerca de 6 litros.
Como atuador para aquecimento e resfriamento empregamse duas células de Peltier.
Uma célula de Peltier, mostrada na Figura 20, também conhecida como pastilha termoelétrica,
consiste em um conjunto de pequenos cubos de semicondutor tipo P (dopados com elementos
de carga positiva) e tipo N (dopados com elementos de carga negativa) interligados em série,
como mostrado na Figura 21. Em 1834, o físico francês Jean Charles Athanase Peltier
descobriu que quando uma corrente elétrica contínua atravessa os semicondutores tipo P e
tipo N interligados em série, ocorre uma transferência de calor de um lado ao outro de cada
junção (NOGUEIRA e CAMARGO, 2003), como mostrado na Figura 21. No lado em que o
calor é absorvido ocorre uma queda de temperatura, e no lado em que o calor é dissipado
ocorre um aumento de temperatura. Uma inversão na polaridade da corrente elétrica altera
também o sentido da transferência de calor.

Figura 20. Célula de Peltier. Referência própria: elaborada pelo autor.
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Figura 21. Estrutura de uma célula de Peltier. Fonte: Danvic (2007).

Como mostrado na Figura 22, os cubos de material semicondutor e os contatos de cada
junção são fixados em placas de cerâmica que são então justapostas entre si para formar a
célula de Peltier.

Figura 22. Detalhe das junções e dos contatos de uma célula de Peltier. Fonte: Danvic (2007).
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Células de Peltier são largamente utilizadas em produtos como refrigerador portátil,
adega climatizado, ou condicionador de temperatura para diodos de laser ou sensores de
imagem (CCD  Charge Coupled Device) para impedir a variação do comportamento com a
temperatura, entre outros.
Uma célula de Peltier é especificada de acordo com a tensão e a corrente máximas
suportadas pelas junções, pela capacidade de transferência de calor medida em Watts, pela
diferença máxima de temperatura entre as duas faces da célula, pela quantidade de
acoplamentos, e pelas suas dimensões que variam de 15 mm a 62 mm de lado em escala
comercial. Neste estudo de caso são empregadas duas células de 15V, 8A, 71W, 66ºC de
máxima diferença de temperatura, 127 acoplamentos, e 40 mm de lado.
É necessário posicionar um dissipador de metal com ventilação forçada em contato com
a superfície do lado quente da célula de Peltier, uma vez que a temperatura nessa face pode
superar 50ºC anulando o desempenho da absorção de calor do lado frio. Sem um dissipador e
dependendo da intensidade da corrente elétrica, o lado quente pode também superar o limite
nominal de 138ºC devido ao acúmulo de calor não transferido para o ambiente, danificando as
junções por sobreaquecimento.
Durante experimentos realizados, a temperatura na superfície da placa de cerâmica do
lado frio reduziu de 26ºC (temperatura ambiente) para 23ºC, formando uma camada de gelo
decorrente da humidade do ar condensada após a temperatura reduzir abaixo do ponto de
orvalho.
A Figura 23 mostra a configuração da câmara montado com a caixa de poliestireno
expandido e duas células de Peltier posicionadas entre dissipadores de alumínio com
ventilação forçada em contato com a superfície de cada lado das células. No interior da caixa
posicionase a placa de circuito de uma das plataformas de 8 bits, que consiste no módulo
sensor de temperatura. Durante experimentos com a caixa fechada e ambas as células
operando em 12V e consumindo cerca de 11A, a temperatura em seu interior foi reduzida de
26ºC para 11ºC em cerca de 3 minutos, atingindo 4ºC após cerca de 20 minutos.
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Figura 23. Câmara para contenção de temperatura. Referência própria: elaborada pelo autor.

A comunicação entre o módulo controlador e os módulos sensor e atuador é realizada
por meio de placasantena (uma em cada módulo) para comunicação via protocolo IEEE
802.15.4 (2006), comumente destinado a aplicações de comunicação sem fio, de baixa taxa de
transmissão, alcance reduzido (até 15 metros), e que exijam reduzido consumo de energia,
geralmente alimentados por bateria, almejandose autonomia da ordem de meses ou até
mesmo anos. Esse padrão especifica o nível físico e o controle de acesso ao meio físico.
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Neste trabalho, funcionalidades de comunicação referentes às camadas mais abstratas
como as camadas de rede e de transporte são modeladas, tanto no módulo controlador quanto
nos módulos sensor e atuador, por meio de um diagrama de máquina de estados da UML
desenvolvido com a ferramenta CASE UML descrita no Capítulo 5  Descrição dos ambientes
de desenvolvimento.
A Figura 24 mostra a placa de circuito do módulo sensor dentro da caixa. Fora da caixa,
encontrase a placa do módulo atuador já com o circuito para acionamento das células de
Peltier montado com transistores de potência. Tal circuito de acionamento consiste em uma
ponte H de transistores de efeito de campo do tipo MOSFET  Metal Oxide Semiconductor
Field Effect Transistor. Os MOSFETs consistem em transistores que controlam cargas de alta
potência (da ordem de 100V e 70A) com baixa corrente injetada no terminal de comando 
gate  (da ordem de nanoampéres) dispensando préamplificadores. A ponte H, como
mostrada na Figura 25, consiste em um circuito que permite acionar uma carga (neste caso a
célula de Peltier) em qualquer polaridade. O nível de tensão sobre a célula de Peltier é obtido
por modulação de pulso (PWM  Pulse Width Modulation) cujo comando provém do
microcontrolador de 8 bits do módulo atuador.
Uma vez que o protocolo 802.15.4 não é um protocolo do tipo mestreescravo (polling),
permitindo acesso múltiplo ao meio físico de comunicação, é possível terse a mesma
implementação de uma pilha de protocolos em cada um dos nós envolvidos em uma sessão de
comunicação, neste caso, o módulo controlador e cada um dos módulos sensor e atuador.
Tendose a mesma especificação para a pilha de protocolos em todos os nós, é possível avaliar
a implementação de um mesmo modelo de software empregando a ferramenta CASE UML
para sintetizar código tanto para a plataforma de 32 bits (módulo controlador), quanto para as
plataformas de 8 bits (módulos sensor e atuador). Assim, sob um critério comum (mesma
especificação para a pilha de protocolos), realizase o objetivo principal deste trabalho, isto é,
avaliar as diferenças de aplicabilidade das funcionalidades dos ambientes de desenvolvimento
aplicadas em cada uma das plataformas, com foco especial na plataforma de 8 bits.
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Já a implementação do algoritmo de controle de temperatura, desempenhado pelo
módulo controlador (Figura 26), permite avaliar o desempenho do sistema distribuído de
controle de temperatura ambiente em tempo real.

Figura 24. Placas de circuito dos módulos sensor e atuador.
Referência própria: elaborada pelo autor.

73

Figura 25. Ponte H para acionamento da célula de Peltier.
Referência própria: elaborada pelo autor.

Figura 26. Módulo controlador (plataforma de 32 bits).
Referência própria: elaborada pelo autor.
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A Figura 27 mostra a bancada com todo o ambiente de desenvolvimento para as
plataformas de 8 bits e de 32 bits, contendo:
●

Uma fonte de alimentação simétrica com duas saídas ajustáveis de até 30V e 5A
cada, e uma saída fixa de 5V e 3A;

●

Multímetro digital com termômetro e termopar;

●

Osciloscópio de dois canais, banda de 60 MHz, 1GSa/s;

●

Computador pessoal com microprocessador compatível com a arquitetura Intel x86;

●

Placa de circuito da plataforma de 32 bits;

●

Duas placas de circuito da plataforma de 8 bits;

●

Emulador para microcontroladores Microchip;

●

Estação de solda;

●

Cabos, ferramentas, etc.

Figura 27. Bancada de desenvolvimento. Referência própria: elaborada pelo autor.
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6.2 Descrição dos modelos
O sistema distribuído para controle de temperatura em malha fechada implementado
neste trabalho é composto por um módulo controlador, que executa o algoritmo de controle
capturando a temperatura atual por meio de um módulo sensor, e acionando o mecanismo de
aquecimento e resfriamento por meio de um módulo atuador. A Figura 28 mostra o diagrama
de implantação que ilustra a arquitetura deste sistema.

Figura 28. Diagrama de implantação do sistema distribuído para controle de temperatura.
Referência própria: elaborada pelo autor.

Cada nó representa um módulo, conforme descrito na seção 6.1  Descrição do estudo
de caso. O módulo sensor obtém leituras de temperatura por meio de um sensor de
temperatura, enviando os valores medidos para o módulo controlador via interface de
comunicação de rádiofreqüência. O módulo controlador, por meio de sua interface de rádio
freqüência, recebe a situação atual sobre a temperatura, realiza um cálculo para a correção do
processo de aquecimento ou resfriamento, e por meio da mesma interface de comunicação,
envia um comando para o módulo atuador.
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O módulo atuador recebe o comando por meio de sua interface de comunicação e
imediatamente aciona a célula de Peltier ajustando a polaridade e o percentual do ciclo de
acionamento via PWM (duty cycle) conforme a informação contida no comando enviado pelo
controlador.
Esta seção apresenta os modelos UML concebidos para realizar o software contido em
cada módulo, bem como detalhes de implementação de cada modelo.

6.2.1

Modelos do módulo sensor
O módulo sensor é composto por dois subsistemas representados pelos objetos:
a) IHM (interface homemmáquina), que realiza a interação com o usuário para receber
comandos de ajuste de temperatura e para mostrar para o usuário a situação atual da
temperatura na câmara de contenção;
b) ModuloSensor, que realiza a obtenção de leituras de temperatura e envia pacotes de
dados para o módulo controlador, contendo informações sobre a temperatura
ajustada pelo usuário e a temperatura atual na câmara de contenção.
O subsistema IHM obtém comandos do usuário por meio de três botões de toque: um

botão para permitir ao usuário aumentar a temperatura na câmara, um botão para permitir
reduzir a temperatura na câmara, e um botão para confirmar o valor de temperatura ajustado.
O subsistema IHM mostra as informações sobre temperatura ajustada e temperatura atual para
o usuário por meio de um visor de cristal líquido modelo WH1602A (WINSTAR, 2008).
O diagrama de objetos da Figura 29 mostra uma visão do subsistema IHM e seus
relacionamentos com os objetos responsáveis pela leitura dos botões.
Os

pares

de objetos

BotaoAumenta e BotaoAumentaHw,

BotaoDiminui

e

BotaoDiminuiHw, e BotaoAjusta e BotaoAjustaHw, cada qual com suas respectivas ligações
unidirecionais, ilustram instâncias do diagrama de classes da Figura 30.
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Figura 29. Diagrama de objetos do subsistema IHM com botões.
Referência própria: elaborada pelo autor.

O diagrama de classes da Figura 30 apresenta a classe EntradaDigital que contém um
comportamento necessário para a realização do procedimento de filtragem de ruídos do
contato mecânico dos botões (debounce) no momento em que um botão é pressionado e no
momento em que um botão é solto. A interface iEntradaDigital é utilizada para confinar na
classe EntradaDigitalHw, via realização, as funções específicas de hardware (e.g.
configuração, leitura e escrita de entradas e saídas digitais de um microcontrolador).
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Figura 30. Diagrama de classes para entrada digital.
Referência própria: elaborada pelo autor.

No diagrama de objetos da Figura 29, os objetos BotaoAumenta, BotaoDiminui e
BotaoAjusta constituem instâncias da classe EntradaDigital exposta no diagrama de classes da
Figura 30. As ligações unidirecionais itsIBotaoAumenta, itsIBotaoDiminui e itsIBotaoAjusta
do diagrama de objetos da Figura 29 correspondem a instâncias da interface iEntradaDigital
exposta no diagrama de classes da Figura 30. Já os objetos BotaoAumentaHw,
BotaoDiminuiHw e BotaoAjustaHw do diagrama de objetos da Figura 29 correspondem a
instâncias da classe EntradaDigitalHw no diagrama de classes da Figura 30.
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Uma vez que a UML 2.0 não define uma linguagem para especificação de ações, a
ferramenta CASE UML Rhapsody In C emprega a linguagem C para este propósito,
permitindo implementar condições de guarda, chamadas de funções e execução de expressões
lógicas e aritméticas. A Figura 31 mostra o diagrama de máquina de estados que realiza o
procedimento de debounce de um botão. A função tm(x) é empregada pelo Rhapsody para
denotar um evento de timeout de x milissegundos. Como ação de entrada de cada um dos
estados Ligado e Desligado, é realizada a leitura da situação do pino do microcontrolador
associado a uma entrada digital específica, armazenandose tal estado em posições sucessivas
de um vetor (lista circular). O objeto assumirá de fato uma transição de estado quando detectar
quatro leituras sucessivas para o mesmo estado de destino (ligado ou desligado).

Figura 31. Diagrama de máquina de estados da classe EntradaDigital.
Referência própria: elaborada pelo autor.

O diagrama de objetos da Figura 32 mostra outra visão do subsistema IHM denotando
seu relacionamento com o objeto responsável pelo controle do visor de cristal líquido.
De maneira análoga aos objetos responsáveis pelo controle dos botões, os objetos
VisorTexto e VisorTextoHw juntamente com a ligação entre os mesmos consistem em
instâncias do diagrama de classes da Figura 33, no qual a interface iWH1602A especifica
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funções comuns na implementação de um direcionador de dispositivo para este visor de cristal
líquido. Pretendese assim, confinar na classe WH1602AHw, via realização, funções
específicas de hardware (e.g. configuração e manipulação de pinos do microcontrolador para
seleção de modos do visor, para habilitação do visor e para o barramento de dados do mesmo,
funções de temporização, etc.).

Figura 32. Diagrama de objetos do subsistema IHM com visor.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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Figura 33. Diagrama de classes para o visor.
Referência própria: elaborada pelo autor.

O diagrama de máquina de estados da Figura 34 mostra de que forma o objeto IHM
interage com o usuário. Neste diagrama são implementados dois subestados concorrentes.
O subestado, na parte superior do superestado InterageComUsuario, realiza o
tratamento de eventos provenientes dos botões que são acionados pelo usuário (entrada de
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dados). Após aguardar durante 500 milissegundos a inicialização do visor de cristal líquido,
um evento de temporização (timeout) é gerado com a função tm(500) disparando a transição
do estado AguardaInicializarVisor para o estado EntradaUsuario. Neste momento ações de
transição são executadas para inicializar os valores de temperatura ajustado pelo usuário e
verificado pelo sensor. No estado EntradaUsuario, os eventos evDiminuiTemperatura,
evAumentaTemperatura, e evAjustaTemperatura são gerados pelos objetos que verificam o
estado dos botões, instruindo o objeto IHM a atualizar seus atributos.

Figura 34. Diagrama de máquina de estados do objeto IHM.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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Na parte inferior do estado InterageComUsuario, encontrase o subestado responsável
por atualizar as informações mostradas para o usuário pelo visor. Após inicializar o visor de
cristal líquido, o estado SaidaUsuario tornase ativo. A cada 100 milissegundos uma transição
para este mesmo estado ocorre, executandose a atualização do visor realizada por meio de
ações de entrada do estado.
O diagrama de objetos da Figura 35 mostra uma visão do subsistema ModuloSensor e
seus respectivos relacionamentos.

Figura 35. Diagrama de objetos do subsistema ModuloSensor com o sensor de temperatura.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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Os objetos SensorTemperatura e uSPIHw consistem em instâncias do diagrama de
classes da Figura 36, onde o direcionador de dispositivo do sensor de temperatura TC77
(MICROCHIP, 2008b) é implementado pela classe TC77. Este sensor consiste em um circuito
integrado com interface de comunicação SPI, e desta forma, optouse por utilizar uma
interface (iSPI) que abstrai as funções comuns deste barramento de comunicação (e.g. seleção
de chip, leitura, escrita, etc.).
A realização da interface iSPI é efetuada pela classe SPIHw que reúne funções
específicas de hardware para configuração e acesso do barramento SPI (periférico SPI de um
microcontrolador).

Figura 36. Diagrama de classes do sensor de temperatura TC77.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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As dependências de uso com o objeto IHM permitem que o objeto ModuloSensor
atualize o valor da temperatura atual a ser apresentada para o usuário no visor, e permite ao
objeto IHM atualizar, no objeto ModuloSensor, o valor da temperatura ajustada pelo usuário e
que deverá, posteriormente, ser enviada para o módulo controlador.
A Figura 37 mostra o diagrama de máquina de estados do objeto ModuloSensor. Após
aguardar inicialização de hardware, o estado VerificaTemperatura tornase ativo. Neste estado,
a cada 200 milissegundos, por meio de ações de entrada, é realizada a obtenção do valor de
temperatura atual a partir do sensor, que além de ser enviada para o módulo controlador via
interface de rádiofreqüência, atualiza o valor da temperatura na câmara mostrada para o
usuário no visor.

Figura 37. Diagrama de máquina de estados do objeto ModuloSensor.
Referência própria: elaborada pelo autor.

Para fins de referência, o objeto executável compilado a partir dos modelos do módulo
sensor ocupa cerca de 26KB de memória para programa (ROM).
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6.2.2 Modelos do módulo atuador
O objeto ModuloAtuador consiste no principal objeto do software embutido no módulo
atuador. O diagrama de objetos da Figura 38 mostra o objeto ModuloAtuador e seu
relacionamento com o objeto responsável pelo controle PWM de saídas do microcontrolador
que são conectadas ao circuito de acionamento (ponteH) das células de Peltier.

Figura 38. Diagrama de objetos do subsistema ModuloAtuador.
Referência própria: elaborada pelo autor.

A Figura 38 mostra instâncias do diagrama de classes da Figura 39. Para tornar o
software do módulo atuador independente de hardware, optouse por implementar a interface
iPWM que contém todas as funções de configuração e acesso a um periférico de controle
PWM, comum em muitos microcontroladores. Um objeto da classe PWMHw contém
efetivamente a implementação destas funções, efetuando a realização da interface iPWM.
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Figura 39. Diagrama de classes da interface iPWM.
Referência própria: elaborada pelo autor.

Para fins de referência, o objeto executável compilado a partir dos modelos do módulo
atuador ocupa cerca de 20KB de memória para programa (ROM).

6.2.3 Modelos do módulo controlador
O único diagrama de objetos do módulo controlador denota o relacionamento do objeto
ModuloControlador com a pilha de protocolos implementada neste trabalho, que será
abordada na seção 6.2.4  Modelos da pilha de protocolos.
O diagrama de máquina de estados da Figura 40 mostra o algoritmo de controle
desempenhado pelo objeto ModuloControle.
Na transição do pseudoestado inicial para o estado Estavel, a diferença entre a
temperatura atual e a temperatura ajustada é calculada como ação da transição.
No estado Estavel, caso a diferença de temperatura calculada seja negativa, o
acionamento das células de Peltier via PWM será ajustado na polaridade que permita aquecer
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a câmara de contenção, o ciclo de acionamento (duty cycle) será ajustado para o dobro do
valor necessário para manter a câmara na temperatura desejada, ocorrendo, por fim, uma
transição para o estado Aquece200 (aquecimento em 200% do valor de temperatura ajustado).
Caso a diferença de temperatura calculada seja positiva, o acionamento das células de Peltier
via PWM será ajustado na polaridade que permita resfriar a câmara de contenção, o ciclo de
acionamento (duty cycle) será ajustado para o dobro do valor necessário para manter a câmara
na temperatura desejada, ocorrendo, por fim, uma transição para o estado Resfria200
(resfriamento em 200% do valor de temperatura ajustado).

Figura 40. Diagrama de máquina de estados do algoritmo de controle do módulo controlador.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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A partir do estado Aquece200 ou Resfria200, caso a diferença entre a temperatura atual
e ajustada seja menor que a metade da diferença calculada no estado anterior, o ciclo de
acionamento das células de Peltier é ajustado para 150% do valor necessário para manter a
temperatura da câmara no valor ajustado e uma transição ocorre para o estado seguinte. Nos
estados seguintes, o ciclo de acionamento será reajustado respectivamente para 125%, 112% e
106%, até atingir o valor nominal necessário para manter a temperatura da câmara no valor
desejado.
Quando uma determinada temperatura ajustada encontrase muito distante da
temperatura atual, as transições de estado neste algoritmo ocorrem de maneira lenta. Na
medida em que a temperatura atual converge para a temperatura ajustada, as transições passam
a ocorrer de maneira mais e mais rápida a fim de corrigir desvios menores em torno da
temperatura desejada.
Apesar do comportamento linear entre o ciclo de acionamento das células de Peltier e a
temperatura desejada no interior da câmara de contenção, o algoritmo descrito foi
implementado para acelerar a convergência da temperatura atual para a temperatura ajustada.

6.2.4 Modelos da pilha de protocolos
A Figura 41 mostra uma visão do subsistema ModuloControlador e seu relacionamento
com a pilha de protocolos implementada. Os objetos ModuloAtuador e ModuloSensor
possuem o mesmo relacionamento com a pilha de protocolos, cada qual em seu respectivo
modelo.
As funções de gerenciamento de conexão, detecção e correção de erro, e controle de
sessão foram implementadas no objeto Transporte, representando parte da camada de
transporte do modelo ISO/OSI.
As funções de endereçamento e multiplexação de pacotes foram implementadas no
objeto Rede, representando parte da camada de rede do modelo ISO/OSI.
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Figura 41. Diagrama de objetos do subsistema ModuloControlador com a pilha de protocolos.
Referência própria: elaborada pelo autor.

O objeto Transporte consiste em uma instância da classe ProtocoloTransporte. Vários
objetos podem ser instanciados a partir desta classe, representando sessões de comunicação
distintos, de maneira análoga ao conceito de portas do protocolo TCP (RFC0793).
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A Figura 42 mostra o diagrama de classes da pilha de protocolos implementada neste
trabalho e utilizada para gerar as instâncias dos objetos Transporte, Rede e RF. Neste
diagrama de classes implementase uma interface iEnlace para permitir que qualquer
tecnologia de meio físico possa ser implementada para esta pilha de protocolos.
Nesta aplicação, funções específicas do enlace de comunicação via rádiofreqüência
(IEEE 802.15.4, 2006) são implementadas para o controlador MRF24J40 (MICROCHIP,
2008a) no objeto RF. Este controlador, assim como o sensor de temperatura TC77, possui uma
interface de comunicação SPI, e assim como a classe TC77, um objeto da classe MRF24J40
também possui uma ligação com uma interface iSPI a ser realizada por algum direcionador de
dispositivos para o periférico SPI do sistema. Nesta aplicação, em específico, o periférico SPI
do microcontrolador PIC18F4620 (MICROCHIP, 2007c), empregado no módulo sensor,
possui um periférico SPI com selecionadores de chips distintos, permitindo às classes TC77 e
MRF24J40 compartilhar o mesmo direcionador de dispositivo para realizar a interface iSPI,
representado pelo objeto uSPIHw, no diagrama de objetos da Figura 41.

Figura 42. Diagrama de classes da pilha de protocolos implementada.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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A Figura 43 mostra o diagrama de máquina de estados que realiza o comportamento da
camada de rede do protocolo implementado.

Figura 43. Diagrama de máquina de estados do objeto Rede.
Referência própria: elaborada pelo autor.

Após aguardar a inicialização de hardware, o estado VerificaPacotesRecebidos tornase
ativo. A cada 10 milissegundos com o evento de temporização tm(10), é realizada, por meio
de ações de entrada, uma operação de leitura no enlace para a recepção de datagramas.
Com exceção da transição de temporização tm(10), todas as outras transições no estado
VerificaPacotesRecebidos ocorrem para que o objeto Rede possa disparar eventos necessários
a uma instância especifica da classe ProtocoloTransporte como reconhecimento de conexão
aceita, pedido de conexão, reconhecimento de dado recebido ou recepção de pacote de dados.
Se um pacote de dados é recebido corretamente então é inserido na fila de entrada de
dados da respectiva instância da classe ProtocoloTransporte.
A Figura 44 mostra o diagrama de máquina de estados para gerenciamento de conexões
da classe ProtocoloTransporte.
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Figura 44. Máquina de estados para gerenciamento de conexões da classe ProtocoloTransporte
Referência própria: elaborada pelo autor.

Após aguardar a inicialização de hardware, o estado Repouso tornase ativo. Quando
executada uma chamada à função que requisita uma conexão remota como cliente, o evento
evRequisitaConexao é gerado disparando uma transição para o estado AguardaAckConexao.
Se dentro de cinco segundos não for recebido um pacote contendo o reconhecimento de
conexão, a máquina de estados realiza uma transição de volta para o estado Repouso. Caso
receba um pacote de reconhecimento de conexão, um evento evAckConexao é gerado pelo
objeto Rede, disparando uma transição para o estado Conectado, no qual uma sessão de
comunicação passa a ser válida.
Caso seja necessário prontificar um objeto Transporte como servidor, uma chamada à
respectiva função gera um evento evProcessaConexao. Quando um pacote contendo um
pedido de conexão é recebido pelo objeto Rede, um evento evPedidoConexao é gerado
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disparando uma transição para o estado Conectado, e executandose uma ação de transição
responsável pelo envio de um pacote de reconhecimento de conexão para o cliente.
O estado Conectado contém uma submáquina de estados (Figura 45) que gerencia o
envio de um pacote de dados. Quando executada uma chamada à função de envio de pacote de
dados, um evento evEnviaDado é gerado, disparando uma transição do estado Pronto para o
estado AguardaAckDado. Se um pacote contendo um reconhecimento de dados for recebido
dentro de três segundos, um evento evAckDado é gerado disparando uma transição de volta
para o estado Pronto, onde o objeto da classe ProtocoloTransporte estará pronto para enviar
outro pacote de dados.

Figura 45. Diagrama de máquina de estados para gerenciamento de envio de pacotes de dados.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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Caso o evento de temporização tm(3000) seja gerado enquanto no estado
AguardaAckDado, sinalizando o timeout de três segundos, é executada uma transição para o
estado Repouso. A sinalização da transição de um estado da submáquina de estados contida
no estado Conectado para o estado Repouso é realizada por meio de um ponto de saída nos
limites do estado Conectado de ambos os diagramas.
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7 AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO
A implementação do sistema distribuído para controle de temperatura ambiente, exposta
no capítulo 6, ocorreu por meio da utilização de ambientes para desenvolvimento de software
embutido e de tempo real configurados para compilar código gerado pela ferramenta CASE
UML Rhapsody In C (TELELOGIC, 2007b), visandose implantar objeto executável em duas
plataformasalvo com diferentes restrições em recursos como memória e capacidade de
processamento: uma plataforma de 32 bits (módulo controlador) e uma plataforma de 8 bits
(módulos sensor e atuador).
O caso estudado permitiu relacionar e analisar aspectos envolvidos na modelagem de
software por meio da UML, na geração automática de código a partir de modelos UML, na
execução de modelos UML, e na depuração de modelos UML, quando tais funcionalidades,
comumente oferecidas por ferramentas CASE para plataformasalvo de 32 bits, são
empregadas para o desenvolvimento de software embutido em plataformasalvo de 8 bits com
severas restrições de recursos (e.g. memória e capacidade de processamento).
A avaliação dos ambientes consistiu na análise da documentação disponibilizada
juntamente com a instalação do Rhapsody In C, tais como Telelogic (2007a) e Telelogic
(2007c), na análise de modelos UML (tanto modelos da máquina virtual responsável pela
execução de modelos UML, quanto modelos de usuário), na verificação de códigosfonte
gerados a partir desses modelos, na execução controlada do objeto gerado em linguagem C
por meio de emulador e ambiente de depuração para esta linguagem, na depuração de modelos
UML em execução na plataformaalvo por meio da funcionalidade oferecida pela ferramenta
CASE, e na monitoração do tráfego de dados enviados entre a plataformaalvo e a plataforma
de desenvolvimento durante seções de depuração e execução controlada de modelos UML.
A partir da avaliação realizada sobre os ambientes de desenvolvimento empregados na
implementação do estudo de caso em conjunto com a ferramenta CASE UML Rhapsody In C,
levantouse um modelo de referência para avaliação de um ambiente de desenvolvimento de
software embutido e de tempo real baseado em ferramenta CASE UML (Figura 46).

97
As notas expostas no modelo da Figura 46 correspondem a restrições encontradas
durante a condução do estudo de caso, e são classificadas em restrições contornáveis
(prefixadas pela letra L), as quais podem ser mitigadas de alguma forma, e restrições não
contornáveis (prefixadas pela letra R) que impedem o desempenho de uma determinada
funcionalidade. Todas as restrições são descritas em detalhes nas próximas seções deste
capítulo.

Figura 46. Modelo de referência para o ambiente de desenvolvimento.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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No diagrama da Figura 46, discriminamse os modelos de usuário para plataformasalvo
de 32 bits (classe Modelos_32_bits) e os modelos de usuário para plataformasalvo de 8 bits
(classe Modelos_8_bits). Ambas as classes herdam da classe Modelos_UML características
comuns que não causam impacto relevante no código gerado para uma determinada
plataformaalvo, seja esta de 32 bits ou de 8 bits.
A classe Modelos_8_bits contém um conjunto de restrições (L1, L2, L3 e R1) que torna
suas instâncias convenientes para serem implantadas em uma plataforma de 8 bits.
Na relação de uso entre a classe Gerador_de_codigo e a classe Modelos_8_bits, há uma
restrição (R2) que representa uma configuração instruindo o gerador de código a empregar
alocação estática de estruturas de dados na memória, ao invés de alocação dinâmica.
As restrições impostas na modelagem de software (L1, L2, L3 e R1) e no gerador de
código (R2) para plataformasalvo de 8 bits são analisadas na seção 7.1  Geração automática
de código no Rhapsody In C.
A classe Arquivos_em_C referese aos arquivos fonte em linguagem C criados pelo
gerador de código a partir dos modelos de usuário. Tanto o compilador e o ligador de 32 bits
como o compilador e o ligador de 8 bits utilizam os arquivosfonte, criados pelo gerador de
código, para sintetizar o arquivo binário executável que será implantado na plataformaalvo.
O compilador e o ligador para a plataforma de 32 bits deve incluir, na compilação, os
arquivosfonte ou biblioteca referentes à máquina virtual OXF (Object Execution Framework)
próprio para plataformas de 32 bits.
O compilador e o ligador para a plataforma de 8 bits, por sua vez, deve incluir os
arquivosfonte ou biblioteca referentes à máquina virtual IDF (Interrupt Driven Framework)
próprio para plataformas de 8 bits.
Ambas as máquinas virtuais são fornecidas juntamente com a instalação do Rhapsody In
C. A máquina virtual IDF é detalhada na seção 7.2  Execução de modelos UML no Rhapsody
In C, juntamente como suas restrições (anotadas na classe IDF do diagrama da Figura 46
como restrições R3, R4 e L6).
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Tanto a máquina virtual OXF, representada pela classe OXF no diagrama da Figura 46,
como a máquina virtual IDF, realizam funções da classe MaquinaVirtual responsáveis pela
execução de modelos UML.
Os arquivosfonte criados pelo gerador de código, bem como a própria máquina virtual,
realizam

chamadas

de

funções

para

depuração

(representadas

pela

interface

Funcoes_para_depuracao no diagrama da Figura 46) enviando para o ambiente de depuração
do Rhapsody In C, informações relevantes para a depuração de modelos UML.
O transporte das informações de depuração de modelos, entre a plataformaalvo e o
ambiente de depuração do Rhapsody In C, pode efetivamente ser realizado pelos protocolos
TCP/IP via interface Ethernet (classe TCP_IP_Ethernet no diagrama da Figura 46) ou por
meio de uma interface de comunicação serial RS232 (classe Serial_RS232 no diagrama da
Figura 46).
As restrições impostas sobre a interface de comunicação que transportará as
informações de depuração de modelos anotadas nas classes TCP_IP_Ethernet e Serial_RS232
no diagrama da Figura 46 (L4 e L5), são detalhadas na seção 7.3  Depuração de modelos
UML no Rhapsody In C.
O pacote Rhapsody_In_C, na Figura 46, representa a ferramenta CASE UML
empregada no estudo de caso, e confina os modelos criados por um usuário da ferramenta
CASE, o gerador de código que transforma os modelos de usuário para código em linguagem
C, e o ambiente de depuração de modelos UML, que recebe informações enviadas pela
plataformaalvo em tempo de execução, e atualiza a apresentação dos artefatos do modelo que
estão sendo monitorados.
Ao mesmo tempo em que detalha os mecanismos de geração de código, execução e
depuração de modelos UML, as próximas seções relacionam as restrições expostas no modelo
de referência para plataformas de 8 bits (Figura 46), bem como as respectivas argumentações.
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7.1 Geração automática de código no Rhapsody In C
Na linguagem C não há suporte nativo para o conceito de classe, ou seja, não é possível
especificar uma estrutura abstrata contendo dados e funções, cujo procedimento de criação de
instâncias possa ser deliberado, seja em tempo de execução ou em tempo de desenvolvimento.
Assim, tornase necessário conhecer de que maneira uma ferramenta CASE UML converte o
conceito de classe para uma linguagem não orientada a objetos, como a linguagem C.

7.1.1

Implementação de classes em linguagem C
No Rhapsody In C, cada classe é transformada em um par de arquivos: um arquivo de

especificação (.h) e um arquivo de implementação (.c) cujos nomes são os mesmos da
respectiva classe.
A listagem exposta no Anexo A, por exemplo, mostra o arquivo de especificação
MRF24J40.h referente à classe que implementa o direcionador de dispositivo para o
controlador de rádiofreqüência MRF24J40 (MICROCHIP, 2008a), visto no diagrama de
classes da Figura 41.
Dados de uma classe são convertidos para uma estrutura em linguagem C (struct) cujo
identificador consiste no mesmo nome dado para a classe (linha 13 da listagem do Anexo A).
Os itens que compõem esta estrutura correspondem aos atributos da classe, com os mesmos
identificadores (linhas 14 e 15 da listagem do Anexo A). Um declarador para esta estrutura,
criado com o comando typedef (Linha 12 da listagem do Anexo A), será utilizado para criar
instâncias dos atributos da classe. Uma associação com um objeto de outra classe é
implementada, na estrutura da classe associadora, como um ponteiro para a estrutura que
define os atributos da classe associada (linhas 16 e 18 da listagem do Anexo A).
Operações de uma classe são convertidas para funções em linguagem C, cujo
identificador consiste no nome da classe seguido de sublinha mais o nome da operação
(linhas 37, 41 e 45 da listagem do Anexo A). O identificador de cada argumento da operação é
mantido idêntico na declaração dos parâmetros da respectiva função em linguagem C.
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Tanto a estrutura que contém os atributos da classe, como o seu respectivo declarador,
são posicionados no arquivo de especificação, juntamente com os protótipos das funções que
correspondem às operações da classe.
A listagem exposta no Anexo B mostra o arquivo de implementação MRF24J40.c
correspondente à classe MRF24J40, analisada como exemplo. No arquivo de implementação,
o gerador de código do Rhapsody In C posiciona a implementação de cada operação da classe.
Um artifício para a representação de itens privados em linguagem C, empregado pelo
gerador de código do Rhapsody In C, consiste no uso da cláusula static, que restringe a
visibilidade de um item ao arquivo de implementação que o declara.
Operações privadas são declaradas com a cláusula static e seus nomes são mantidos sem
ser prefixados pelo nome da classe (linhas 140, 153, 166 e 178 da listagem do Anexo B).
Já com relação aos atributos, uma vez que não é possível especificar itens estáticos (com
a cláusula static) dentro de uma estrutura em linguagem C (struct), o que permitiria
visibilidade seletiva para os itens que compõem a estrutura, de fato, todos os atributos de uma
classe permanecem publicamente visíveis no código gerado. O classificador privado para
atributos de uma classe restringe apenas as funções de acesso e manipulação de cada atributo
(e.g. get, set), declarandose cada uma delas com a cláusula static. Assim, neste mecanismo de
confinamento de atributos em estrutura (struct), abrese um precedente para falhas decorrentes
de acesso direto à atributos privados de uma classe, já que a estrutura que contém os atributos
desta classe é necessariamente declarada com visibilidade pública (extern) para que outros
arquivos de implementação (.c) de classes associadas possam ter acesso aos seus itens
públicos.
Uma maneira de contornar tal limitação a fim de manter a semântica de restrição de
acesso a atributos privados seria declarar uma estrutura estática (com a cláusula static)
contendo apenas os atributos definidos como privados na classe correspondente, ou até
mesmo declarar os atributos públicos como variáveis escalares globais e os atributos privados
como variáveis estáticas nos arquivos de implementação que os declaram.
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7.1.2

Alocação estática de estruturas de dados
Além das operações definidas pelo usuário, o Rhapsody In C oferece a opção de gerar

funções correspondentes a construtores e destruidores, cujos nomes são compostos pelo
identificador da classe seguido de sublinha mais o sufixo Create para um construtor, ou o
sufixo Destruct para um destruidor.
A função Create realiza a alocação de um espaço contínuo de memória para conter a
estrutura correspondente ao objeto que terá sua instância criada, e executa uma chamada à
função de inicialização da classe, cujo identificador é formado pelo nome da classe seguido de
sublinha mais o sufixo Init.
Além de executar o código de inicialização eventualmente criado pelo usuário, a
operação Init é responsável por inicializar instâncias de associações, bem como realizar
chamadas às funções de inicialização de subobjetos com os quais o objeto em questão tenha
um relacionamento de composição.
Por outro lado, antes de realizar o procedimento de liberação do espaço de memória
ocupado pela estrutura do objeto, a função Destruct realiza uma chamada a uma função de
limpeza cujo identificador é formado pelo nome da classe seguido de sublinha mais o sufixo
Cleanup. A operação Cleanup cuida de anular os ponteiros que representam instâncias de
associações do objeto em questão.
Assim como o microcontrolador AT91SAM9260 (ATMEL, 2007a) utilizado na
implementação do módulo controlador, grande parte das plataformas de 32 bits possuem
unidade de gerenciamento de memória (MMU  Memory Management Unit), responsável por
reservar espaços contínuos de memória mesmo que a memória física disponível esteja
fragmentada por conta de alocações e liberações de espaços anteriormente realizadas.
A unidade de gerenciamento de memória consiste em uma memória associativa que, em
tempo de execução, mapeia automaticamente endereços consecutivos de memória requerida
em endereços não necessariamente consecutivos de memória física, independente do
processamento da CPU.
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Microcontroladores ou microprocessadores de sistemas embutidos, especialmente com
restrições de recursos ou exigências por baixo custo, não possuem unidade de gerenciamento
de memória. Ou seja, após alocações e liberações aleatórias de espaços de memória em tempo
de execução, a memória física disponível tornase fragmentada, até que não haja mais espaço
contínuo suficiente para atender a alocação de uma determinada quantidade de memória.
Tornase imprescindível, portanto, a alocação estática de todas as estruturas
correspondentes a objetos (v. restrição R2 no modelo de referência da Figura 46). Nas
listagens 4 e 5 notase a ausência das funções construtoras e destruidoras, uma vez que optou
se por configurar o gerador de código para realizar alocação estática de memória.

7.1.3

Referência a objetos em chamadas de operações de uma classe
Em cada uma das funções que correspondem às operações de uma classe, o gerador de

código do Rhapsody In C insere, como primeiro parâmetro, antes dos parâmetros
especificados pelo usuário, um ponteiro para a estrutura que contém os atributos de uma
instância daquela classe (e.g. argumento me do tipo MRF24J40* const nas linhas 46, 84,
125 ou 141 da listagem do Anexo B). Quando um objeto é criado em um modelo de objetos, o
gerador de código do Rhapsody In C adiciona uma instância da estrutura que contém os
atributos da respectiva classe em um arquivo de implementação responsável por executar o
método construtor de cada objeto e inicializar os ponteiros de associações dos mesmos. Este
arquivo, denominado arquivo de inicialização, é identificado com o mesmo nome do pacote
que contém os objetos instanciados no sistema. Na aplicação desenvolvida neste trabalho, o
pacote Aplicacao contém os objetos instanciados, e a listagem exposta no Anexo C mostra
o conteúdo do respectivo arquivo de inicialização criado pelo gerador de código do Rhapsody
In C para o projeto do módulo sensor.
Uma vez que o gerador de código foi configurado para realizar alocação estática de
objetos (realizada entre as linhas 25 e 66 da listagem do Anexo C), as operações de
inicialização (Init) das classes são executadas, ao invés de seus construtores (Create).
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A função Aplicacao_initRelations() realiza chamadas às funções de
inicialização de cada classe (e.g. MRF24J40_Init() na linha 85 da listagem do Anexo C)
passando como referência cada uma das estruturas dos objetos instanciados para que tenham
seus ponteiros de relacionamentos devidamente inicializados.
Uma vez criadas as instâncias das estruturas que representam cada objeto, toda chamada
a operações de uma determinada classe deve passar como primeiro argumento a instância da
estrutura que a representa, por meio de seu endereço, referindose então a um objeto
específico.

7.1.4

Objetos de tipo explícito, objetos de tipo implícito e o estereótipo <Singleton>
No mecanismo abordado anteriormente, onde atributos de uma classe são definidos em

uma estrutura em C (struct) com declarador (typedef), e operações são implementadas em
funções com argumento de referência para instâncias daquela classe, os objetos referenciados
são denominados, no Rhapsody In C, como objetos de tipo explícito.
No Rhapsody In C, há ainda a opção de declarar um objeto de tipo implícito, que não
deriva de classe alguma. A todo objeto de tipo implícito, o gerador de código associa um par
de arquivos: um arquivo de especificação (.h) e um arquivo de implementação (.c), de maneira
análoga ao código gerado para uma classe. Porém, cada objeto de tipo implícito possui suas
próprias operações cujos identificadores são prefixados pelo nome do objeto. A estrutura que
contém os atributos de um objeto de tipo implícito segue a mesma convenção para uma
instância de classe, sendo declarado no arquivo de inicialização, porém, o gerador de código
não adiciona o respectivo declarador, já que não serão criadas outras instâncias deste objeto.
Tal abordagem permite a modelagem de software baseada em objetos, quando não há a
classificação de objetos segundo suas propriedades, comportamentos e relacionamentos, a
despeito da modelagem de software baseada em classes (REUS, 2002).
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No Rhapsody In C, há também a opção de se estereotipar um determinado objeto de tipo
implícito como <Singleton>, indicando que sua instância no sistema ocorre apenas uma vez, e
portanto suas operações já têm referência previamente definida, dispensando a declaração e o
uso do parâmetro que aponta para a estrutura da instância (e.g. argumento me do tipo
MRF24J40* const nas linhas 46, 84, 125 ou 141 da listagem do Anexo B).
O uso de objetos estereotipados como <Singleton> tem impacto também nas instâncias
de associação entre objetos, pois ponteiros para referenciar instâncias associadas não são mais
necessários na declaração das estruturas, dado que o acesso à operação de um determinado
objeto pode ser efetuado prefixandose o nome da operação com o nome do objeto seguido de
sublinha. O gerador de código passa a cuidar apenas da inclusão (#include) do arquivo de
especificação do objeto associado no arquivo de implementação do objeto associador.

7.1.5

Ponteiros de estruturas e a sobrecarga na memória de dados
Em microcontroladores de 8 bits, freqüentemente não há registrador algum para a

manipulação de dados com largura maior que 8 bits. Para versões destes microcontroladores
com mais de 256 bytes de RAM, como o PIC18F4620 (MICROCHIP, 2007c), exigese do
compilador a geração de código adicional para a manipulação de endereços, já que o simples
endereçamento indireto com um registrador de 8 bits não alcança todo o espaço de memória.
Muitos microcontroladores de 8 bits adotam o artifício de segmentar o espaço de
endereçamento da memória de dados em áreas de 256 bytes cada, denominadas bancos, sendo
necessário um registrador de endereçamento que possa especificar um determinado banco.
Assim, o uso de ponteiros para dados implica em uma etapa adicional para inicializar
registradores de endereçamento indireto no momento do acesso ao conteúdo de um endereço.
No Rhapsody In C, objetos implícitos estereotipados como <Singleton> oferecem um
diferencial em relação à abordagem de classes com instâncias de tipo explícito, no momento
de implantar o código compilado em um microcontrolador de 8 bits, com as restrições
descritas anteriormente. Em experimento realizado com os modelos criados para o software

106
embutido nos módulos sensor e atuador, todos os objetos de tipo explícito foram convertidos
em objetos implícitos com estereótipo <Singleton>, obtendose uma redução média de 30% no
tamanho do código alocado em ROM, e uma redução média de 20% na quantidade de
memória alocada em RAM, utilizando o compilador MPLab C18 (MICROCHIP, 2007b) com
todas as opções de otimização desativadas.
É importante notar que no projeto implementado neste trabalho, poucas classes foram
instanciadas mais de uma vez. Assim, a opção pelo uso de objetos implícitos e estereotipados
como <Singleton>, evitandose o uso de ponteiros para especificação de instâncias, permitiu
uma redução considerável no uso das memórias de programa (ROM) e de dados (RAM) (v.
restrição L1 no modelo de referência da Figura 46).
Para casos em que são criadas várias instâncias de uma mesma classe, devese ponderar
a respeito do uso de objetos implícitos, uma vez que a implementação de cada operação da
classe será replicada para cada uma das instâncias. Neste caso, a opção por objetos de tipo
explícito pode permitir uma economia no uso da memória de programa, mitigando o impacto
da sobrecarga causada pelo uso de ponteiros para instâncias de estruturas (v. restrição R2 no
modelo de referência da Figura 46). O impacto sobre a memória de dados (RAM), porém,
continuará existindo, e caso a restrição na memória de dados seja mais severa do que a
restrição na memória de programa, devese optar ainda pelo uso de objetos <Singleton>.
De fato, a abordagem de objetos de tipo explícito, empregada no gerador de código do
Rhapsody In C, permite implementar o conceito de reuso de objetos com mesma estrutura e
comportamento. Porém, o compromisso com as restrições impostas por um microcontrolador
de 8 bits exige uma solução que otimize o uso de memória, seja de programa (ROM) ou de
dados (RAM), devendose ponderar caso a caso sobre a opção pelo uso de objetos de tipo
explícito ou de tipo implícito com estereótipo <Singleton> com base no perfil das restrições
impostas por um sistema de hardware ao tamanho da memória disponível.
A opção pelo uso de objetos de tipo implícito com estereótipo <Singleton>, porém, não
implica em abrir mão do reuso. O Rhapsody In C permite transformar um objeto de tipo
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explícito em um objeto de tipo implícito, como se este último não tivesse derivado do
primeiro. Neste caso, estruturas representando atributos continuam sendo declaradas e
alocadas da mesma maneira que em objetos de tipo explícito, cada qual identificado com o
nome de seu respectivo objeto. Porém, cópias das funções da classe são geradas para cada
instância, e seus identificadores deixam de ser prefixados pelo nome da classe e passam a ser
prefixados pelo nome do objeto. É importante notar, porém, que as atualizações realizadas nas
classes não serão mais propagadas pelas instâncias que se tornaram objetos de tipo implícito.

7.1.6

Interfaces e a sobrecarga na memória de programa
Com o intuito de se obter independência de plataforma, interfaces foram empregadas

nos modelos onde há acesso a classes responsáveis pela programação e controle de
periféricos, comumente denominados direcionadores de dispositivos (e.g. iEntradaDigital na
Figura 30, iWH1602A na Figura 33, iSPI na Figura 36 e iPWM na Figura 39). Desta forma, a
interface iSPI, por exemplo, que abstrai funções de acesso à interface de comunicação serial
síncrona, e é utilizada pelo direcionador de dispositivo do controlador de rádiofreqüência
(MRF24J40), pôde ser realizado por uma classe que implementa a programação e o acesso ao
periférico de comunicação síncrona do microcontrolador PIC18F4620 (MICROCHIP, 2007c)
para o software do módulo sensor, e por uma classe que implementa a programação e o acesso
ao periférico de comunicação síncrona do microcontrolador AT91SAM9260 (ATMEL, 2007a)
para o software do módulo controlador.
O gerador de código do Rhapasody In C associa, a cada operação abstrata de uma
interface, um ponteiro de função, que deve ser devidamente inicializado com o endereço da
respectiva operação do objeto que realiza aquela interface.
Mais uma vez, a exemplo do que ocorre com o acesso a ponteiros de dados, para
microcontroladores de 8 bits, exigese do compilador a geração de código adicional para a
manipulação de endereços da memória de programa por meio de registradores de 8 bits, toda
vez em que é executada uma chamada a uma operação referenciada por um ponteiro de
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função. Por meio de alguns experimentos verificouse que o código, em linguagem de
montagem, gerado para uma chamada a uma função referenciada por ponteiro ocupa 60% a
mais de espaço na memória de programa (ROM) do que o código gerado para uma chamada
de função imediata, utilizando o compilador MPLab C18 (MICROCHIP, 2007b) com todas as
opções de otimização desativadas.
De fato, o uso de interfaces permite que os modelos de objetos, que utilizam uma
determinada interface, permaneçam inalterados ao longo de todo o ciclo de vida do sistema,
alterandose, se necessário, apenas o diagrama que denota qual classe realiza aquela interface.
Dependendo da severidade da restrição no tamanho da memória de programa
disponível, e utilizandose o Rhapsody In C na transformação de modelos UML para código
em linguagem C, devese evitar o uso de interfaces, efetuandose acesso direto aos objetos que
as realizariam (v. restrição L3 no modelo de referência da Figura 46).

7.1.7

Implementação de máquinas de estados
O código em linguagem C sintetizado pelo gerador de código do Rhapsody In C para

realizar o comportamento de um objeto, especificado por diagramas de máquina de estados,
segue a abordagem de switch duplo aninhado descrito na seção 4.2  Transformação de
diagramas de máquina de estados da UML para código em linguagem C.
No arquivo de implementação correspondente a uma classe ou objeto de tipo implícito,
a função rootState_dispatchEvent(void * const void_me, short id) é
adicionada pelo gerador de código. O argumento void_me é usado para referenciar uma
instância específica de uma classe, não sendo usado no caso de objetos de tipo implícito
estereotipados como <Singleton>. Quando da ocorrência de um determinado evento, a
máquina virtual, que realiza a execução de modelos UML, executa uma chamada a esta função
passando no argumento id o identificador do evento a ser processado. Por meio de um
comando switch, a função rootState_dispatchEvent verifica o estado corrente do
objeto, e por meio de outro comando switch aninhado verifica, no argumento id, qual evento
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ocorreu entre um conjunto de eventos elegíveis para disparar uma transição a partir daquele
estado.
Detalhes sobre os mecanismos da máquina virtual responsável pela execução de
diagramas de máquina de estados são descritos na seção 7.2  Execução de modelos UML no
Rhapsody In C, a seguir.

7.2 Execução de modelos UML no Rhapsody In C
No Rhapsody In C, uma máquina virtual realiza a execução de modelos UML,
considerandose quatro aspectos principais:
a) Geração e manipulação de eventos;
b) Execução de máquinas de estados;
c) Gerência de concorrência;
d) Gerência de temporização.
Mensagens podem ser caracterizadas como síncronas, tais como chamadas de
operações,

ou

assíncronas,

como

eventos.

Eventos

são

mensagens

enviadas

incondicionalmente pelo emissor. Ou seja, o emissor não cuida para que o evento seja
imediatamente processado pelo receptor; apenas o envia e continua em sua linha de execução.
Para tanto, é necessário que haja uma fila onde os eventos, recebidos por um objeto, sejam
armazenados para posterior processamento, caso o objeto não esteja pronto para processálos.
No Rhapsody In C, filas de eventos são implementadas, e a máquina virtual realiza todo
o trabalho para sincronizar o acesso concorrente a uma fila, posicionar um evento em uma
fila, e entregar um evento aos devidos objetos no momento em que estes se encontram prontos
para processálo.
A execução de máquinas de estados, no Rhapsody In C, é concebida pelo gerador de
código do Rhapsody, empregandose, no momento da síntese de código, a técnica de switch
duplo aninhado descrito na seção 4.2  Transformação de diagramas de máquina de estados da
UML para código em linguagem C.
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Já a gerência de concorrência, no Rhapsody In C, depende do executivo de tempo real
empregado no sistema embutido. Exemplos de executivos de tempo real incluem desde um
simples laço infinito para linhas de execução (threads) até um sistema operacional de tempo
compartilhado. A gerência de concorrência cuida ainda da exclusividade do acesso de um
objeto a um determinado recurso compartilhado (e.g. direcionadores de dispositivo, filas de
eventos, etc.).
A gerência de temporização é realizada por um objeto ativo da máquina virtual,
responsável por gerar eventos de timeout. É o único serviço que presume um aspecto de
hardware: a programação de um temporizador para que sirva de base de tempo para a
contagem de timeouts.

7.2.1

Máquina virtual para execução de modelos UML
Como visto anteriormente no modelo de referência (Figura 46), o Rhapsody in C

oferece duas opções de máquina virtual:
a) OXF  Object Execution Framework, indicado para sistemas embutidos baseados
em sistema operacional de tempo real;
b) IDF  Interrupt Driven Framework, versão reduzida do OXF, indicado para sistemas
embutidos com restrições em recursos como memória e processamento.
Os projetos implementados neste trabalho para os microcontroladores de 8 bits, dos
módulos sensor e atuador, empregam o IDF como máquina virtual.
A concepção do IDF foi também realizada por meio de modelos UML. A Figura 47, a
seguir, mostra o diagrama de classes do núcleo de execução de modelos UML no IDF.
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Figura 47. Diagrama de classes do núcleo de execução de modelos UML do IDF.
Fonte: Extraída do modelo IDF fornecido juntamente com a instalação do Rhapsody In C.

A classe theMainTask contém uma linha de execução em laço infinito que
periodicamente verifica a situação das filas de eventos (classe RiCEvtQueue) e de timeouts
(RiCTmManager), encaminhando cada evento aos devidos objetos reativos, ou seja, objetos
que contém comportamento especificado por máquina de estados. A periodicidade com a qual
a linha de execução de theMainTask executa a verificação das filas é denominado passo (tick).
A classe RiCReactive contém uma tabela virtual (vetor com ponteiros de função) a
partir da qual a linha de execução de theMainTask realiza chamadas para funções dos objetos
reativos responsáveis pelo tratamento de eventos específicos de cada objeto.
Gerandose o código em linguagem C, a partir do modelo mostrado na Figura 47
juntamente com outros modelos do projeto IDF, obtémse os arquivos de especificação e os
arquivos de implementação referentes à máquina virtual. Tais arquivos precisam ser
compilados juntamente com o código gerado em projetos do Rhapsody (contendo modelos de
usuário) estereotipados como projetos baseados na máquina virtual IDF.
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7.2.2 A camada de abstração de sistema operacional
Entre a máquina virtual e o executivo de tempo real, o Rhapsody exige um conjunto de
funções que compõe o que é chamado de camada de abstração de sistema operacional (OSAL
 Operating System Abstraction Layer).
Juntamente com o Rhapsody são instalados adaptadores da máquina virtual OXF para
os sistemas operacionais de tempo real mais difundidos, como Linux (2007), Integrity
(GREEN HILLS, 2007), QNX (2007), entre outros.
No caso do IDF, não há adaptadores prontos oferecidos juntamente com o Rhapsody.
Porém, há um projeto exemplo que contém as funções e definições de uma camada de
abstração de sistema operacional simplificado, a partir do qual obtémse, via geração de
código, um arquivo de especificação (RiCOS.h) e um arquivo de implementação (RiCOS.c)
responsáveis por confinar as funções que permitem adaptar a máquina virtual IDF para uma
plataforma de hardware específica. Esses dois arquivos também precisam ser compilados
juntamente com os arquivos gerados em projetos do Rhapsody contendo modelos de usuário.
A Listagem 4, a seguir, mostra o arquivo de especificação gerado para a camada de
abstração de sistema operacional do IDF (RiCOS.h), adaptado para o microcontrolador
PIC18F4620 empregado nos módulos sensor e atuador.
Na linha 5 ocorre a inclusão do arquivo de especificação p18F4620.h fornecido
juntamente com o compilador MPLab C18 (MICROCHIP, 2007b) contendo a definição dos
identificadores de cada registrador deste microcontrolador, bem como os respectivos
endereços nos quais estão alocados.
Na linha 19, a constante RIC_MAX_TIMEOUTS define a quantidade de estruturas da
fila de timeouts que será estaticamente alocada na memória de dados (RAM).
No projeto implementado neste trabalho, não foi possível definir mais do que 18 eventos
de temporização, uma vez que uma quantidade maior exigiria um espaço contínuo na
memória de dados maior do que o tamanho de um banco (256 bytes), impossibilitando o
acesso contínuo da estrutura de dados. No entanto, não mais do que 10 eventos de
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temporização são disparados por vez para os projetos desenvolvidos neste trabalho.

01
02
03
04
05
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

#ifndef __usr_local_Rhapsody_Share_LangC_idf_RiCOS_H
#define __usr_local_Rhapsody_Share_LangC_idf_RiCOS_H
/*## auto_generated */
#include "p18f4620.h"
/*## auto_generated */
#include "stdio.h"
/*## auto_generated */
#include "Ric.h"
/*## package OSAL */
/*#[ ignore */
/* This is the actual model of the Interrupt Driven Framework. */
/*#]*/
/* Maximum number of timeouts that can be used simultaneously. */
/*#[ type RIC_MAX_TIMEOUTS */
#define RIC_MAX_TIMEOUTS 18
/*#]*/
/* Maximum number of events that can be used simultaneously.
/*#[ type RIC_MAX_EVENTS */
#define RIC_MAX_EVENTS 24
/*#]*/
/* No memory allocation.
/*#[ type NO_MALLOC */
#define NO_MALLOC
/*#]*/

*/

*/

/* No debug print. */
/*#[ type NO_PRINT */
#define NO_PRINT
/*#]*/
/*#[ type tRiCCriticalSection */
typedef unsigned int tRiCCriticalSection;
/*#]*/
/* All the various buffer sizes and initial numbers of them. The
smallest buffer size should be at least the size of an event. i.e. 16
bytes. */

Listagem 4. Arquivo de especificação da camada de abstração de sistema operacional do IDF.
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/*## type RIC_MEMORY_ALLOCATION */
typedef enum RIC_MEMORY_ALLOCATION {
RIC_SMALL_BUFFER_SIZE = 4,
RIC_MEDIUM_BUFFER_SIZE = 4,
RIC_LARGE_BUFFER_SIZE = 4,
RIC_INITIAL_SMALL_BUFFERS = 4,
RIC_INITIAL_MEDIUM_BUFFERS = 4,
RIC_INITIAL_LARGE_BUFFERS = 1
} RIC_MEMORY_ALLOCATION;
/*## attribute RIC_MS_PER_TICK */
extern int RIC_MS_PER_TICK;
/* Needs to be setup by the user. */
/*## operation RiCEnterCriticalRegion(tRiCCriticalSection) */
void RiCEnterCriticalRegion(tRiCCriticalSection* criticalSect);
/* Needs to be setup by the user. */
/*## operation RiCExitCriticalRegion(tRiCCriticalSection) */
void RiCExitCriticalRegion(tRiCCriticalSection* criticalSect);
/*## operation RiCGetSystemTick() */
timeUnit RiCGetSystemTick(void);
/* This operation will initialize a system timer to periodically */
/* every RiC_MS_PER_TICK ms to update the system tick count */
/*## operation RiCInitTimer() */
void RiCInitTimer(void);
/* This operation is called when we have no events to handle and we can
thus sleep until the next timeout, or an interrupt occurs. */
/*## operation RiCSleep(unsigned long) */
void RiCSleep(unsigned long aTime);
/* This is the operation that will be called from the periodic
interrupt ISR routine. */
/*## operation RiCTick() */
void RiCTick(void);
#endif

Listagem 4. Arquivo de especificação da camada de abstração de sistema operacional do IDF
(continuação).

Na linha 24, a constante RIC_MAX_EVENTS define a quantidade de estruturas da fila
de eventos que será estaticamente alocada na memória de dados (RAM).
A definição da constante NO_MALLOC, na linha 29, instrui a máquina virtual a não
realizar chamadas às funções da biblioteca padrão (clib.lib) responsáveis pela alocação e
liberação dinâmica de espaços de endereçamento na memória de dados, uma vez que optouse
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por configurar o gerador de código do Rhapsody para realizar alocação estática das estruturas
de dados em RAM (v. seção 7.1.2  Alocação estática de estruturas de dados).
A constante NO_PRINT na linha 34 permite omitir mensagens de depuração que são
enviadas pela interface serial assíncrona por meio de chamadas à função printf().
Apesar do uso de alocação estática de estruturas de dados em RAM, é possível definir
blocos de memória (buffers) de tamanho fixo, organizados em conjuntos (pools), que podem
ser alocados dinamicamente em tempo de execução. Todos os conjuntos, porém, são alocados
estaticamente, e a máquina virtual gerencia o uso dos blocos de memória. A enumeração
RIC_MEMORY_ALLOCATION declarada entre as linhas 45 e 52 contém a definição da
quantidade e do tamanho de blocos de memória alocados em cada um dos conjuntos (buffer
pools). Uma vez alocados estaticamente, esses blocos de memória são utilizados, em tempo de
execução, para acomodar instâncias de eventos na fila de eventos e instâncias de timeouts na
fila de timeouts.
A Listagem 5, a seguir, referente ao arquivo RiCOS.c, contém a implementação de
funções e constantes necessárias à adaptação da máquina virtual IDF para uma plataforma de
hardware específica.

01
02
03
04
05
06
07
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09
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11
12
13
14
15
16
17

#pragma
#pragma
#pragma
#pragma
#pragma

config
config
config
config
config

OSC = HSPLL, FCMEN = ON, IESO = ON, PWRT = OFF
BOREN = ON, BORV = 2, WDT = OFF, WDTPS = 2
MCLRE = ON, LPT1OSC = OFF, PBADEN = OFF
CCP2MX = PORTBE, STVREN = ON, LVP = OFF
XINST = OFF, DEBUG = OFF

/*## auto_generated */
#include "RiCOS.h"
/*## package OSAL */
#include "timers.h"
/* Valor do contador do temporizador referente a 10 ms */
#define t10ms
156U
/*## attribute RIC_MS_PER_TICK */
int RIC_MS_PER_TICK = 10U;

Listagem 5. Arquivo de implementação da camada de abstração de sistema operacional.
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/* Contagem de ticks atual */
static timeUnit SysTicks;
/* Contagem anterior do temporizador */
static unsigned char TMR0_Anterior;
/*## operation RiCEnterCriticalRegion(tRiCCriticalSection) */
void RiCEnterCriticalRegion(tRiCCriticalSection* criticalSect) {
/*#[ operation RiCEnterCriticalRegion(tRiCCriticalSection) */
*criticalSect = INTCON & 0xC0;
INTCONbits.GIE = INTCONbits.PEIE = 0U;
/*#]*/
}
/*## operation RiCExitCriticalRegion(tRiCCriticalSection) */
void RiCExitCriticalRegion(tRiCCriticalSection* criticalSect) {
/*#[ operation RiCExitCriticalRegion(tRiCCriticalSection) */
INTCON = (INTCON & 0x3f) + (*criticalSect & 0xC0);
/*#]*/
}
/*## operation RiCGetSystemTick() */
timeUnit RiCGetSystemTick(void) {
/*#[ operation RiCGetSystemTick() */
return SysTicks;
/*#]*/
}
/*## operation RiCInitTimer() */
void RiCInitTimer(void) {
/*#[ operation RiCInitTimer() */
/* Habilita PLL */
OSCTUNEbits.PLLEN = 1;
/* Configura Timer 0 para servir como base de tempo */
OpenTimer0(TIMER_INT_OFF & T0_8BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_256);
/* Atualiza ultima marca de tempo */
TMR0_Anterior = (unsigned char)ReadTimer0();
/* Programa pino RE2 como monitor da base de tempo */
TRISEbits.TRISE2 = 0U;
/* Configura pinos de entrada/saida como digital e nao analogico*/
ADCON1 |= 0x0FU;
/*#]*/
}

Listagem 5. Arquivo de implementação da camada de abstração de sistema operacional
(continuação).
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/*## operation RiCSleep(unsigned long) */
void RiCSleep(unsigned long aTime) {
/*#[ operation RiCSleep(unsigned long) */
/* Zera pino monitor para verificacao da base de tempo */
LATEbits.LATE2 = 0U;
/* Verifica se a contagem da base de tempo */
while (!(((unsigned char)ReadTimer0()  TMR0_Anterior) > t10ms));
/* Atualiza ultima marca de tempo */
TMR0_Anterior += t10ms;
/* Seta pino monitor para verificacao da base de tempo */
LATEbits.LATE2 = 1U;
RiCTick();
/*#]*/
}
/*## operation RiCTick() */
void RiCTick(void) {
/*#[ operation RiCTick() */
SysTicks++;
/*#]*/
}

Listagem 5. Arquivo de implementação da camada de abstração de sistema operacional
(continuação).

Inicialmente, cada uma das funções declaradas na Listagem 5 encontrase sem
implementação. Cabe ao usuário da máquina virtual IDF implementar tais funções de acordo
com as necessidades específicas da plataformaalvo.
A exclusividade de acesso a recursos compartilhados é implementada por meio das
funções

RiCEnterCriticalRegion

executada

antes

do

acesso

ao

recurso,

e

RiCExitCriticalRegion executada após o acesso ao recurso. A função RiCEnterCriticalRegion
(entre as linhas 24 e 30) deve salvar a situação atual das interrupções (habilitadas ou não),
desabilitandoas logo a seguir, para evitar que um desvio de contexto ocorra durante o acesso
ao recurso compartilhado. A função RiCExitCriticalRegion (entre as linhas 32 e 37), por sua
vez, deve restaurar a situação das interrupções para a situação imediatamente anterior à
chamada da função RiCEnterCriticalRegion, para não interferir no contexto de processamento
da função que as chamou. Os bits INTCONbits.GIE e INTCONbits.PEIE referemse à
situação da interrupção da CPU e dos periféricos respectivamente, e encontramse nos dois
bits mais significativos do registrador INTCON.
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Entre as linhas 1 e 5 da Listagem 5, ocorrem as definições dos bits de configuração do
microcontrolador PIC18F4620 (MICROCHIP, 2007c). Os bits mais relevantes para o escopo
da adaptação do IDF são os bits representados pelo identificador OSC, configurado como
HSPLL, acionando o circuito de PLL (phase locked loop) o qual permite multiplicar por 4 a
freqüência do cristal oscilador. Tal oscilador, além de permitir o funcionamento da CPU, atua
como relógio de entrada (clock input) do temporizador que servirá como base de tempo para a
definição de um passo de tempo (tick) do sistema.
Convencionouse um passo de tempo de 10 milissegundos para o software
implementado nos módulos sensor e atuador, tal como especificado na constante
RIC_MS_PER_TICK na linha 16.
A variável SysTicks na linha 19 contém 32 bits de largura e armazena a quantidade de
passos de tempo dados até o momento.
Na função RiCInitTimer (linha 46), o circuito de PLL é efetivamente ativado com a
instrução da linha 49, permitindo uma freqüência de relógio igual a 16MHz para a CPU,
utilizandose um cristal de quartzo de 4MHz.
Na linha 51, configurase o periférico temporizador (Timer 0) como 8 bits, com relógio
de entrada derivado da freqüência da CPU dividida por 4 (4MHz), sem geração de
interrupções de estouro de contagem (overflow), e com préescala de 1/256 vezes a freqüência
do relógio de entrada (15,625KHz).
Assim, cada passo do temporizador programado dura 64 microssegundos e a constante
t10ms definida na linha 13 determina a contagem necessária (156) para se alcançar o passo de
10 milissegundos desejado.
Na linha 53, armazenase a contagem atual do temporizador na variável
TMR0_Anterior.
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A função RiCSleep, na linha 62, é executada toda vez que a linha de execução do objeto
theMainTask (v. Figura 47) termina de processar todos os eventos e timeouts, tornandose
ociosa. Enquanto ociosa, a função RiCSleep verifica constantemente se a contagem atual do
temporizador já marcou a passagem de um passo de 10 milissegundos. Em caso afirmativo, a
execução prossegue, atualizandose a marca de tempo atual na variável TMR0_Anterior (linha
69) e incrementandose a contagem de passos até o momento (linha 72).
A implementação da verificação contínua da contagem do temporizador, de fato, não
consiste em uma solução otimizada, especialmente quando se deseja reduzir ao mínimo o
consumo de energia (e.g. sistemas embutidos alimentados por bateria). A função RiCSleep
foi concebida para executar a instrução que ativa o modo de redução de consumo (sleep) de
um microprocessador. Porém, uma vez executada esta instrução, o relógio de entrada da CPU
pára de oscilar, e o temporizador tem de ser configurado para ser excitado por um relógio
externo, para continuar efetuando a contagem de tempo e gerar uma interrupção de fim de
contagem que acordaria novamente o microprocessador (wakeup). Porém, o pino de entrada
que receberia pulsos de um oscilador externo já é utilizado, nas placas dos módulos sensor e
atuador, por outro periférico do microcontrolador. Por isso, optouse por manter o
microcontrolador sempre em execução, mesmo que apenas para verificar continuamente a
passagem de tempo equivalente a 10 milissegundos nesta aplicação.

7.2.3 Medição de carga da CPU
A linha 55 da Listagem 5 configura um pino do microcontrolador como saída para
depuração.
A instrução LATEbits.LATE2 = 1U, na linha 71, ajusta em nível alto (3,3V) o pino RE2
do microcontrolador PIC18F4620 (MICROCHIP, 2007c). Este pino permanece em nível alto
de tensão durante todo o momento em que o objeto theMainTask permanece despachando
eventos e timeouts aos devidos objetos, que os trata quando necessário.
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Por outro lado, a instrução LATEbits.LATE2 = 0U, na linha 65, ajusta em nível baixo
(0V) o pino RE2, antes de iniciar o período de ociosidade da CPU. E este pino permanecerá
em nível baixo de tensão durante todo o momento em que a CPU estiver ociosa, esperando
findar a contagem de 10 milissegundos configurada para um passo de tempo.
Tal artifício permite visualizar, em osciloscópio, a carga da CPU, ou seja, dado um
passo de 10 milissegundos, como o ajustado nesta aplicação, permite verificar qual o
percentual de tempo em que há processamento, e qual o percentual de tempo em que a CPU
permanece ociosa.
A Figura 48, a seguir, mostra a carga da CPU medida em osciloscópio para o módulo
sensor, sem a execução de modelo algum, ou seja, somente a máquina virtual IDF. Notase
que o tempo máximo de processamento da máquina virtual para um modelo de objetos nulo
compreende cerca de 200 microssegundos, ou, uma carga de apenas 2% da CPU.

Figura 48. Medida de carga da CPU para a máquina virtual IDF sem modelo de usuário.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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Já a carga da CPU para o modelo dinâmico implantado no módulo sensor pode ser visto
na Figura 49, a seguir. Executando as máquinas de estados modeladas para o módulo sensor
(Figuras 31, 34, 37, 43 e 44) durante o processo de controle de temperatura em malha fechada,
a máquina virtual IDF passa a manter a CPU ocupada por um período médio de 4
milissegundos a cada passo de 10 milissegundos, obtendose uma carga de processamento
médio de 40%.

Figura 49. Medida de carga da CPU para a máquina virtual IDF executando o modelo
dinâmico do módulo sensor. Referência própria: elaborada pelo autor.

O valor de carga da CPU obtido acima permite a opção por reduzir o passo de tempo da
máquina virtual, dos 10 milissegundos configurado inicialmente, para 5 milissegundos, por
exemplo, caso seja necessário uma resolução maior para os eventos de timeouts instanciados
nas máquinas de estados, permitindose, neste caso, valores de timeout múltiplos de 5
milissegundos.
Tal mecanismo para medição de carga da CPU pode consistir também em um critério
para a comparação de desempenho entre vários microcontroladores diferentes, auxiliando na
escolha de um determinado microprocessador para a plataformaalvo.
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7.2.4 Restrições da máquina virtual IDF
Apesar de oferecer uma sobrecarga em tamanho de código bem menor do que a máquina
virtual OXF, a máquina virtual IDF impõe duas grandes restrições à edição de modelos UML.
A primeira referese à criação de instâncias de classes ativas. Objetos ativos, em um
modelo de objetos, são transformados pelo gerador de código do Rhapsody In C em tarefas,
cujas instâncias são criadas e gerenciadas por meio de chamadas de função do sistema
operacional executadas por meio das funções da camada de abstração de sistema operacional.
Uma vez que a máquina virtual IDF não utiliza chamadas de sistema operacional para criação
e gerenciamento de tarefas, o código gerado para objetos ativos não terá o devido suporte,
obtendose erros em tempo de compilação. Assim, apesar da semântica visual concisa
comunicada por uma classe ou objeto ativo (caixa com bordas largas), não é possível usálos,
representandose mesmo as classes e objetos efetivamente ativos com classificadores comuns
(v. restrição R3 no modelo de referência da Figura 46).
O IDF permite apenas uma linha de execução. Assim, o tratamento de eventos,
incluindo a execução de ações de saída, ações de transição e ações de entrada especificadas
em um diagrama de máquina de estados, ocorre de maneira seqüencial. O usuário deve se
atentar para projetar ações rápidas o suficiente para não comprometer o passo de tempo (tick)
configurado (v. restrição R4 no modelo de referência da Figura 46).
A segunda restrição referese à especificação de multiplicidade de instâncias em um
diagrama de classes. Quando definido uma multiplicidade do tipo 1..* em um diagrama de
classes, o gerador de código do Rhapsody In C associa uma lista de instâncias da respectiva
classe, cujos elementos são alocados dinamicamente. Tal tipo de multiplicidade não encontra
o devido suporte na máquina virtual IDF, que presume a alocação estática de estruturas.
Classes que necessitam especificar múltiplas instâncias devem empregar multiplicidade
absoluta (e.g. 1..3, ou 1..5, etc.) instruindo o gerador de código do Rhapsody In C a realizar a
declaração estática de vetores na memória de dados para acomodar as múltiplas instâncias de
uma classe (v. restrição R1 no modelo de referência da Figura 46).
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Outra restrição, que apesar de não ter impacto sobre a edição de modelos, exige atenção
do usuário que fará uso da máquina virtual IDF, decorre da necessidade de alocação estática
de estruturas de dados referentes à fila de eventos e à fila de timeouts (v. restrição L6 no
modelo de referência da Figura 46).
O usuário deve constantemente inferir a quantidade de eventos e timeouts que são
efetivamente instanciados simultaneamente, a fim de dimensionar as constantes
RIC_MAX_EVENTS e RIC_MAX_TIMEOUTS que determinam o tamanho das filas que
serão estaticamente alocados na memória de dados (RAM).
Um valor superestimado acarretará o desperdício de memória de dados. E, por outro
lado, um valor subestimado impedirá que eventos e timeouts excedentes ocorram, por conta da
indisponibilidade de memória alocada para as estruturas de dados.

7.3 Depuração de modelos UML no Rhapsody In C
No Rhapsody In C é possível realizar depuração em tempo real, com animação de
modelos UML, ou captura de informações para posterior análise (tracing) também por meio
de animação de modelos. A depuração de modelos é realizada estabelecendose uma linha de
comunicação entre a plataformaalvo e a plataforma de desenvolvimento.
Tal comunicação ocorre apenas por meio dos protocolos TCP/IP. O Rhapsody mantém
um serviço, em execução na plataforma de desenvolvimento, esperando por alguma conexão
na porta TCP 6423. O software embutido, compilado a partir do modelo configurado com
suporte a depuração, deve então realizar uma conexão, em tempo de execução, com a
plataforma de desenvolvimento, por meio de uma interface de comunicação da plataforma
alvo via TCP/IP.
O suporte somente aos protocolos TCP/IP limita ou mesmo inviabiliza o processo de
depuração de modelos UML em sistemas embutidos com severas restrições em recursos,
muitos deles sem interface de comunicação Ethernet, nem memória suficiente para comportar
a pilha de protocolos TCP/IP. Até a versão do Rhapsody In C avaliada neste trabalho, a
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Telelogic, fabricante desta ferramenta CASE UML, não oferecia suporte para a depuração de
modelos por meio de outros protocolos ou interfaces de comunicação.
Na plataforma de 32 bits empregada na implementação do módulo controlador, por
meio de sua interface de comunicação Ethernet, foi possível realizar a animação, em tempo
real, de diagramas de máquina de estados e de diagramas de seqüência, além de se obter o
controle da execução de modelos, com execução passoapasso, inserção de pontos de parada
(breakpoints) e geração de eventos.
A Figura 50 mostra uma instância de depuração, obtida em tempo de execução, do
diagrama de máquina de estados da classe ProtocoloTransporte apresentada na Figura 44. O
estado corrente é destacado em vermelho, enquanto a última transição externa efetuada é
destacada em verde.
A depuração de modelos UML no Rhapsody consiste em um processo intrusivo pois, no
momento da geração de código, insere funções que realizam a comunicação com a plataforma
de desenvolvimento a partir da plataformaalvo (v. interface Funcoes_para_depuracao no
modelo de referência da Figura 46).

Figura 50. Instância de depuração de um diagrama de máquina de estados.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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Para cada operação executada no modelo de objetos, uma macro, responsável pelo envio
de dados de depuração, é inserida logo no início da implementação da respectiva função. O
identificador dessa macro é formado pelo prefixo NOTIFY seguido de sublinha mais o
contexto no qual a operação está sendo executada.
Por exemplo, a macro NOTIFY_OPERATION é empregada para sinalizar chamadas de
operação, a macro NOTIFY_STATE_ENTERED é utilizada para indicar um estado que se
tornou ativo, e a macro NOTIFY_TRANSITION_STARTED é empregada para indicar o
início de uma transição antes da execução de ações de transição.
Outras macros são especificadas para a execução de ações de entrada e saída, ocorrência
de eventos e timeouts, transições condicionais em junções, entre outros.
Em cada chamada a uma macro NOTIFY, dados de depuração são enviados, em tempo
de execução, para o ambiente de depuração de modelos do Rhapsody.
Uma solução encontrada para viabilizar a depuração de modelos UML, também em
sistemas embutidos sem interface Ethernet e com restrições de memória, consiste na
implementação de um conversor de comunicação serial para TCP/IP. Grande parte dos
microcontroladores de 8 bits possuem pelo menos uma interface de comunicação serial, seja
síncrona ou assíncrona.
Tal conversor é implementado como um programa executado na plataforma de
desenvolvimento, configurando e manipulando sua interface de comunicação serial RS232.
No lado da plataformaalvo de 8 bits, os modelos de usuário são configurados com suporte à
depuração, e chamadas às funções de envio e recepção de dados via soquete TCP são
redirecionadas para enviar e receber os mesmos dados via interface de comunicação serial
assíncrona.
Pacotes de dados enviados pela plataformaalvo, via comunicação serial, para a
plataforma de desenvolvimento são recebidos pelo programa conversor que os reenvia para o
ambiente de depuração do Rhapsody (porta TCP 6423 da própria plataforma de
desenvolvimento). Por outro lado, pacotes de dados enviados pelo ambiente de depuração de
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modelos do Rhapsody, via TCP/IP, para a plataformaalvo são interceptados pelo programa
conversor que os repassa para a plataformaalvo via comunicação serial. Uma vez que utiliza
um soquete de comunicação TCP para enviar e receber pacotes de dados cuja sessão de
comunicação é sempre aberta pela plataformaalvo (cliente), e não realiza autenticação do
pedido de conexão, o ambiente de depuração de modelos do Rhapsody não distingue se a
requisição de conexão é proveniente do programa conversor ou da plataformaalvo
propriamente.
Uma vez implementado o programa conversor de protocolos TCP/IP para serial
assíncrona, uma série de fatores tornamse relevantes por conta da redução substancial do
desempenho da linha de comunicação Ethernet para RS232, fator que estaria presente mesmo
se o Rhapsody oferecesse suporte nativo para depuração de modelos via comunicação serial.
O volume de dados em uma sessão de comunicação entre o ambiente de depuração do
Rhapsody e a plataformaalvo é da ordem de 900 bytes a cada par eventoação executada por
uma máquina de estados (v. restrição L4 no modelo de referência da Figura 46). Assim, a uma
taxa de 230.400 bps (8 bits, sem paridade, 1 bit de término), cada sessão de comunicação
decorrente de um par eventoação de uma máquina de estados demora cerca de 39
milissegundos para se completar. Tomando este valor como um parâmetro de estimativa e
considerandose as máquinas de estados implementadas neste trabalho para o módulo sensor,
temse que a depuração de modelos UML em execução na plataformaalvo, sem
comprometimento de eventos de tempo real, somente será possível quando o intervalo entre
dois eventos consecutivos for maior do que 39 milissegundos.
Outra ponderação importante deve ser realizada com relação ao passo de tempo da
máquina virtual (tick) responsável pela execução de máquinas de estados (v. restrição L5 no
modelo de referência da Figura 46). O tempo requerido para a transferência de um pacote de
dados contendo informações sobre eventos e transições em uma máquina de estados (39
milissegundos) excedeu o tempo configurado para um passo de tempo da máquina virtual (10
milissegundos) programado para os projetos implementados nas plataformas de 8 bits deste
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trabalho. Assim, eventos sucessivos que ocorram a cada 10 milissegundos devem ser
armazenados em uma fila de transmissão implementada no direcionador de dispositivo
responsável por controlar a interface de comunicação serial assíncrona. Todavia, passa a ser
recomendável ajustar o passo da máquina virtual para que compreenda o tempo necessário
para o envio de um pacote de dados de depuração a fim de garantir um comportamento
determinístico que dispense a utilização de filas de transmissão. Para isso, duas providências
podem ser tomadas: aumentar a taxa de transferência da interface de comunicação serial, ou
redefinir a constante RIC_MS_PER_TICK e a programação do periférico temporizador no
arquivo de implementação da camada de abstração de sistema operacional (Listagem 5).
A Figura 51 apresenta o diagrama de seqüência de uma instância de interação entre os
objetos ModuloSensor, Rede e Transporte, do software embutido no módulo sensor, obtido
em tempo de execução por meio do conversor de comunicação serial para TCP/IP.

Figura 51. Diagrama de seqüência gerado em tempo de execução.
Referência própria: elaborada pelo autor.
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O Rhapsody permite ainda configurar, em cada objeto instanciado, quais atributos e
operações serão monitorados. Assim, em plataformasalvo cuja depuração seja realizada por
meio de uma linha de comunicação de desempenho menor, como a interface serial assíncrona
empregada nos módulos sensor e atuador, é possível selecionar quais objetos terão
efetivamente seus comportamentos monitorados. Tal artifício, porém, não reduz o volume de
dados enviados em um pacote contendo informações sobre um par eventoação, mas apenas a
quantidade de pacotes enviados durante uma seção de depuração.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os principais fatores abordados neste trabalho compreendem o processo de geração
automática de código em linguagem C a partir de modelos UML, a execução de modelos
UML na plataformaalvo, e o suporte à depuração de modelos em execução na plataforma
alvo, com enfoque em sistemas baseados em microcontroladores de 8 bits com restrições de
memória e processamento.
Para sistemas embutidos com restrições de memória, como a grande maioria das
aplicações implementadas em plataformas de 8 bits, é imprescindível a alocação estática de
estruturas de dados, a despeito da alocação dinâmica, por conta da ausência de mecanismos
que gerenciem a fragmentação da memória de dados (RAM), causada por ocorrências
aleatórias de alocação e liberação de segmentos contínuos de endereços.
Em tais sistemas, o uso de ponteiros de dados na tradução de modelos estáticos para
código em linguagem C deve ser evitado sempre que possível, dada a sobrecarga de código
gerado pelo compilador para alcançar endereços da memória de dados utilizandose apenas
registradores de 8 bits.
A ferramenta CASE UML Rhapsody In C (TELELOGIC, 2007b), avaliada no estudo de
caso, oferece recursos como o estereótipo <Singleton> para a especificação de objetos que
possuam instância única no sistema, evitandose o uso de referências a estruturas de dados que
associam atributos de classes na linguagem C.
O uso de objetos de tipo explícito, declarados a partir de classes deve se restringir
apenas para casos em que são necessárias várias instâncias com estrutura e comportamento
idênticos, já que a centralização das funções da classe oferece uma economia no uso da
memória de programa que mitiga a relevância do uso de ponteiros para instâncias de
estruturas de dados declarados nas funções que correspondem a cada operação de uma classe.
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Apesar de sua importância na independência de componentes e subsistemas, o método
empregado pelo Rhapsody In C na realização de uma interface acarreta em aumento
substancial no tamanho do código gerado, por conta do uso expressivo de chamadas de
funções referenciadas em ponteiros, quando comparado a chamadas de funções realizadas
diretamente ao objeto que realiza uma interface.
É importante lembrar também que os arquivos de especificação e de implementação de
classes a partir das quais são geradas instâncias de objetos implícitos podem ser omitidos dos
projetos que serão processados por um compilador de linguagem C, já que podem alocar
memória de programa desnecessariamente, dado que os objetos implícitos já contém sua
própria estrutura com seus atributos e suas próprias operações.
Com relação ao comportamento de objetos de modelos UML transformados para código
em linguagem C, seria interessante poder configurar o método de geração de código, dada a
variedade de métodos disponíveis, cada qual vantajoso para um determinado perfil de sistema
de software, como visto na seção 4.2  Transformação de diagramas de máquina de estados da
UML para código em linguagem C.
Como opção de máquina virtual para a execução de modelos UML, o Rhapsody In C
oferece o IDF (Interrupt Driven Framework) configurável para qualquer plataformaalvo com
restrições em recursos como memória e processamento, porém impõe uma série de restrições
como linha de execução única (single threaded) e alocação estática de filas de eventos e
timeouts.
Empregandose um mecanismo de depuração por pino de saída em um
microcontrolador, é possível inferir a sobrecarga no processamento da CPU, visualizandose
por meio de um osciloscópio o período de tempo em que a CPU permanece ocioso.
Mecanismos de depuração de modelos via comunicação serial relevam a questão da
sobrecarga de dados em cada sessão de comunicação com o ambiente de depuração de
modelos UML. Com o intuito de se obter comportamento determinístico, devese atentar para
que o passo de tempo da máquina virtual compreenda o tempo necessário para o envio de um
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pacote de dados contendo informações sobre a execução de modelos na plataforma alvo.
De maneira geral, plataformas de 8 bits com restrições em recursos como memória de
programa disponível, memória de dados disponível, e capacidade de processamento da CPU,
acarreta em uma série de restrições não somente na configuração do gerador de código e da
máquina virtual, mas também na edição de modelos UML. As restrições no processo de
depuração se limitam ao desempenho do meio de comunicação entre a plataformaalvo e a
plataforma de desenvolvimento que executa o ambiente de depuração da ferramenta CASE
UML.
Trabalhos futuros podem ser desenvolvidos para investigar maneiras de se permitir o uso
de objetos de tipo explícito e de interfaces na modelagem de software para plataformas de 8
bits de maneira a consumir menos memória de programa (ROM) e de dados (RAM).
Por fim, o enfoque deste trabalho procurou tornar explícito alguns fatores relevantes
para a decisão por utilizar modelos UML no desenvolvimento de software embutido e de
tempo real para plataformasalvo de 8 bits com restrições de memória e capacidade de
processamento.
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Anexo A  Arquivo de especificação gerado pelo Rhapsody In C para a classe MRF24J40
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

/*## auto_generated */
#include <Ric.h>
/*## auto_generated */
#include "stdio.h"
/*## class MRF24J40 */
#include "iEnlace.h"
/*## link itsISPI */
#include "iSPI.h"
/*## package Hardware::Pkg_MRF24J40 */
/*## class MRF24J40 */
typedef struct MRF24J40 MRF24J40;
struct MRF24J40 {
unsigned char meuEndereco[9]; /*## attribute meuEndereco */
unsigned char nSeq;
/*## attribute nSeq */
struct iSPI* itsISPI;
/*## link itsISPI */
/*#[ ignore */
struct iEnlace _iEnlace;
/*#]*/
};
/***

User implicit entries

***/

/* Constructors and destructors:*/
/*##
void
/*##
void
/***

auto_generated */
MRF24J40_Init(MRF24J40* const me);
auto_generated */
MRF24J40_Cleanup(MRF24J40* const me);
User explicit entries

***/

/* Operations */
/*## operation Envia(unsigned char*,int,unsigned char *) */
void MRF24J40_Envia(MRF24J40* const me, unsigned char* buffer,
int contador, unsigned char * endereco);
/*## operation Inicializa(unsigned char*) */
void MRF24J40_Inicializa(MRF24J40* const me, unsigned char*
meuEndereco);
/*## operation Recebe(unsigned char*,int) */
int MRF24J40_Recebe(MRF24J40* const me, unsigned char* buffer, int
contador);
/*## auto_generated */
struct iSPI* MRF24J40_getItsISPI(const MRF24J40* const me);
/*## auto_generated */
void MRF24J40_setItsISPI(MRF24J40* const me, struct iSPI* p_iSPI);
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Anexo B  Arquivo de implementação gerado pelo Rhapsody In C para a classe
MRF24J40
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

/*## auto_generated */
#include "MRF24J40.h"
/*## package Hardware::Pkg_MRF24J40 */
/*## class MRF24J40 */
/*## operation EscreveModoEnderecoCurto(unsigned char,unsigned char) */
static void EscreveModoEnderecoCurto(MRF24J40* const me, unsigned char
endereco, unsigned char valor);
/*## operation EscreveModoEnderecoLongo(unsigned short,unsigned char)*/
static void EscreveModoEnderecoLongo(MRF24J40* const me, unsigned short
endereco, unsigned char valor);
/*## operation LeModoEnderecoCurto(unsigned char) */
static unsigned char LeModoEnderecoCurto(MRF24J40* const me, unsigned
char endereco);
/*## operation LeModoEnderecoLongo(unsigned short) */
static unsigned char LeModoEnderecoLongo(MRF24J40* const me, unsigned
short endereco);
/*## auto_generated */
static void cleanUpRelations(MRF24J40* const me);
/*#[ ignore */
static const iEnlace_Vtbl MRF24J40_iEnlace_Vtbl_Values = {
offsetof(MRF24J40, _iEnlace),
(void (*)(void * const void_me,unsigned char* datagrama,int bytes,
unsigned char* endereco))MRF24J40_Envia,
(void (*)(void * const void_me))MRF24J40_Inicializa,
(void (*)(void * const void_me,unsigned char* datagrama,int
bytes))MRF24J40_Recebe
};
/*#]*/
void MRF24J40_Init(MRF24J40* const me) {
iEnlace_Init(&me>_iEnlace, &MRF24J40_iEnlace_Vtbl_Values);
me>itsISPI = NULL;
}
void MRF24J40_Cleanup(MRF24J40* const me) {
cleanUpRelations(me);
}
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

/*## operation Envia(unsigned char*,int,unsigned char *) */
void MRF24J40_Envia(MRF24J40* const me, unsigned char* buffer, int
contador, unsigned char * endereco) {
/*#[ operation Envia(unsigned char*,int,unsigned char *) */
int i;
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x000, 23);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x001, 23+contador);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x002, 0x01);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x003, 0xCC);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x004, me>nSeq++);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x005, 0xFF);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x006, 0xFF);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x00E, endereco[0]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x00D, endereco[1]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x00C, endereco[2]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x00B, endereco[3]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x00A, endereco[4]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x009, endereco[5]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x008, endereco[6]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x007, endereco[7]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x00F, 0xFF);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x010, 0xFF);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x018, me>meuEndereco[0]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x017, me>meuEndereco[1]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x016, me>meuEndereco[2]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x015, me>meuEndereco[3]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x014, me>meuEndereco[4]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x013, me>meuEndereco[5]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x012, me>meuEndereco[6]);
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x011, me>meuEndereco[7]);
for (i=0; i<contador; i++) {
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x019+i, buffer[i]);
}

}

EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x1B,0x01);
/*#]*/
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83 /*## operation Inicializa(unsigned char*) */
84 void MRF24J40_Inicializa(MRF24J40* const me, unsigned char*
85
meuEndereco) {
86
/*#[ operation Inicializa(unsigned char*) */
87
unsigned char i;
88
unsigned short j;
89
90
for (i=0; i<8; i++) {
91
me>meuEndereco[i] = meuEndereco[i];
92
}
93
94
iSPI_DesabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
95
iSPI_Inicializa(me>itsISPI);
96
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x36, 0x04);
97
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x36, 0x00);
98
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x0D, 0x01);
99
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x03, 0xFF);
100
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x04, 0xFF);
101
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x01, 0xFF);
102
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x02, 0xFF);
103
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x0C, me>meuEndereco[0]);
104
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x0B, me>meuEndereco[1]);
105
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x0A, me>meuEndereco[2]);
106
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x09, me>meuEndereco[3]);
107
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x08, me>meuEndereco[4]);
108
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x07, me>meuEndereco[5]);
109
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x06, me>meuEndereco[6]);
110
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x05, me>meuEndereco[7]);
111
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x202,0x80);
112
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x00,0x04);
113
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x203,0x00);
114
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x206,0x80);
115
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x208,0x10);
116
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x3A,0x78);
117
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x3E,0x40);
118
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x3F,0x00);
119
EscreveModoEnderecoLongo(me, 0x200,0x00);
120
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x36,0x04);
121
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x36,0x00);
122
/*#]*/
123 }
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

/*## operation Recebe(unsigned char*,int) */
int MRF24J40_Recebe(MRF24J40* const me, unsigned char* buffer, int
contador) {
/*#[ operation Recebe(unsigned char*,int) */
int i = 0;
if (LeModoEnderecoCurto(me, 0x31) & 0x08) {
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x31, 0x00);
for (i=0; i<(contador+24); i++) {
buffer[i] = LeModoEnderecoLongo(me, 0x300 + (i+24));
}
EscreveModoEnderecoCurto(me, 0x0D,0x01);
}
return (i);
/*#]*/
}
/*## operation EscreveModoEnderecoCurto(unsigned char,unsigned char) */
static void EscreveModoEnderecoCurto(MRF24J40* const me, unsigned char
endereco, unsigned char valor) {
/*#[ operation EscreveModoEnderecoCurto(unsigned char,unsigned
char) */
iSPI_HabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
iSPI_EscreveByte(me>itsISPI, ((endereco<<1)&0x7F)|0x01);
iSPI_EscreveByte(me>itsISPI, valor);
iSPI_DesabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
/*#]*/
}
/*## operation EscreveModoEnderecoLongo(unsigned short,unsigned char)
*/
static void EscreveModoEnderecoLongo(MRF24J40* const me, unsigned short
endereco, unsigned char valor) {
/*#[ operation EscreveModoEnderecoLongo(unsigned short,unsigned
char) */
iSPI_HabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
iSPI_EscreveByte(me>itsISPI, (((endereco>>3))&0x7F)|0x80);
iSPI_EscreveByte(me>itsISPI, (((endereco<<5))&0xE0)|0x10);
iSPI_EscreveByte(me>itsISPI, valor);
iSPI_DesabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
/*#]*/
}
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

/*## operation LeModoEnderecoCurto(unsigned char) */
static unsigned char LeModoEnderecoCurto(MRF24J40* const me, unsigned
char endereco) {
/*#[ operation LeModoEnderecoCurto(unsigned char) */
unsigned char retorna;
iSPI_HabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
iSPI_EscreveByte(me>itsISPI, (endereco<<1)&0x7E);
retorna = iSPI_LeByte(me>itsISPI);
iSPI_DesabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
return retorna;
/*#]*/
}
/*## operation LeModoEnderecoLongo(unsigned short) */
static unsigned char LeModoEnderecoLongo(MRF24J40* const me, unsigned
short endereco) {
/*#[ operation LeModoEnderecoLongo(unsigned short) */
unsigned char retorna;
iSPI_HabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
iSPI_EscreveByte(me>itsISPI, ((endereco>>3)&0x7F)|0x80);
iSPI_EscreveByte(me>itsISPI, ((endereco<<5)&0xE0));
retorna = iSPI_LeByte(me>itsISPI);
iSPI_DesabilitaSelecao(me>itsISPI, 0);
return retorna;
/*#]*/
}
struct iSPI* MRF24J40_getItsISPI(const MRF24J40* const me) {
return (struct iSPI*)me>itsISPI;
}
void MRF24J40_setItsISPI(MRF24J40* const me, struct iSPI* p_iSPI) {
me>itsISPI = p_iSPI;
}
static void cleanUpRelations(MRF24J40* const me) {
if(me>itsISPI != NULL)
{
me>itsISPI = NULL;
}
}
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Anexo C  Arquivo de implementação para criação e inicialização de objetos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

/*## auto_generated */
#include "Aplicacao.h"
/*## classInstance BotaoAjustaHw */
#include "BotaoAjustaHw.h"
/*## classInstance BotaoAumentaHw */
#include "BotaoAumentaHw.h"
/*## classInstance BotaoDiminuiHw */
#include "BotaoDiminuiHw.h"
/*## classInstance RF */
#include "MRF24J40.h"
/*## classInstance Transporte */
#include "ProtocoloTransporte.h"
/*## classInstance SensorTemperatura */
#include "SensorTemperatura.h"
/*## classInstance uSPIHw */
#include "uSPIHw.h"
/*## classInstance VisorTexto */
#include "VisorTexto.h"
/*## classInstance VisorTextoHw */
#include "VisorTextoHw.h"
/*## package Aplicacao */
/*## classInstance BotaoAjusta */
struct EntradaDigital BotaoAjusta;
/*## classInstance BotaoAjustaHw */
struct BotaoAjustaHw_t BotaoAjustaHw;
/*## classInstance BotaoAumenta */
struct EntradaDigital BotaoAumenta;
/*## classInstance BotaoAumentaHw */
struct BotaoAumentaHw_t BotaoAumentaHw;
/*## classInstance BotaoDiminui */
struct EntradaDigital BotaoDiminui;
/*## classInstance BotaoDiminuiHw */
struct BotaoDiminuiHw_t BotaoDiminuiHw;

139
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

/*## classInstance IHM */
struct IHM_t IHM;
/*## classInstance ModuloSensor */
struct ModuloSensor_t ModuloSensor;
/*## classInstance RF */
struct MRF24J40 RF;
/*## classInstance Rede */
struct ProtocoloRede Rede;
/*## classInstance SensorTemperatura */
struct SensorTemperatura_t SensorTemperatura;
/*## classInstance Transporte */
struct ProtocoloTransporte Transporte;
/*## classInstance VisorTexto */
struct VisorTexto_t VisorTexto;
/*## classInstance VisorTextoHw */
struct VisorTextoHw_t VisorTextoHw;
/*## classInstance uSPIHw */
struct uSPIHw_t uSPIHw;
void Aplicacao_OMInitializer_Init(void) {
Aplicacao_initRelations();
Aplicacao_startBehavior();
}
void Aplicacao_OMInitializer_Cleanup(void) {
}
void Aplicacao_initRelations(void) {
EntradaDigital_Init(&(BotaoAjusta), RiCMainTask());
BotaoAjustaHw_Init(&(BotaoAjustaHw));
EntradaDigital_Init(&(BotaoAumenta), RiCMainTask());
BotaoAumentaHw_Init(&(BotaoAumentaHw));
EntradaDigital_Init(&(BotaoDiminui), RiCMainTask());
BotaoDiminuiHw_Init(&(BotaoDiminuiHw));
IHM_Init(RiCMainTask());
ModuloSensor_Init(RiCMainTask());
MRF24J40_Init(&(RF), "mdsensor");
ProtocoloRede_Init(&(Rede), RiCMainTask());
SensorTemperatura_Init(&(SensorTemperatura));
ProtocoloTransporte_Init(&(Transporte), 0, "mdsensor",
RiCMainTask());
VisorTexto_Init(&(VisorTexto));
VisorTextoHw_Init(&(VisorTextoHw));
uSPIHw_Init(&(uSPIHw));
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93
EntradaDigital_setItsIEntradaDigital(&(BotaoAumenta),
94
&(BotaoAumentaHw._iEntradaDigital));
95
EntradaDigital_setItsIEntradaDigital(&(BotaoDiminui),
96
&(BotaoDiminuiHw._iEntradaDigital));
97
EntradaDigital_setItsIEntradaDigital(&(BotaoAjusta),
98
&(BotaoAjustaHw._iEntradaDigital));
99
VisorTexto_setItsIWH1602A(&(VisorTexto), &(VisorTextoHw._iWH1602A));
100
IHM_setItsVisorTexto(&(VisorTexto));
101
ModuloSensor_setItsSensorTemperatura(&(SensorTemperatura));
102
SensorTemperatura_setItsISPI(&(SensorTemperatura), &(uSPIHw._iSPI));
103
MRF24J40_setItsISPI(&(RF), &(uSPIHw._iSPI));
104
ProtocoloRede_setItsIEnlace(&(Rede), &(RF._iEnlace));
105
ModuloSensor_setItsProtocoloTransporte(&(Transporte));
106
ProtocoloTransporte_setItsIEnlace(&(Transporte), &(RF._iEnlace));
107 }
108
109 RiCBoolean Aplicacao_startBehavior(void) {
110
RiCBoolean done = RiCTRUE;
111
done &= EntradaDigital_startBehavior(&(BotaoAjusta));
112
done &= EntradaDigital_startBehavior(&(BotaoAumenta));
113
done &= EntradaDigital_startBehavior(&(BotaoDiminui));
114
done &= IHM_startBehavior(&(IHM));
115
done &= ModuloSensor_startBehavior(&(ModuloSensor));
116
done &= ProtocoloRede_startBehavior(&(Rede));
117
done &= ProtocoloTransporte_startBehavior(&(Transporte));
118
return done;
119 }

141
REFERÊNCIAS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. X3.1591989: Programming
Language C. Washington, 1989.
APPENZELLER, J. Real time system development with UML: a case study. set. 2003. 142f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação)  School of Computer and
Communication Sciences, Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne, 2003.
ARM. Introduction. In:  . Embedded trace macrocell  Architecture specification.
Cambridge: ARM Ltd., 2006. Cap. 1, . 1.21.6.
ARM. ARM926EJS. Disponível em <http://www.arm.com/products/CPUs/ARM926EJ
S.html>. Acesso em 11 nov. 2007.
ATMEL. AT91SAM9260. Disponível em
<http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3933>. Acesso em 21 set. 2007.
ATMEL. AT91SAM9260EK. Disponível em
<http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3870>. Acesso em 21 set.
2007.
BERGER, A. S. Embedded systems design: an introduction to processes, tools and
techniques. Lawrence: CMP Books, 2001. 237p.
BERKENKÖTTER, K. Using UML 2.0 in realtime development  a critical review. In:
SVERTS: Specification and Validation of UML models for Real Time and Embedded
Systems, São Francisco: Out. 2003. p. 4154.
BURNS, A.; TINDELL, K.; WELLINGS, A. J. Fixed priority scheduling with deadlines prior
to completion. IEEE Software, v. 15 n. 17, p. 138142, jun. 1994.
BUSYBOX. BusyBox. Disponível em <http://busybox.net/>. Acesso em 29 set. 2007.
CHEN, R. et al. UML and platform based design. In: UML for real: design of embedded
realtime systems, Norwell: 2003. p. 107126.
CZYZ, J. K..; JAYARAMAN, B. Declarative and visual debugging in Eclipse. Eclipse
Technology eXchange (ETX) Workshop at ObjectOriented Programming, Systems,
Languages & Applications 2007, out. 2007. 5p.
DANVIC. Efeito Peltier. Disponível em <http://www.efeitopeltier.com.br/faqs.asp>. Acesso
em 17 out. 2007.

142
DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG e.V. DIN 44 300 A2: Informationsverarbeitung.
BerlinCologne, 1985.
DOUGLASS, B. P. Behavioral Modeling With UML Interactions and Statecharts. In:
Embedded Systems Conference 2004. Boston: 31 mar 2004, 19p.
DOUGLASS, B. P. Rapid objectoriented process for embedded systems. In:  . Doing
hard time: developing realtime systems with UML, objects, frameworks, and patterns.
Boston: Addison Wesley, 1999. Cap. 4, p. 151199.
DOUGLASS, B. P. Real time UML: advances in the UML for realtime systems. 3. ed.
Boston: Addison Wesley, 2004. 752p.
DOUGLASS, B. P. Real time UML workshop for embedded systems. Burlington: Newnes,
2006. 432p.
DOUGLASS, B. P. UML for C. Malmö: Telelogic AB, 2006. 15p.
ECLIPSE FOUNDATION. Eclipse. Disponível em <http://www.eclipse.org>. Acesso em 19
jul. 2007.
EMBEDDED SYSTEMS DESIGN / EETIMES. 2006 embedded systems design state of
embedded market survey. Manhasset: CMP Media LLC, 2007. 81p. Disponível em:
<ftp://ftp.embedded.com/pub/ESD%20SubscribSurvey/2006%20ESD%20Market%20Study.p
df>. Acesso em: 4 jun. 2007.
FOWLER, M. UML distilled: a brief guide to the standard object modeling language. 3 ed.
Boston: Addison Wesley, 2003. 192p.
FRICK, G.; SCHERRER, B.; MÜLLERGLASER, K. D. Designing the software architecture
of an embedded system with UML. In: Proceedings of the UML 2004 Workshop on
Software Architecture Description & UML. Lisboa: 2004, 15p.
GAMMA, E. et al. State. In: Design patterns: elements of reusable objectoriented
software. Boston: Addison Wesley, 1994. Cap. 5, p. 305314.
GNU ARM. GNU ARM toolchain for Cygwin, Linux and MacOS. Disponível em
<http://www.gnuarm.com>. Acesso em 8 nov. 2007.
GRAF, P.; MÜLLERGLASER, K. D. Gaining insight into executable models during runtime:
Architecture and Mappings. IEEE Distributed Systems Online, v. 8 n. 3, p. 18, mar. 2007.
GREEN HILLS. Integrity RealTime Operating System. Disponível em
<http://www.ghs.com/products/rtos/integrity.html>. Acesso em 9 ago. 2007.

143
HAREL, D. Statecharts: a visual formalism for complex systems. Science of Computer
Programming, n. 8, p. 231274, jun. 1987.
IAR. visualSTATE. Disponível em <http://www.iar.com/p1014/p1014_eng.php>. Acesso em
15 set. 2007.
INTEL. Intel 64 and IA32 Architectures Software Developer's Manuals. Disponível em
<http://www.intel.com/products/processor/manuals/index.htm>. Acesso em 17 out. 2007.
INTEL. Intel MCS51/251 Microcontrollers. Disponível em
<http://www.intel.com/design/mcs51/index.htm>. Acesso em 23 out. 2007.
IBM. Rational Rose Technical Developer. Disponível em <http://www
306.ibm.com/software/awdtools/developer/technical/>. Acesso em 17 out. 2007.
INDUSTRY STANDARDS AND TECHNOLOGY ORGANIZATION. IEEEISTO 5001
2003: The Nexus 5001 forum  Standard for a global embedded processor debug interface 
Version 2.0. Nova Jersey, dez. 2003.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 9899:1999:
Rationale for International Standard  Programming Languages  C. Genebra, 1999.
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. IEEE 802.15.4:
Wireless medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications for lowrate
wireless personal area networks (WPANs). Nova Iorque, 2006.
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. IEEE JTAG 1149.1:
IEEE standard test access port and boundaryscan architecture. Nova Iorque, 2001.
JEDEC. Dictionary of terms for solid state technology. 3 ed. Arlington: JEDEC Solid State
Technology Association, 2006. 231p.
LINUX. The Linux Kernel Archives. Disponível em <http://www.kernel.org/>. Acesso em
31 out. 2007.
KHAN, M. U. et al. Modeldriven development of realtime systems with UML 2.0 and C. In:
Proceedings of the Fourth Workshop on ModelBased Development of ComputerBased
Systems and Third International Workshop on ModelBased Methodologies for Pervasive
and Embedded Software. Washington: 2006, p. 3342.
KRASNER, J. L. Reducing OEM development costs and enabling embedded design
efficiencies using the Unified Modeling Language (UML 2.0). Framingham: Embedded
Market Forecasters, fev. 2004. 26p.

144
KRASNER, J. L. UML for C developers. Framingham: Embedded Market Forecasters, abr.
2005. 20p.
LAUTERBACH. Trace32 Microprocessor Development Tools, Emulators, Debuggers,
Simulators. Disponível em <http://www.lauterbach.com/intrhapsodycpp.html>. Acesso em 11
mai. 2007.
LIANG, D.; XU, K. Monitoring with behavior view diagrams for debugging. Software
Engineering Conference, 2005. APSEC '05. 12th AsiaPacific, dez. 2005. 8p.
LYONS, A. UML for realtime overview. Vienna: ObjecTime Ltd., 1998. 7p.
MARTIN, G.; LAVAGNO, L.; LOUISGUERIN, J. Embedded UML: a merger of realtime
and codesign. In: Proceedings of the 9th International Symposium on Hardware/Software
Codesign. Copenhagen: abr. 2001, p. 2328.
MCLAUGHLIN, S. Introduction to HCS08 Background Debug Mode. East Kilbride:
Freescale Semiconductors, nov. 2006. 22p.
MELLOR, S. J.; BALCER, M. J. Executable UML: a foundation for model driven
architecture. Boston: Addison Wesley, 2002. 416p.
MICROCHIP. MPLab ICD2. Disponível em
<http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDo
cName=en010046>. Acesso em 11 nov. 2007.
MICROCHIP. MPLab C18. Disponível em
<http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDo
cName=en010014>. Acesso em 11 nov. 2007.
MICROCHIP. PIC18F4620. Disponível em
<http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDo
cName=en010304>. Acesso em 19 jun. 2007.
MICROCHIP. PICDEM Z Demonstration Kit. Disponível em
<http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDo
cName=en021925&part=DM1630274>. Acesso em 25 jul. 2007.
MICROCHIP. MRF24J40. Disponível em
<http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en027752>. Acesso em
18 jul. 2008.
MICROCHIP. TC77. Disponível em
<http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010750>. Acesso em
15 jul. 2008.

145
MONTAVISTA. MontaVista Linux Professional Edition. Disponível em
<http://www.mvista.com/product_detail_pro.php>. Acesso em 24 set. 2007.
NOGUEIRA, E.; CAMARGO, J. R. Performance analysis of a thermoelectric air
conditioning. In: Revista Ciências Exatas. Taubaté: Universidade de Taubaté, v. 9/10, n. 12,
p.911, 2003.
OMG. MDA Guide Version 1.0.1. Needham: OMG, 2003. 62p.
OMG. UML profile for schedulability, performance, and time specification. Needham:
OMG, 2005. 235p.
OMG. Unified modeling language: superstructure. Needham: OMG, fev. 2007. 732p.
PIKLAB. Piklab Homepage. Disponível em <http://piklab.sourceforge.net/>. Acesso em 12
out. 2007.
PINTÉR, G.; MAJZIK, I. Program code generation based on UML statechart models. In:
Periodica Polytechnica Ser. Electrical Engineering. Budapeste: Budapest University of
Technology and Economics, v. 47, n. 34, p.187204, 2003.
QNX. QNX Neutrino Realtime Operating System. Disponível em
<http://www.qnx.com/products/neutrino_rtos/>. Acesso em 29 set. 2007.
REUS, B. Classbased versus objectbased: a denotational comparison. In: International
conference on algebraic methodology and software technology. Saint Gilles les Bains:
2002, p. 913
RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I.; BOOCH, G. The unified modeling language reference
manual. 2 ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 752p.
SAMEK, M. Practical statecharts in C/C++. Lawrence: CMP Books, 2002. 389p.
SCHMIDT, D. C. Model driven engineering. IEEE Computer, v. 39 n. 2, p. 2531, fev. 2006.
SELIC, B. Using UML to model complex realtime architectures. In: HOFMANN, P. P.;
SCHÜRR. A. (Eds). Object oriented modeling of embedded realtime systems. Bonn: 2002,
p. 1621
SELIC, B.; GULLEKSON, G.; WARD, P. T. Real time object oriented modeling. Boston:
Addison Wesley, 1994. 560p.

146
SILVA, L. D.; PERKUSICH, A. A ModelBased Approach to Formal Specification and
Verification of Embedded Systems Using Coloured Petri Nets. In: ATKINSON, C.; BUNSE,
C.; GROSS , H.G.; PEPER, C. (Org.). ComponentBased Software Development for
Embedded Systems: An Overview of Current Research Trends. Berlin: Springer, 2005, v.
3778, p. 3558.
SOMMERVILLE, I. Software engineering. 8 ed. Boston: Addison Wesley, 2006. 864p.
THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE. RFC0793: Transmission Control
Protocol. Disponível em <http://www.ietf.org/rfc/rfc0793.txt>. Acesso em : 13 mai. 2008.
TELELOGIC. Rhapsody In C: Code generation guide. Obtido juntamente com o pacote de
instalação do programa Rhapsody versão 7.2 revisão MR1. Andover: Telelogic, 2007.
TELELOGIC. Rhapsody: Model Driven Development Software with UML 2.0. Disponível
em <http://modeling.telelogic.com/modeling/products/rhapsody/index.cfm>. Acesso em 30
ago. 2007.
TELELOGIC. Telelogic Rhapsody User Guide. Obtido juntamente com o pacote de
instalação do programa Rhapsody versão 7.2 revisão MR1. Andover: Telelogic, 2007.
TELELOGIC. Telelogic Tau. Disponível em
<http://www.telelogic.com/products/tau/index.cfm>. Acesso em 22 set. 2007.
TURLEY, J. Embedded processors by numbers. Embedded Systems Programming, v. 12 n.
5, mai. 1999. Disponível em: <http://www.embedded.com/1999/9905/9905turley.htm>.
Acesso em: 7 fev. 2006.
UNIVERSIDADE DE TWENTE. Rhapsody for small targets. Enschede: University of
Twente / Electrical Engineering, 2005, 30 p. (Relatório técnico 017CE2005)
WAGNER, F. Moore or Mealy model. Stateworks, abr. 2005. Disponível em:
<http://www.stateworks.com/active/content/en/technology/TN/ShowTN.php?title=TN10
MooreOrMealyModel.html>. Acesso em: 14 jul. 2007.
WASOWSKI, A. Code generation and model driven development for constrained
embedded software. jan. 2005. 242f. Dissertação (Doutorado em Ciência da Computação) 
Department of Innovation, IT University of Copenhagen, Copenhagen, 2005.
WINSTAR. WH1602A. Disponível em
<http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?ProID=21>. Acesso em 22 jul. 2008.

