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Resumo 

 

 Produtos eletrônicos modernos integram diversas funcionalidades, combinando 

mobilidade, poder computacional, uma alta capacidade para comunicação e flexibilidade 

de interfaceamento. No entanto, a integração dessas funcionalidades eleva a 

complexidade do projeto.  

 O projeto de tais produtos inclui um sistema embarcado que, em geral, 

implementa suas funcionalidades em uma solução integrada de hardware e software. Uma 

plataforma de hardware baseada em processador permite a execução das funcionalidades 

do software do sistema. Os seus principais componentes são: processadores, memória, 

barramento e dispositivos periféricos. Modelos de simulação destes componentes podem 

ser obtidos e conectados para compor um modelo de plataforma virtual. Este modelo 

pode ser usado, ainda na fase inicial, para o desenvolvimento dos componentes de 

software: código dependente da plataforma, device drivers, funcionalidades do sistema 

operacional e aplicações do usuário. 

 Nesse contexto, os dispositivos periféricos e os respectivos device drivers têm um 

papel importante, pois são responsáveis pelos diversos tipos de comunicação e 

interfaceamento com o mundo exterior, requisitos obrigatórios na maioria dos sistemas 

modernos. No entanto, o desenvolvimento de dispositivos periféricos não é uma tarefa 

simples, ainda que seja um modelo de simulação. Por outro lado, o desenvolvimento do 

driver depende da disponibilidade do modelo do dispositivo, além do tipo do processador 

e do sistema operacional. Essas dependências, portanto, podem acarretar atraso no tempo 

de desenvolvimento e afetar o custo do projeto. Assim, o desenvolvimento integrado e 

concorrente do dispositivo e do driver facilita a depuração, contribuindo para a 

eliminação de erro, além de reduzir o tempo total do projeto.  

 Esse trabalho propõe uma abordagem para dar suporte ao desenvolvimento 

incremental e concorrente de device drivers e modelos de simulação do controlador de 

dispositivos, considerando diferentes níveis de detalhes dos modelos, o tipo do 

processador usado, bem como, a utilização de um sistema operacional. Para isso, uma 

linguagem específica do domínio é proposta para descrever características dos 
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controladores e do device driver e, a partir dessa descrição, possibilitar que o controlador 

e os drivers sejam sintetizados. 

 Para validar a proposta, uma plataforma baseada no processador Sparc foi 

desenvolvida e um porte do sistema operacional uclinux foi realizado. Alguns 

dispositivos periféricos e seus respectivos device drivers foram sintetizados tais como, 

UART, LCD display e dispositivos específicos para plataformas de computação 

reconfigurável. Esses componentes foram integrados à plataforma base e simulados para 

a validação dos componentes. 

  

Palavras-chave: Sistemas Embarcados, Sistemas Operacionais Embarcados, 

Device Drivers, Dispositivos de Entrada e Saída, Arquitetura de Computadores, 

Plataformas Vituais, Linguagem Específica do Domínio. 

 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Abstract  ix 

Abstract 

 

Modern electronic products incorporate several features, combining mobility, 

computational power, a great capacity for communication and facility for interfacing. 

Nevertheless, integrating such functionalities increases the complexity of the design. 

 The design of such products includes an embedded system that implements their 

functionalities in a combined solution of hardware and software. A hardware platform 

based on processors allows executing the functionality of the system software. Their 

main components are: processors, memory, buses and peripheral devices. Simulation 

models for these components can be connected to produce a virtual platform. This virtual 

platform is useful in an early stage for developing software components of the embedded 

system: platform dependent code, device drivers, operating system functionalities and 

user applications. 

 In this context, the device controllers and their respective device drivers play an 

important role since they are responsible for several types of communication and 

interfacing with the environment. However, developing a controller is a complex task, 

even if it is a simulation model. In the other hand, the development of the device driver 

depends on the availability of the controller model, in addition to the processor type and 

operating system. Hence, a concurrent and incremental development of the controller and 

the device driver makes the debugging easier, thus contributing to eliminate errors and 

reduce the design time. 

 In this work we propose an approach to support an incremental and concurrent 

development of device drivers and controller simulation models, which considers 

different levels of detail for the models, the type of processor used and the use of an 

operating system. With this proposal, a domain specific language is proposed to describe 

features of the controller and the device driver. From this description, it is possible to 

synthesize the controllers and the drivers. 

 A platform based on the SPARC processor has been developed and a porting of 

the uclinux operating system has been performed in order to validate the work presented 

here. Some peripheral devices and their respective device drivers have been synthesized, 
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such as: UART, LCD display and controllers that are specific to platforms of 

reconfigurable computing. These components have been integrated to the virtual platform 

and simulated with the device drivers for functional validation. Additionally some 

versions of the device drivers have been validated in real hardware. 

 

 Keywords: Embedded Systems, Embedded Operating Systems, Device Drivers, 

Input/Output Devices, Computer Architecture, Vitual Platform, Domain Specific 

Language. 
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Acrônimos 

 
 

ABI Application Binary Interface – descreve a interface de baixo nível entre a 

aplicação e o sistema operacional. 

API Application Program Interface – conjunto de rotinas e padrões estabelecidos 

por um software. 

DMA Direct MemoryAccess – mecanismo que permite os periféricos acessarem 

diretamente a memória do computadorde. 

PBD Platform-Based Design – abordagem de projeto para o desenvolvimento de 

sistemas embarcados complexos. 

LCD Liquid Crystal Display – monitores de cristal líquido 

IP Intelectual Property Core – unidade lógica reusável para projetos eletrônicos. 

S.O Sistema Operacional. 

UART Universal Asynchonous Receiver/Transmitter – hardware utilizado para 

sistemas de comunicaçào específicos. 

BNF Backus-Naur Form – Sintaxe para expresser gramáticas lovre de contexto. 

VGA Vídeo Graphics Array – padrão de vídeo. 

HDL Hardware Description Language – linguagem que permite descrever 

componentes de hardware. 

VHDL Very High Speed Integrated CircuitsHardware Description Language – 

exemplo de linguagem HDL. 

USB Universal Serial Bus – interface de conexão entre periféricos e computadores. 

HC Host Controller – permite a conexão entre o periférico e o sistema. 
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Capítulo 1 
 

"O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando 

e semeando, no fim terás o que colher!" (Cora Coralina) 

1 Introdução 
 

Produtos eletrônicos fazem parte cada vez mais do cotidiano e estão presentes em 

quase todos os lugares e setores. Handhelds, telefones celulares, câmeras digitais, 

dispositivos multimídias são alguns exemplos de tais produtos. De acordo com o relatório 

BCC Research Group [1], o mercado de tais produtos deve atingir algo em torno de 

$112.5 bilhões de dólares até o final de 2013. 

 Para atender aos diferentes requisitos, produtos modernos apresentam maior 

versatilidade, disponibilizando diversas funcionalidades de forma integrada, combinando 

mobilidade, poder de processamento e uma alta capacidade de comunicação e 

flexibilidade de interfaceamento. O projeto desses produtos inclui um sistema eletrônico 

embarcado que, em geral, implementa as suas funcionalidades em uma solução integrada 

de hardware e software. Assim, quanto maior for a demanda por mais funcionalidades, 

maior será a complexidade dos sistemas embarcados. Essa complexidade, aliada à 

diminuição do tempo de vida dos produtos, tem influenciado sensivelmente no tempo e 

no custo de desenvolvimento do projeto. Dessa forma, o fluxo de desenvolvimento de 

sistemas eletrônicos tem demandado novas metodologias, técnicas e ferramentas para 

torná-lo mais eficiente com relação ao tempo, ao custo e que garanta corretude e robustez 

[2] [3]. 

O paradigma de projeto baseado em plataforma tem surgido para aumentar a 

produtividade dos projetistas. Esse paradigma provê uma maior reusabilidade, pois inicia 

um projeto com uma plataforma base que pode incluir processadores, barramento, 

memória e dispositivos periféricos. Em geral, arquiteturas de sistemas embarcados são 

projetadas para um domínio de aplicação específico e podem ser ajustadas em função dos 

requisitos do projeto. Por exemplo, a maioria dos produtos eletrônicos demanda 

diferentes interfaces de protocolos de comunicação, tais como USB [4] e bluetooth [5], 
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que possibilitam diferentes velocidades de transmissão de dados. Assim, a arquitetura 

deve prover os componentes de E/S que implementem tais funcionalidades. 

O surgimento de linguagens como SystemC e SpecC possibilita que os 

componentes da plataforma sejam modelados em diferentes níveis de abstração e se 

obtenha modelos simuláveis dos dispositivos da plataforma. Esses modelos podem ser 

integrados para compor uma plataforma virtual que pode ser simulada e validada. 

Algumas ferramentas têm surgido para dar suporte ao projeto e implementação de 

plataformas virtuais. Exemplos dessas ferramentas são PDesigner [6] e virtual platform 

da Coware [8]. 

 Com o aumento da complexidade dos sistemas, cresce também o número de 

funcionalidades implementadas em software e, portanto, essa parte do sistema tem se 

tornado cada vez mais importante no fluxo de projeto de sistemas embarcados. 

Dependendo dos requisitos do projeto, a implementação em software pode conter um 

conjunto de aplicações que necessitam de uma infra-estrutura de suporte de software (por 

exemplo, o sistema operacional) para prover o gerenciamento das aplicações, sistemas de 

armazenamento, entrada e saída, segurança e gerenciamento de hardware. Essa parte de 

software é considerada dependente do hardware e pode chegar a 80% do total do software 

desenvolvido [101][102]. O desenvolvimento dessa estrutura de software, em geral, 

representa uma fonte de atraso no projeto, pois as metodologias atuais dão pouco suporte 

para acelerar a implementação do software embarcado ou mesmo para permitir que o 

software seja implementado antes que o hardware real esteja disponível. 

Plataformas virtuais têm surgido como uma metodologia para acelerar e 

flexibilizar o desenvolvimento de software embarcado, pois são modelos escaláveis e de 

simulação eficiente. Plataformas virtuais apresentam características como: visibilidade, 

controlabilidade e flexibilidade que facilitam o desenvolvimento e a depuração do 

software, reduzindo o tempo e custo do projeto [9]. 

Device drivers são partes fundamentais da estrutura de software, pois interagem 

com os diversos dispositivos periféricos para implementar as funcionalidades relativas ao 

controle, comunicação e o interfaceamento, requisitos obrigatórios em sistemas modernos 

[10]. Adicionalmente, Device drivers interagem com o sistema operacional e, para isso, 

devem implementar o modelo definido pelo SO. Device drivers são responsáveis por 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Introdução  3 

quase 85% dos erros encontrados em sistemas operacionais e podem afetar a segurança e 

o desempenho total do sistema [12] [13]. Como esses componentes têm total acesso ao 

dispositivo controlado e, no caso de um sistema operacional, na maioria das vezes 

executam no modo super usuário, eles podem causar danos físicos, monopolizar o 

processador, degradando o desempenho, e influenciar significativamente o consumo de 

energia [13]. 

O projeto de um device driver é uma tarefa interdisciplinar e exige muita 

habilidade por parte dos desenvolvedores [14]. Eles devem conhecer a arquitetura dos 

processadores, o modelo de device drivers dos sistemas operacionais, conhecer o 

funcionamento dos protocolos de comunicação, detalhes dos barramento do sistema, etc. 

Devido à complexidade e às questões críticas relativas ao desenvolvimento de device 

drivers, metodologias e ferramentas de suporte são fundamentais. No entanto, a maioria 

das soluções atuais dá suporte ao desenvolvimento de drivers considerando que todos os 

componentes de hardware estão disponíveis e, assim, o driver começa a ser desenvolvido 

e validado somente após o projeto do hardware ter terminado, desta forma com certo 

atraso. Adicionalmente, o processo de depuração em hardware real não é uma tarefa 

simples e pode demandar muito tempo no desenvolvimento de um sistema. 

Dessa forma, faz-se necessário um suporte para o desenvolvimento de drivers no 

contexto de projetos baseados em plataformas, levando-se em consideração as diferentes 

etapas do fluxo de desenvolvimento e os diferentes níveis de abstração tanto da descrição 

da plataforma quanto da especificação do dispositivo. Além disso, como o driver depende 

do dispositivo, ainda que seja um modelo simulável, é fundamental a disponibilidade, 

pelo menos, de um modelo de simulação do controlador do dispositivo para a 

implementação do device driver em um alto nível de abstração.  

 

1.1  Definição do Problema 
 

Como mencionado, um device driver é um componente crítico em qualquer 

sistema e o seu desenvolvimento pode ser bastante complexo. O desenvolvedor, em geral, 

depara-se com operações binárias, endereçamento, protocolos, gerenciamento de buffers, 
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concorrência e interfaceamento com o sistema operacional ou aplicação. Adicionalmente, 

o projetista deve conhecer a arquitetura do processador alvo e do dispositivo controlado, 

precisa tratar com alguma técnica de sincronização, como interrupção, e deve analisar a 

corretude e o desempenho do driver. Assim, o elevado número de detalhes envolvidos na 

implementação do driver tem levado ao aumento do tempo de desenvolvimento e de 

testes, a ocorrência de erros e problemas no desempenho do sistema. 

Atualmente, há uma clara tendência em elevar o nível de abstração no 

desenvolvimento de device drivers, com o objetivo de facilitar a implementação e reduzir 

a ocorrência de erros. Como as linguagens usadas para a implementação de drivers, C e 

assembly, não dispõem de recursos para elevar o nível de abstração, algumas linguagens 

de domínio específico têm sido desenvolvidas para esse propósito[38][40]. Algumas 

ferramentas integradas orientadas à arquitetura também têm sido propostas para acelerar 

o desenvolvimento de device drivers [62]. No entanto, a maioria dessas abordagens 

pressupõe a disponibilidade do hardware real. 

Devido às dependências do hardware alvo, o início do desenvolvimento do driver 

depende da disponibilidade do mesmo. No contexto de sistemas embarcados, o hardware 

não necessariamente estará disponível no início do projeto, pois, em geral, a 

implementação do mesmo faz parte da solução. 

Plataformas virtuais têm sido propostas para o desenvolvimento de software, 

incluindo device drivers, antes da disponibilidade do hardware real [9]. No entanto, o 

modelo simulável do dispositivo pode não estar disponível, o que acarretará atraso no 

desenvolvimento. Além disso, o modelo do dispositivo pode estar em diferentes níveis de 

abstração, o que afetará a implementação do driver. Esses detalhes não são contemplados 

pelas abordagens atuais. 

Atualmente, falta uma linguagem de domínio específico, semelhante às 

linguagens de descrição de arquiteturas (ADLs) para processadores, para melhor 

administrar a complexidade inerente ao desenvolvimento de modelos simuláveis de 

dispositivos e seus respectivos drivers. Assim, essa linguagem deve elevar o nível de 

abstração de drivers e dispositivos, bem como, possibilitar um fluxo de desenvolvimento 

concorrente e flexível.  
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1.2  Objetivos 
 

Devido à importância de dispositivos e drivers em sistemas embarcados, esse 

trabalho propõe uma linguagem e uma ferramenta para dar suporte ao desenvolvimento 

incremental e concorrente de drivers e controladores de dispositivos.  

O objetivo é fornecer um mecanismo de alto nível de abstração para o projetista 

descrever as características do dispositivo e, a partir dessa descrição, sintetizar o driver 

(na linguagem C) e o controlador do dispositivo (em SystemC). A síntese do controlador 

se faz necessária quando não se tem um modelo disponível do mesmo para a validação do 

driver. Além disso, o driver será compatível com o modelo gerado do controlador o que 

facilita a depuração da comunicação e possibilita o desenvolvimento incremental e 

concorrente desses componentes. 

Como vantagem desta metodologia, temos o fato de que o projetista não precisa 

se preocupar com as operações aritméticas e lógicas em conjuntos de bits e protocolos de 

comunicação comumente presentes na implementação de device drivers. Adicionalmente, 

será possível obter um modelo do controlador que será usado para validar o 

comportamento do driver e do dispositivo de E/S em um alto nível de abstração. Dessa 

forma, pode-se obter drivers livres de certos tipos de erros, além de ser possível estimar o 

desempenho do mesmo. 

 

1.3  Contribuições 
 

O foco deste trabalho está no desenvolvimento de device drivers em modelos 

simuláveis de plataforma. Nesse contexto, a principal contribuição está no 

desenvolvimento de uma linguagem de domínio específico, DevC, para elevar o nível de 

abstração na descrição de device drivers e suas principais dependências - os controladores 

de dispositivos e a interface com o sistema operacional. 

A partir dessa linguagem, pode-se estabelecer um fluxo de projeto flexível que 

contempla diferentes níveis de detalhes e diferentes cenários para execução do driver. 

Assim, um driver poderá ser desenvolvido partindo-se de um modelo mais simples e, de 
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maneira incremental, detalhes poderão ser adicionados na descrição do mesmo. O código 

gerado para o driver apresenta poucas dependências em relação à plataforma alvo, o que 

possibilita a validação em hardware real sem maiores modificações no código original, 

desde que o modelo do controlador em hardware real tenha a mesma especificação do 

modelo simulável. Alternativamente, a linguagem DevC auxilia o projetista a portar o 

driver para um sistema operacional específico, mesmo em alto nível de abstração. 

Dessa forma, a abordagem proposta facilita o desenvolvimento e reduz o tempo 

de projeto, uma vez que o driver pode ser desenvolvido sem o hardware real, facilitando 

a detecção e correção de erros em fases iniciais do projeto e possibilitando a validação 

em hardware.  

Outras contribuições podem ser destacadas: 

• um ambiente para customização e geração de plataformas virtuais; 

•  uma base de componentes para montar plataformas com capacidade para 

executar aplicações complexas; 

• porte de um sistema operacional real com a complexidade da magnitude 

do Linux para um modelo de plataforma virtual; 

• suporte à geração de traces para validar e analisar as operações de entrada 

e saída entre o device driver  e o controlador do dispositivo. 

 

1.4  Estrutura do Documento 
 

Este documento está estruturado como segue: o Capítulo 2 apresenta os conceitos 

de projetos baseados em plataformas e os principais componentes que as constituem; 

dispositivos e device drivers são enfatizados. No Capítulo 3, as principais abordagens 

para o desenvolvimento de device drivers são apresentadas. A abordagem proposta, a 

linguagem devC e a implementação da ferramenta dcsim são apresentados no Capítulo 4. 

O uso da linguagem DevC no desenvolvimento de um controlador LCD gráfico e o seu 

device driver é discutido no Capítulo 5. Outros exemplos, análise de resultados e o 
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processo de validação em hardware real são apresentados no Capítulo 6 e, finalmente, a 

conclusão é descrita no Capítulo 7. 
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Capítulo 2 
 

"Há no mundo uma linguagem que todos compreendem: é a linguagem do entusiasmo, 

das coisas feitas com amor e com vontade, em procurar aquilo que se deseja ou no que 

se crê." (Paulo Coelho) 

 

2 Conceitos Fundamentais 
 

A grande maioria dos sistemas embarcados é composta de componentes de 

hardware e software que implementam diversas funcionalidades. Entre esses 

componentes estão os dispositivos periféricos (hardware de propósito específico) e 

drivers (componente de software). Estes componentes desempenham papéis 

fundamentais no projeto de sistemas computacionais, pois permitem o controle, a 

comunicação e o interfaceamento com o mundo exterior.  

Por outro lado, os sistemas têm se tornado cada vez mais complexos e seus 

projetos demandam novas metodologias, técnicas e ferramentas. Novos paradigmas têm 

sido desenvolvidos para facilitar o projeto de sistemas embarcados, reduzindo tempo e 

custo de projeto. Modelos virtuais de plataformas têm surgido como um mecanismo para 

acelerar o desenvolvimento de software, possibilitando simulação mais eficiente e mais 

visibilidade e flexibilidade no processo de desenvolvimento. 

Neste capítulo, os seguintes tópicos serão apresentados: conceitos de projetos 

baseados em plataformas; princípios elementares, arquiteturas e organizações de 

hardware e software comumente usados; e os desafios para o desenvolvimento de 

dispositivos e drivers em um fluxo de projeto baseado em plataformas.  

 

2.1 Projetos Baseados em Plataformas 
 

A idéia básica de uma metodologia baseada em plataforma é permitir que o 

projetista trabalhe com plataformas pré-definidas, onde seus módulos estão armazenados 

em bibliotecas [2][15]. Como exemplos de módulos podemos citar processadores, 
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memória, barramento, conversores A/D e D/A, controladores de dispositivos periféricos, 

etc. As descrições de tais módulos podem estar em diferentes níveis de abstração: 

descrições funcionais em uma linguagem de programação (por exemplo, SystemC), 

descrições RTL (Register transfer level) em uma linguagem de descrição de hardware 

(por exemplo, VHDL) ou mesmo num formato que pode configurar um hardware 

reconfigurável (FPGA). A partir da disponibilidade de uma biblioteca com tais módulos, 

o projetista pode configurar diferentes plataformas conforme os requisitos do projeto. 

Uma plataforma poderá incluir vários processadores, memórias, barramentos e 

circuitos de aplicação específica. Os níveis de abstração dos módulos possibilitam que o 

projetista obtenha modelos mais rápidos e escaláveis do sistema de hardware. Desse 

modo, uma plataforma computacional poderá ser instanciada, em um determinado nível 

de abstração, e executar diferentes aplicações, permitindo que um protótipo do sistema já 

possa ser obtido numa fase preliminar do projeto, antes mesmo que o hardware completo 

tenha sido desenvolvido. O uso crescente de linguagens como SystemC [17] e SpecC 

[18], que possibilitam a implementação de componentes de hardware em diferentes níveis 

de abstração, tem impulsionado o desenvolvimento de modelos virtuais de plataforma 

para projetos de sistemas. Exemplo de uma plataforma pode ser visto na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Exemplo de plataforma 

 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Conceitos Fundamentais 10 

Alguns componentes de interesse para esse trabalho estão agrupados na figura 

acima. Os componentes eletrônicos como controladores de DMA, UART e LCD, em 

geral, necessitam de device drivers para controlar as suas funções e interagir com as 

aplicações de software. 

O segundo conceito relacionado ao projeto baseado em plataforma é a API 

(Application Programming Interface) de programação da plataforma. Essa API é um 

conjunto de funções e padrões implementadas em software que abstrai os detalhes da 

plataforma de hardware, fornecendo uma visão de mais alto nível para a aplicação do 

usuário. Essa API é também conhecida como a visão do programador. A depender das 

funcionalidades disponíveis, pode-se ter recursos como escalonamento de tarefas, 

gerenciamento de acesso aos dispositivos de hardware e comunicação. Os principais 

elementos que compõem a API da plataforma são: Núcleo do RTOS (real time operating 

systems), device drivers e BIOS (basic input output system) [2][100]. 

Os diferentes níveis de abstração da plataforma permitem diferentes velocidades 

de simulação e cada nível é mais adequado a um determinado tipo de análise: 

comportamental, temporal, precisão de ciclo, etc. Sendo assim, o software que 

implementa a API da plataforma deve estar em conformidade com tais níveis de 

abstração. 

Para o contexto desse trabalho, a modelagem em diferentes níveis de detalhes dos 

controladores dos dispositivos é importante porque afeta a implementação do respectivo 

device driver.  

 

2.2 Arquitetura e Organização da Plataforma 
   

Como mencionado, uma plataforma é composta por módulos. Cada plataforma 

apresenta uma arquitetura e uma organização de hardware. A arquitetura é caracterizada 

pelos elementos que importam na visão do programador, como, por exemplo, o conjunto 

de instruções, representação de dados (tamanho da palavra), mecanismos de entrada/saída 

e as técnicas de endereçamento. A organização diz respeito aos atributos transparentes à 

programação, tais como sinais de controle, tecnologia de memória e interconexões [19].  

O elemento central de uma plataforma é o processador. Do ponto de vista 

arquitetural, o processador define o conjunto de instruções que é capaz de executar, tipos 
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de dados e endereçamento de memória. Características que devem ser conhecidas por 

parte do programador para escrever código dependente do processador. O processador 

também define um conjunto de registradores, alguns visíveis ao programador e outros 

para utilização interna, o tamanho da palavra, estágios de pipeline (caminho de dados) e 

controle. As diferentes famílias de processadores apresentam variações tanto no conjunto 

de instruções quanto na implementação e recursos internos. Várias famílias de 

processadores são usadas em sistemas embarcados tais como, Sparc [20], Mips [21] e 

ARM [22].  

Para interligar os diversos componentes da plataforma, tem-se a estrutura de 

comunicação.  Embora existam vários mecanismos de interconexão, o barramento ainda é 

o mais usado na grande maioria das plataformas. O barramento pode ser caracterizado 

por sua interface e seu protocolo de comunicação. A interface compreende os sinais de 

controle, dados e endereço. Enquanto que o protocolo determina a temporização, os tipos 

de transferências e os tipos de arbitragem. Exemplos de barramento são: Amba [25] e 

Avalon [26]. 

Outros componentes presentes nas plataformas são os dispositivos de entrada e 

saída e seus respectivos controladores. Devido à importância para a proposta, tais 

componentes serão discutidos com mais detalhes nas seções seguintes. 

 

2.3 Módulos Controladores e Dispositivos Periféricos 
 

Um módulo periférico é definido como um módulo destinado a implementar uma 

tarefa específica de entrada e saída [27]. Esses módulos são, em geral, conectados ao 

canal de comunicação da plataforma. Eles podem ser completamente digitais ou interagir 

com componentes de natureza heterogênea, como é o caso da maioria dos controladores 

de dispositivos de E/S. Por exemplo, um disco rígido é composto por um controlador – 

parte eletrônica – e uma parte eletromecânica [21]. 

A arquitetura do subsistema de E/S de uma plataforma é projetada para permitir o 

controle sistemático da interação com o ambiente, possibilitando que o SO ou a aplicação 

obtenha informações para realizar as operações de E/S efetivamente [19]. 
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De uma forma geral, podemos conceber o subsistema de E/S como composto de 

módulos, os quais são compostos, em geral, por dois sub-módulos básicos: módulo 

adaptador de E/S, também conhecido como controlador e o dispositivo, também 

conhecido como elemento final. Inicialmente, discutiremos a arquitetura e organização 

dos elementos finais e em seguida a dos controladores.  

2.3.1 Dispositivos de E/S 
 

A comunicação com o ambiente em um sistema embarcado é realizada por uma 

grande diversidade de dispositivos de E/S, possibilitando a troca de dados entre o sistema 

e o ambiente. Um dispositivo conectado ao seu respectivo controlador é denominado de 

periférico. Esses dispositivos podem ser classificados como [19]: 

• Dispositivos voltados para a comunicação com o usuário; 

• Comunicação com a máquina; 

• Comunicação com dispositivos remotos. 

 

Como exemplo podemos citar: LCD, vídeo, teclado, conversores AD/DA, dentre 

outros. Esses exemplos mostram que os dispositivos são elementos implementados como 

sistemas digitais ou ainda sistemas heterogêneos de natureza diferentes. No entanto, para 

processador, estas diferenças e particularidades dos periféricos são abstraídas pelo 

módulo controlador. Um modelo geral de periférico é mostrado na Figura 2.2 [19]. 

A figura apresenta a interface com o módulo de E/S, a interface com o ambiente e 

os elementos arquiteturais dos dispositivos. A organização e dimensões dos componentes 

variam de acordo com a sua natureza, uso e o tipo de dispositivo.  

Basicamente os elementos organizacionais do dispositivo são: lógica de controle, 

armazenamento e um transdutor. A lógica se encarrega de interpretar comandos enviados 

ao dispositivo e fazer o controle para que a função relativa ao comando seja executada; o 

transdutor é necessário para fazer as devidas traduções entre sinais de natureza diferente. 

Assim os transdutores convertem o sinal elétrico proveniente do sistema computacional 

em uma forma de energia compatível com o dispositivo. Uma área de armazenamento é 

associada ao transdutor para que os dados possam ser transferidos entre o transdutor e o 

módulo controlador. 
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Figura 2.2: Modelo geral do dispositivo periférico 

 

2.3.2 Arquitetura Geral do Controlador 
 

Um módulo controlador está posicionado entre o dispositivo e o barramento do 

sistema. Isso se faz necessário devido à variedade e heterogeneidade dos dispositivos; às 

diferentes taxas de transferência de dados; aos formatos e tamanhos de palavras variados. 

Assim, o controlador desempenha um papel fundamental, pois, além de prover a conexão 

dos vários dispositivos ao canal de comunicação, ele implementa a lógica necessária para 

o processamento dos comandos dos dispositivos de E/S. Dessa forma, as principais 

funções de um controlador são: temporização e controle; comunicação com o processador 

e com o dispositivo; área de armazenamento; detecção de erros. Adicionalmente, um 

controlador pode permitir a conexão de mais de um dispositivo ao sistema [19].  

Para permitir a comunicação entre o processador e o dispositivo, o módulo 

controlador deve implementar duas interfaces: uma com o barramento do sistema e a 

outra com o dispositivo periférico. Assim, um software executando no processador se 

comunica com o dispositivo ao enviar comandos ao módulo controlador através do 

barramento. Dependendo da arquitetura e organização do módulo controlador, uma 

transação típica de E/S poderá envolver os seguintes passos: 

• Processador solicita ao módulo controlador o estado do dispositivo; 
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• o controlador módulo retorna o estado; 

• se o dispositivo estiver ativo e pronto, o processador requisitará uma 

transferência; 

• o controlador obtém uma unidade de dados do dispositivo externo; 

• o controlador envia os dados solicitados ao processador. 

 

Os passos descritos acima constituem parte do controle exercido pelo conjunto 

controlador/driver para que a comunicação ocorra, como será detalhado posteriormente. 

Nessa comunicação, os seguintes elementos podem ser identificados: decodificação de 

comando - responsável por definir o serviço solicitado ao dispositivo; dados - 

transferência de/para o dispositivo via o canal de comunicação disponível; estados – 

informa o estado de operação do dispositivo, sinais como READY (pronto) e BUSY 

(ocupado) são muito comuns; reconhecimento de endereço – um controlador deve 

reconhecer um endereço específico ou uma faixa de endereços para cada dispositivo 

controlado.  

Para a comunicação com o dispositivo externo, o módulo controlador deve 

implementar um protocolo e uma interface externa. Essa interface depende da natureza e 

da operação do dispositivo. Uma característica importante é que essa interface pode ser 

serial ou paralela. Exemplos de protocolos de comunicação com dispositivos externos 

são: USB, IDE, SCSI, firewire, dentre outros [19] [28].  

Outra função do módulo controlador é o armazenamento temporário de dados. 

Essa memória temporária serve como buffer para os dados antes de serem enviados ao 

processador ou ao dispositivo. Isso é essencial para a compatibilização das diferentes 

taxas de transferências entre o processador, mais rápido, e os dispositivos, mais lentos. A 

Figura 2.3 apresenta a estrutura de um módulo controlador, incluindo as suas interfaces e 

os elementos estruturais [14]. 

O controlador implementa uma lógica de controle para permitir o acesso aos 

registradores e uma interface com o barramento com o qual se comunicará. O controlador 

inclui um conjunto de registradores que armazenam dados, informações de controle, 

comandos e estados. Através de seqüências de acessos a esses elementos, os componentes 

da plataforma, como o processador, poderão solicitar os serviços disponibilizados pelo 

dispositivo externo. Usualmente, um registrador contém campos que representam o 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Conceitos Fundamentais 15 

estado do dispositivo, seu modo de operação ou seu dado. A formatação dos registradores 

em campos varia consideravelmente entre módulos controladores de dispositivos. Essa 

característica é importante porque afeta a implementação dos respectivos device drivers  

[14] [29].  

 

 

Figura 2.3: Estrutura de um controlador de dispositivo 

 
Como apresentado na Figura 2.3, um controlador em geral é composto pela 

interface com o barramento, um banco de registradores, um núcleo e as interfaces de 

comunicação com os dispositivos controlados. Apesar de não estar explícito na figura, 

nada impede que o controlador mantenha uma memória interna, principalmente para 

aumentar o desempenho, como é o caso da maioria dos controladores de vídeo. Alguns 

controladores não implementam uma interface específica para o canal de comunicação, 

ficando a cargo do projetista prover a integração com tal canal. A lógica de controle do 

dispositivo gerencia o acesso ao banco de registradores, decodificando o endereço e 

acessando o registrador devidamente. O banco de registradores é desenvolvido para 

acesso concorrente, uma vez que tanto o núcleo do controlador quanto a interface externa 

o acessam. O núcleo é responsável por acessar o banco de registradores e a memória 

interna quando necessário, e por decodificar o comando e transformar a solicitação em 

comandos e seqüências que o dispositivo externo é capaz de tratar. 
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2.4 Mecanismos de sincronização de Hardware e Software 
 

Para a realização da comunicação entre um processador e um dispositivo de 

entrada e saída, deve existir um protocolo bem definido para que haja a sincronização 

entre os componentes. Em geral, as seguintes técnicas podem ser empregadas: E/S 

programada, interrupção, DMA (direct access memory), temporização e wait state 

[19][21].  

A técnica de E/S programada (polling) é caracterizada pelo uso intenso do 

processador no processo de comunicação, consistindo da verificação de estado, envio de 

comandos e transferência de dados. Por gerenciar todo o processo de transferência, o 

processador permanece ocupado até a conclusão da operação de E/S. Na E/S dirigida por 

interrupção, o processador envia comandos para o módulo de E/S e pode executar outras 

tarefas, sendo interrompido por esse módulo quando a solicitação for processada. 

Percebe-se que tanto na E/S programada quanto na E/S por interrupção, o processador se 

encarrega das transferências dos dados entre o dispositivo de E/S e a memória. Uma 

alternativa a esse modelo é o emprego de DMA. Nessa técnica, o processador se 

comunica com o controlador de DMA, instruindo-o a transferir dados entre uma 

determinada região de memória e um dispositivo, sendo interrompido pelo controlador de 

DMA quando a operação for finalizada. A técnica de temporização é empregada quando 

se conhece a característica de tempo do dispositivo e o requisitante da operação faz uma 

temporização até obter o resultado. A Tabela 2.1 apresenta um resumo destas técnicas 

[19]. 

 

Tabela 2.1: Técnicas de E/S 

 Sem Interrupção Com Interrupção 

Transferência – Processador E/S Programada / Temporização 

/waitstates 

E/S por Interrupção 

Transferência – Sem processador  E/S por DMA 
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Como a arquitetura de comunicação para efetuar operações de E/S influenciam 

significativamente no desenvolvimento de device drivers, descreveremos, em maiores 

detalhes, o funcionamento de cada técnica nas próximas seções. 

 

2.4.1 Técnica de Comunicação Programada 
 

Ao executar uma instrução de E/S para um dispositivo, o processador envia um 

comando para o módulo controlador. Ele processa a requisição e indica em um dos 

registradores de estado o término da operação. Nenhuma outra operação é executada para 

avisar ao processador sobre o término do serviço requisitado, ou seja, o processador não é 

interrompido. Cabe ao mesmo verificar periodicamente o estado do dispositivo solicitado. 

Ao emitir uma requisição de E/S, o processador deve endereçar o dispositivo e enviar o 

comando correspondente ao serviço desejado, podendo ser: controle – ativa o periférico e 

indica a ação a ser realizada; teste – verificar as condições do dispositivo; leitura – obtém 

um dado do dispositivo; gravação – envio de dados para o dispositivo.  A Figura 2.4 

ilustra essa técnica [19]. 

 

 

Figura 2.4: Entrada e Saída programada 

 

A figura mostra uma transação entre CPU e o controlador em uma técnica de E/S 

programada. A CPU inicia o processo enviando um comando, verifica o estado até que o 

dispositivo sinalize positivamente, obtêm os dados e os envia à memória. Esse laço é 

CPU envia comando 
CPU → Ctrl 

CPU lê estado 
Ctrl → CPU 

Lê um dado 
Ctrl → CPU 

Escreve dado 
CPU → MEM Estado ? 

Pronto 

Final ? Próxima Intr 

Não 
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repetido até que todas as transferências necessárias sejam feitas. A grande desvantagem 

dessa técnica é o tempo de ocupação do processador. A maior vantagem seria a 

simplicidade de implementação em hardware e software. 

 

2.4.2 Técnica de Comunicação por Interrupção 
 

Para amenizar a degradação causada pela E/S programada, um modelo dirigido 

por interrupção pode ser usado [21]. Basicamente, esta técnica consiste em fazer com que 

o processador seja interrompido assim que o dispositivo esteja pronto para trocar 

informações. Com isso, o processador pode solicitar um serviço e continuar executando 

outras tarefas até ser interrompido. A Figura 2.5 mostra o comportamento, do ponto de 

vista do processador, de uma comunicação usando o modelo de interrupção. 

 

 

Figura 2.5: Técnica de Interrupção 

 

O processador envia um comando para o controlador e prossegue executando 

outras instruções, como por exemplo, de outros programas executando em um ambiente 

de multiprogramação. Ao finalizar um ciclo de cada instrução, o processador verifica se 

existe interrupção pendente. Em caso positivo, faz-se um chaveamento de contexto e 
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procede-se ao tratamento da interrupção. Em seguida, retorna-se ao fluxo de execução 

normal [21]. 

Quando uma interrupção ocorre, vários eventos de hardware e software são 

gerados. Assim, o fluxo de tratamento de interrupção é realizado em parte por hardware e 

em parte por software. Ao detectar uma interrupção, o processador deve transferir o 

controle para a rotina de tratamento de interrupção apropriada. Antes, o atual contexto de 

execução deve ser salvo para que seja possível restaurá-lo a partir do ponto onde foi 

interrompido. Em seguida, o controle é transferido para a rotina de tratamento de 

interrupção. Dependendo da arquitetura do hardware e do projeto de software para tratar 

as interrupções, pode haver uma única rotina para o tratamento, ou uma rotina para cada 

tipo de interrupção ou, ainda, uma rotina para cada dispositivo e tipo de interrupção. 

Assim, uma vez determinada a rotina apropriada, o processador a executa. Após finalizar, 

o contexto anterior à interrupção é restaurado e o programa interrompido continua a ser 

executado [19][21]. 

 Do ponto de vista arquitetural e organizacional da plataforma, alguns aspectos de 

projeto devem ser considerados na implementação da técnica de E/S por interrupção: 

como detectar, entre os vários dispositivos, qual gerou a interrupção e, quando ocorrem 

interrupções simultâneas, como decidir qual delas será atendida? Com relação à primeira 

questão, várias técnicas podem ser usadas: múltiplas linhas de interrupção; identificação 

por software; daisy chain (identificação por hardware, vetorada); e arbitração do 

barramento. A técnica utilizada reflete no suporte de software para tratamento de 

interrupção. Para a segunda questão, devem-se estabelecer prioridades para os 

dispositivos. Por exemplo, em uma técnica por arbitração do barramento, a prioridade 

estabelecida para o uso do barramento é usada para resolver as interrupções simultâneas 

[19] [30].  

A grande vantagem dessa técnica, em relação à técnica citada anteriormente, é a 

eliminação do ciclo de espera ocorrida na técnica programada. Ainda assim, 

transferências em blocos consomem muito tempo do processador, degradando o 

desempenho do sistema, quando a aplicação em software exige constantes transferências 

desse tipo [21].  
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2.4.3 Transferência por DMA 
 

A técnica de DMA é utilizada para realizar transferências de grandes volumes de 

informação sem consumir tempo do processador e degradar o desempenho do sistema. 

Para implementar essa técnica, um novo componente deve ser adicionado à plataforma, 

chamado controlador de DMA. Esse controlador assume o papel do processador na 

transferência de dados entre o módulo controlador e a memória, passando a enviar os 

comandos necessários para as transações com os dispositivos. Assim, o processador não 

precisa mais interagir com os módulos de E/S para ordenar transferências de dados. Uma 

vez que o processador deseja transferir dados, ele instrui devidamente o controlador de 

DMA a realizar a operação e continua a executar outras tarefas, semelhante à técnica de 

interrupção, e, quando o controlador finaliza o serviço solicitado, sinaliza o processador 

através de interrupção. Assim, podemos observar que essa técnica usa e aperfeiçoa a 

técnica de interrupção. O comportamento da técnica de DMA é apresentado na Figura 2.6 

[19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Técnica de DMA 

 

Comparando esse modelo com os demais, percebe-se que o processador realiza 

entrada e saída sem interagir com o dispositivo e está envolvido somente no início e no 

final da transação. De forma mais detalhada, quando o processador deseja realizar uma 

CPU Envia comando para 
transferência de bloco de dados 

CPU → DMA 
 

CPU → ExecutaOutras instruções 

CPU lê estado do módulo DMA 
DMA  → CPU 

Próxima Intr 

Interrupção 

Início do processo

Final do processo 
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transferência de dados via DMA, ele deve executar operações de configuração do 

controlador através dos seguintes passos: 

• Envia o comando indicando a operação desejada, leitura ou escrita, 

especificada pela linha de controle; 

• Envia o endereço do dispositivo a ser acessado, através das linhas de 

dados; 

• Envia o endereço de memória a ser acessado para transferência de dados, 

informado pelas linhas de dados; 

• Informa o número de palavras a serem transferidas, também pelas linhas 

de dados. 

 

Depois de configurar o controlador de DMA, o processador continuará a execução 

de outras instruções até que seja interrompido pelo controlador de DMA, sinalizando o 

final da operação. Esta técnica melhora a eficiência global do sistema, pois só há uma 

interrupção para cada transferência de blocos de dados [21]. 

 

2.4.4 Endereçamento de Dispositivos 
 

Outra questão fundamental na análise de E/S de uma plataforma é com relação à 

forma de endereçamento. Quando o processador, memória e dispositivos compartilham o 

mesmo barramento, dois tipos de endereçamento são possíveis: endereçamento mapeado 

em memória e endereçamento independente [28]. 

O endereçamento mapeado em memória consiste em um único espaço de 

endereçamento para memória e dispositivos. Do ponto de vista arquitetural, isso quer 

dizer que os registradores dos módulos de E/S são mapeados em memória, como posições 

de memórias, e as mesmas instruções do processador são usadas tanto para acessar a 

memória quanto para acessar os dispositivos de E/S. Assim, para uma organização com 

um barramento contendo 12 linhas de endereço, pode-se ter 4096 endereços 

compartilhados entre memória e dispositivos. Nesse caso, o barramento só precisa 

disponibilizar uma linha para leitura e outra para escrita. 
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Por outro lado, na implementação de E/S independente, a plataforma tem dois 

espaços de endereçamento distintos: um para a memória e outro para dispositivos. Dessa 

forma, com um barramento de 12 linhas de endereço, pode-se ter 4096 posições de 

memória e 4096 endereços de E/S. O barramento contém, além das linhas de controle de 

E/S, linhas indicando se o endereço disponível no barramento estará no espaço de E/S ou 

memória. Do ponto de vista arquitetural, os processadores que realizam entrada/saída 

independente provêem um conjunto de instruções apropriadas para fazer operação de E/S. 

No caso de E/S mapeada em memória, os processadores utilizam as mesmas funções de 

acesso à memória para realizarem operações de E/S. 

A maneira como uma plataforma implementa o endereçamento dos dispositivos é 

importante porque define como o driver irá acessá-los, ou seja, quais instruções serão 

usadas para realizar efetivamente as operações de E/S, afetando o desenvolvimento de 

device drivers, pois estes acessam dispositivos em uma plataforma. 

Assim, a parte do driver que é dependente da plataforma deve ser implementada 

de acordo com o tipo de entrada e saída da mesma. Outras questões relacionadas a device 

drivers serão abordadas a seguir. 

 

2.5 API da Plataforma e Device Drivers 
 

Como mencionado anteriormente, a API da plataforma corresponde à camada de 

software que cria um modelo de programação para os desenvolvedores de software, 

abstraindo detalhes do hardware. Esta camada, por sua vez, pode variar em função dos 

requisitos e complexidade do projeto. A Figura 2.7 apresenta os principais componentes 

de software que podem estar presentes em um sistema embarcado: aplicações do usuário, 

sistema operacional, drivers e HAL (hardware abstraction layer) [2]. 
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Figura 2.7: API da Plataforma - arquitetura de software 

 

Neste contexto, pelo menos dois cenários podem ser visualizados: um com a 

presença do sistema operacional e outro sem o sistema operacional. Como pode ser 

observado na figura, um ou outro cenário afetam tanto o desenvolvimento das aplicações 

do usuário quanto o projeto de device drivers. 

A camada HAL é a camada que implementa a comunicação direta com o 

hardware e, portanto, é totalmente dependente da plataforma. O sistema operacional 

implementa várias funcionalidades, tais como: gerenciamento de memória, 

gerenciamento de aplicações, subsistema de entrada/saída e interface com device drivers 

[30] [31]. O device driver pode ser dividido em camadas, para ter uma melhor 

portabilidade, ou pode ter uma implementação única. A depender do cenário, o driver 

pode interagir direto com a aplicação ou estar inserido no sistema operacional, conforme 

ilustra a Figura 2.7. 

 

2.5.1 Device Drivers 
 

Como mencionado anteriormente, uma plataforma de hardware contém diversos 

componentes que se comunicam. Alguns desses dispositivos devem ser acessados por 

aplicações e/ou SO. O componente de software responsável por prover o acesso aos 

diversos componentes especializados de hardware é o device driver.  

Conceitualmente, um driver pode ser considerado um software especializado que 

faz um componente de hardware responder a comandos específicos. De forma abstrata, 
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um driver pode ser visto como uma “caixa preta” que esconde detalhes do hardware 

controlado, funcionando como um adaptador em software para a comunicação efetiva do 

processador com o hardware [14]. Assim, a aplicação e o SO não precisam saber detalhes 

de controle ou de acesso ao dispositivo. Como apresentado em [13][14], um driver pode 

ser analisado sob diferentes perspectivas, conforme as suas funcionalidades: 

• um adaptador da comunicação entre diferentes componentes do sistema. 

Em geral, um desses componentes é um hardware especializado; 

• um fornecedor de serviços especiais para diferentes módulos do sistema; 

• um dispositivo abstrato. 

Apesar dos vários papéis, a tarefa chave de um device driver é fazer com que as 

funcionalidades dos diversos dispositivos estejam disponíveis para as aplicações 

executando no processador.  

 

2.5.1.1 Camadas do Driver e Interações 

 

Como pode ser observado na Figura 2.7, um driver poder ser implementado de 

forma monolítica, interagindo diretamente com o hardware, ou ele pode ser dividido em 

camadas, separando as várias responsabilidades e funcionalidades de forma adequada. 

Um driver é responsável por executar diferentes tarefas, as quais variam com a 

complexidade das arquiteturas de hardware e de software. Suportar a interação com a 

aplicação/SO, interação com o hardware, realizar alocação de canais de comunicação, 

gerenciar concorrência e a identificação dos dispositivos são as principais 

responsabilidades de um device driver, implementadas, em geral, de forma distribuída em 

camadas conforme a Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Camadas do driver 

 

Como mencionado, a interação com o hardware é feita através da camada HAL 

(Hardware Abstract Layer). Trata-se de uma camada de software totalmente dependente 

do processador da plataforma. Em geral, as interfaces criadas por essa camada estão 

relacionadas com as seguintes partes da arquitetura de software: kernel (núcleo), entrada 

e saída e gerenciamento de interrupção. Por exemplo, para entrada/saída, essa camada 

abstrai a forma de endereçamento e instruções de E/S do processador. As funções da 

camada HAL recebem dados e endereços e geram as transações no barramento para que a 

informação chegue ao controlador do dispositivo. Mais especificamente, esses acessos 

resultam na comunicação com a interface dos módulos, ou seja, com o banco de 

registradores que são devidamente endereçados.  

Como visto anteriormente, a formatação do banco de registradores varia de 

acordo com o projeto dos módulos de E/S. O driver deve manipular corretamente a 

informação, de maneira que acesse os campos dos registradores corretamente. Além 

disso, para tornar os serviços do dispositivo disponíveis para a arquitetura de software, o 

driver deve implementar outras funcionalidades de acordo com o dispositivo. Portanto, a 

camada denominada driver kernel responsabiliza-se também pelo controle do dispositivo, 

determinando o seu estado e provendo o seqüenciamento e a temporização de acordo com 

o protocolo dos serviços. O mecanismo de comunicação também deve ser implementado 

por essa camada. Assim, de acordo com a implementação do módulo controlador, o 

driver deverá implementar um dos mecanismos de sincronização: polling, interrupção, 

DMA e temporização. A Figura 2.9 apresenta o comportamento do driver de acordo com 

cada técnica e comunicação [32]. 

SO Interface 

Driver Kernel 

Camada HAL 
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A Figura 2.9(a) apresenta o modelo de polling relacionado ao software. O driver 

inicia a comunicação com o dispositivo enviando um comando ou dado. Em seguida, fica 

constantemente verificando o estado do dispositivo. No momento em que o controlador 

do dispositivo sinaliza, geralmente através de um flag, o driver continua a sua execução. 

A Figura 2.9(b) mostra o modelo relacionado à temporização. Nesse caso, o driver emite 

o comando ao dispositivo e deve esperar um determinado tempo para obter a resposta. 

Essa temporização pode ser solicitada ao sistema operacional. Ao finalizar o tempo 

solicitado, o sistema operacional avisa ao driver e este executa uma determinada ação, 

como, por exemplo, ler ou escrever no dispositivo. Esse modelo é usado quando as 

características de temporização do dispositivo e da plataforma são bem conhecidas.  

Na Figura 2.9(c), tem-se um modelo para comunicação via interrupção. O driver 

faz uma requisição ao dispositivo através do seu controlador. Quando o dispositivo 

estiver pronto, o controlador sinaliza através de um sinal de interrupção. Esse evento faz 

com que a rotina de tratamento de interrupção seja executada, a qual retorna para o driver 

a ocorrência do evento. Assim, o driver assume o controle e pode fazer novas requisições 

ao dispositivo.  

 

 

 

Figura 2.9: Técnicas de E/S em device drivers 

 

Cada um desses modelos determina uma estrutura de implementação da camada 

de controle do driver e quais componentes de software serão necessários para permitir a 

comunicação com o dispositivo. Como vimos, o driver precisa ter uma camada de acesso 
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ao hardware, funções de controle e possuir suporte a um determinado mecanismo de 

sincronização, como por exemplo, o tratamento das interrupções. Geralmente, um sistema 

operacional inclui esses recursos que podem ser usados diretamente pelo driver [13]. Na 

ausência do sistema operacional, esse suporte deve ser implementado pela camada HAL 

da plataforma. 

Além de fazer o controle e gerar a comunicação com o dispositivo, o driver deve 

prover uma interface para que o SO ou uma aplicação do usuário possa utilizar as funções 

implementadas por ele. No caso de um cenário onde não há sistema operacional, em 

geral, a aplicação faz chamadas diretas às funções do driver. No entanto, em um cenário 

com sistema operacional, a aplicação do usuário acessa as funções do driver 

indiretamente por meio de chamadas ao kernel do SO (syscalls) [13][33], conforme 

ilustrado na Figura 2.10 [32].  

 

 

Figura 2.10: Drivers e sistema operacional 

 

A Figura 2.10 mostra a estrutura de software composta por aplicações do usuário, 

os serviços do sistema operacional e os device drivers que são responsáveis pela 

comunicação e o controle dos dispositivos de E/S. A aplicação é representada na Figura 
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2.10 como um conjunto de threads criadas pelo kernel do sistema operacional no espaço 

do usuário [30]. Para se comunicar com o dispositivo (device) na plataforma, a aplicação 

deve chamar os serviços disponíveis pelo kernel do sistema operacional (syscalls), 

informando-lhe a identificação do dispositivo. O sistema operacional encontra o device 

driver adequado e solicita-lhe que realize a comunicação com o dispositivo.  Para que o 

sistema operacional possa conhecer os device drivers e relacioná-los aos respectivos 

dispositivos, os drivers precisam se registrar junto ao kernel por meio da API do sistema 

e informar quais as funcionalidades são implementadas para o dispositivo. Dessa forma, 

quando uma aplicação do usuário solicita uma comunicação com um dispositivo de E/S, 

o sistema operacional delega a solicitação ao device driver correto. Ao receber a resposta 

do dispositivo, o driver  repassa para o kernel que, por sua vez, retorna o resultado à 

aplicação do usuário, efetivando a comunicação. 

 

2.5.1.2 Desenvolvimento de drivers e problemas encontrados 

 

Como vimos, o device driver é dependente de várias partes do sistema: da 

plataforma, do sistema operacional e do dispositivo. Isso torna o desenvolvimento 

interdisciplinar e mais complexo, pois é fundamental o entendimento dos diferentes 

aspectos das dependências mencionadas [14]. Inicialmente, deve-se analisar a arquitetura 

e a organização do dispositivo. Em geral, esta análise é feita na documentação do 

dispositivo disponibilizada pelo fabricante. Não há uma padronização para especificação 

formal dos módulos periféricos e a documentação está em linguagem natural, o que pode 

dificultar o entendimento. O desenvolvedor deve entender completamente o protocolo de 

comunicação entre o software (driver) e o hardware (controlador) para que o dispositivo 

funcione corretamente.  

A influência da plataforma deve ser analisada, de maneira que se possa definir 

como se dará o acesso ao hardware. Em seguida, define-se o ambiente de software que o 

driver executará, se haverá um SO ou não, e qual o suporte de software disponível para o 

desenvolvedor. Então, define-se o modelo de driver e faz-se a sua implementação. 

Em geral, a implementação do driver inclui operações aritméticas e lógicas 

contém instruções para acesso direto aos registradores do controlador. Um acesso 
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indevido a um determinado endereço ou a escrita de um valor incorreto no dispositivo 

pode provocar o travamento do sistema. Adicionalmente, drivers podem gerenciar a 

memória, concorrência e temporização. Essas características aumentam a complexidade 

da implementação de um driver. Por isso, drivers têm sido responsáveis por grande parte 

dos problemas ocorridos em sistemas operacionais [12]. 

Outra questão problemática no desenvolvimento de drivers diz respeito à sua 

depuração. Realizar a depuração de um driver no hardware real é difícil porque, em geral, 

a ocorrência de um problema na execução do driver pode causar o travamento do sistema 

ou a perda do controle da execução, dificultando a detecção da causa do problema. 

 Dessa forma, o uso de metodologias e ferramentas para dar suporte ao 

desenvolvimento de device drivers é fundamental para amenizar a complexidade e 

reduzir a ocorrência de erros. O desenvolvimento de drivers usando modelos de 

plataformas virtuais é uma solução atrativa, pois tais modelos possibilitam maior 

flexibilidade, visibilidade e controlabilidade, facilitando o processo de depuração [12]. 

Em geral, o conjunto de ferramentas de desenvolvimento de software (compiladores, 

ligadores e depuradores) pode ser usado com o modelo simulável de plataforma virtual, o 

que facilita o processo de desenvolvimento.  

   

2.6 Linguagens de Descrição e Módulos de E/S 
 

O aumento da complexidade dos sistemas digitais demanda novas formas para 

modelar, simular e implementar tais sistemas. Assim, novas linguagens e ferramentas 

surgem para tratar tal complexidade. Suporte à modelagem em diferentes níveis de 

abstração e técnicas para a redução do tempo de simulação de sistemas são requisitos 

fundamentais no processo de desenvolvimento. Linguagens de descrição como ArchC 

[24] e SystemC [17]  permitem a descrição de sistemas em diferentes níveis de abstração. 

SystemC é uma biblioteca de C++ que suporta a modelagem e simulação de 

sistemas em diferentes níveis de abstração. O que distingue SystemC da linguagem C++ 

é o núcleo de simulação agregado à biblioteca. Este núcleo possibilita a simulação de 

processos concorrentes de forma transparente para o projetista. Essa característica é 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Conceitos Fundamentais 30 

fundamental para a modelagem de hardware, uma vez que hardware possui um 

comportamento essencialmente paralelo. 

SystemC especifica um conjunto de construtores que permite descrever módulos, 

portas, conexões e comportamentos. Além disso, SystemC possibilita que o projetista 

modele a sincronização e a comunicação entre módulos por meio de canais, interfaces e 

eventos. Recentemente, foi desenvolvido o padrão TLM (Transaction Level Modeling) 

para a modelagem de comunicação em alto nível de abstração [17]. 

Além de SystemC, linguagens de descrição de arquiteturas (ADLs) têm sido 

muito usadas para descrição de processadores. Essas linguagens possuem construtores 

que facilitam a descrição dos recursos e o conjunto de instruções de um processador. 

Como exemplo de ADL pode-se citar a linguagem ArchC [34]. 

ArchC tem sido desenvolvida para modelagem de processadores, permitindo a 

simulação e geração de ferramentas para o respectivo processador como montadores e 

simuladores. O fato de ArchC ser baseada em SystemC, possibilita que simuladores de 

processadores sejam gerados em diferentes níveis de abstração de uma forma mais fácil. 

A modelagem do processador nessa linguagem é composta de duas descrições: dos 

recursos do processador e do conjunto de instruções [24]. A partir de uma base de 

módulos simuláveis em diferentes níveis de abstração, o projetista pode instanciar, 

configurar e simular modelos de plataformas em diferentes níveis de abstração, obtendo 

assim, plataformas virtuais que possibilitam diferentes tipos de análises mesmo sem ter o 

hardware efetivamente implementado.  

O desenvolvimento da estrutura de software a partir de plataformas virtuais tem 

sido cada vez mais encorajado [9] [35], uma vez que reduz consideravelmente o tempo de 

desenvolvimento. Este paradigma pode ser aplicado ao desenvolvimento do device 

driver. A disponibilidade de modelos de simulação dos dispositivos e a sua integração em 

uma plataforma virtual possibilita que o driver seja desenvolvido, validado e testado. 

Assim, erros podem ser detectados e resolvidos antes da disponibilidade do hardware 

real, reduzindo o tempo e o custo de desenvolvimento.  
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2.7 Conclusão 
 

Este capítulo apresentou os principais conceitos relacionados ao paradigma de 

projeto baseado em plataformas. Em linhas gerais, esse paradigma compreende uma 

plataforma em hardware e uma API em software, também chamada de visão do 

programador.  

Os principais componentes de hardware são: processadores, memórias, 

barramentos e dispositivos periféricos. Com o surgimento de linguagens de modelagem 

como SystemC, os componentes de uma plataforma podem ser implementados em 

diferentes níveis de abstração, resultando em plataformas virtuais. Essas plataformas 

baseadas em processadores podem ser especializadas para a aplicação ao se adicionar 

componentes específicos, como por exemplo, dispositivos periféricos.  

Dispositivos periféricos desempenham um importante papel no projeto de 

sistemas embarcados, pois permitem controle, comunicação e interfaceamento com o 

ambiente. A arquitetura dos dispositivos de E/S compreende um módulo controlador e o 

dispositivo final. A modelagem de tais dispositivos não é uma tarefa fácil, uma vez que, 

em geral, envolve componentes de natureza heterogênea e com diferentes protocolos de 

comunicação. 

Metodologias recentes para o desenvolvimento de software embarcado têm 

estimulado o uso de plataformas virtuais para esse fim. Assim, a API da plataforma pode 

ser desenvolvida ainda na fase inicial do projeto, não sendo necessário aguardar até que o 

hardware esteja disponível. Como, em geral, plataformas necessitam de dispositivos de 

E/S, os respectivos devices drivers devem ser desenvolvidos. Para isso, faz-se necessária 

a disponibilidade de um modelo do dispositivo, ainda que em alto nível de abstração, da 

camada dependente do hardware e o conhecimento do cenário em que o driver vai ser 

executado, por exemplo, se existe um sistema operacional ou não. 

Assim, a partir de uma plataforma virtual base, é possível adicionar novos 

componentes e desenvolver o software necessário, antes mesmo da disponibilidade do 

hardware real, reduzindo o tempo e o custo de desenvolvimento e possibilitando 

implementações mais eficientes. 
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Capítulo 3 
 

"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original." 

( Albert Einstein ) 

3 Estado da Arte 
  

Este capítulo apresenta uma visão geral das principais abordagens que tratam do 

desenvolvimento de drivers, em diferentes cenários, nos últimos anos. Abrange, 

basicamente os desafios e o caminho trilhado para a construção do conhecimento em 

torno de device drivers. Apesar de não exaurir o assunto, o conteúdo define uma 

taxonomia para facilitar o entendimento do processo de desenvolvimento, problemas 

encontrados e as soluções propostas por vários trabalhos. 

 

3.1 Introdução 
 
Como vimos no capítulo anterior, um device driver tem fortes dependências com 

o processador, dispositivos de E/S e o sistema operacional o que implica em uma 

interdisciplinaridade no processo de desenvolvimento, aumentando significativamente a 

complexidade do projeto. A depender do nível de abstração dos componentes da 

plataforma, o driver deverá lidar com diferentes aspectos estruturais e comportamentais. 

A complexidade e importância dos device drivers tem levado tanto a comunidade 

acadêmica quanto a industrial a dedicar estudos específicos nesse campo [9]. No entanto, 

devido a sua interdisciplinaridade, é difícil encontrar bibliografias que explorem o 

assunto em diversos contextos e, ao mesmo tempo, apresente os problemas relacionados e 

as respectivas soluções, métodos, técnicas e ferramentas para esse campo. 

De forma geral, os trabalhos consideram o modelo em camadas de drivers e 

procuram soluções para os problemas relacionados a cada camada. Os trabalhos serão 

agrupados em: linguagens de descrição, ambientes integrados de desenvolvimento e 

ferramentas para projetos baseados em plataformas.  
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As seções seguintes apresentaram o estado da arte relacionado ao 

desenvolvimento de device drivers, considerando diferentes plataformas computacionais.  

 

3.2 Device driver e a Literatura Especializada 
 

Em geral, o desenvolvimento de device drivers não é tratado pelos principais 

livros relacionados a Sistemas operacionais, arquitetura de computadores e sistemas 

computacionais. Nesse segmento, podemos distinguir duas abordagens: a primeira são 

bibliografias mais conceituais que tratam o driver de forma conceitual, definido-o como 

um pedaço de código que controla um hardware específico [30]; na segunda, têm-se 

livros dedicados a um determinado tipo de sistema operacional, por exemplo, windows, 

ecos ou linux e abordam como programar usando os recursos do sistema operacional. 

Ainda nesse segmento, são tratados a API do SO e como podem ser usadas pelos 

desenvolvedores de drivers [36][31][33].  

Um exemplo de literatura exclusiva para device drivers pode ser encontrado em 

[13]. Aqui, uma análise detalhada do comportamento de um driver embarcado no sistema 

operacional é apresentada e as principais estruturas e funções do kernel que suportam 

device driver são descritas. Técnicas de depuração e um fluxo de desenvolvimento 

também são apresentados. No entanto, apesar de apresentar um rico conteúdo no processo 

de desenvolvimento de device driver para Linux, o livro dá pouco suporte à análise do 

dispositivo e seu impacto no desenvolvimento de drivers. Adicionalmente, todo o 

desenvolvimento é feito para o hardware de um PC (personal computer). 

Portanto, a bibliografia tradicional que trata do tema abordado não apresenta os 

diversos cenários e problemas que podem acontecer no desenvolvimento de device 

drivers, principalmente quando se trata de modelos simuláveis de plataforma. Por outro 

lado, trabalhos científicos recentes têm dado grande ênfase ao assunto e serão abordados 

nas próximas seções. 
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3.3 Linguagens de Descrição de Drivers 
 

Em geral, os trabalhos são baseados em DSLs (Domain Specific Languages) 

através da implementação de uma linguagem com construtores que facilitam especificar 

os requisitos para um determinado domínio [37]. As principais linguagens DSL usadas 

para especificação de device drivers são: GAL, Devil, Program, Iris e SHIM. 

 

3.3.1 Especificação de Drivers no Domínio de Vídeo 

  
O trabalho de Thibault et al [38] apresenta uma abordagem para o 

desenvolvimento de device drivers no domínio de vídeo, ou seja, drivers para lidar com 

os diversos modelos de controladores de vídeo e de vários fabricantes. A abordagem 

propõe uma linguagem que permite uma descrição em um alto nível de abstração, e um 

framework que interpreta uma descrição nessa linguagem e gera os drivers para os 

diversos modelos de controladores. 

A linguagem de descrição de alto nível, denominada GAL (Graphic Adapter 

Language), foi elaborada a partir da análise da arquitetura de controladores de vídeo e do 

comportamento dos respectivos drivers implementados em um ambiente Linux. Para 

melhor entender os construtores definidos na linguagem GAL, vamos fazer uma breve 

descrição de um controlador de vídeo baseado na arquitetura VGA [28]. Uma visão geral 

de um controlador de vídeo VGA pode ser visto na Figura 3.1. 

O bloco denominado controlador gráfico é responsável por ligar o processador à 

memória de vídeo; ele também pode ser programado para executar operações lógicas dos 

dados alocados na memória de vídeo. A memória de vídeo contém os dados e atributos a 

serem mostrados no dispositivo de vídeo. O bloco serializador encarrega-se de obter 

dados da memória, um ou mais bytes, e enviar para o módulo controlador de atributos. O 

papel do controlador de atributos é traduzir os valores de atributos da memória para os 

correspondentes valores do dispositivo de vídeo, usando uma LUT (Color Look Up 

Table). Através da programação da tabela pode-se apresentar cores diferentes 
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simultaneamente. O bloco seqüenciador faz toda a temporização do controlador e o 

controlador de CRT gera os sinais de sincronismo para o monitor de vídeo. 

 

Figura 3.1: Arquitetura de um controlador VGA 

 

O controlador de vídeo possui um conjunto de registradores para cada bloco da 

sua arquitetura. Assim, o número de registradores é grande, variando com o modelo e o 

fabricante. Para evitar que o controlador de vídeo use uma faixa grande de endereços, os 

registradores são multiplexados em uma pequena faixa de endereços, além disso, os 

endereços variam de acordo com o modo de operação do controlador. Como 

conseqüência, o acesso a muitos registradores deve ser feito em dois passos: 1) seleciona-

se o índice através de uma escrita em um registrador de índice; 2) usando um endereço de 

referência, lê-se ou escreve-se no registrador indexado. Para exemplificar, consideremos 

o exemplo de endereçamento dos registradores do bloco seqüenciador para uma placa 

VGA [28]. A Tabela 3.1 mostra o esquema de endereçamento para o exemplo. 

Tabela 3.1: Registradores do Seqüenciador 

Indexador (3C4h) Registrador (3C5h) 
00 h Registrador de Reset 
01 h Gerador de Caracteres 
02 h Modo Memória 

 

O sequenciador possui um registrador de índice, cujo endereço é 3C4h, e um 

conjunto de registradores de controle que é mapeado no endereço 3C5h. O valor contido 

no registrador de índice referencia um dos registradores de controle. Dessa forma, para 

acessar o registrador denominado “Gerador de Caracteres” na Tabela 3.1, primeiro 
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escreve-se o valor 0x01h no endereço 0x3C4h e, depois, escreve-se o valor desejado para 

o registrador no endereço 0x3C5h. 

A organização dos registradores e o comportamento de cada controlador podem 

variar entre fabricantes e entre modelos de um mesmo fabricante. Assim, os elementos da 

linguagem GAL foram definidos para expressar essas variações e, a partir deles, derivar o 

driver correspondente a um determinado modelo. Os principais elementos da linguagem 

são [38]: 

• Portas (ports)– usadas para definir um ponto de comunicação; 

• Registradores (registers) – define como acessar os registradores a partir da 

definição de portas; 

• Campos (fields)- define onde os valores lógicos serão armazenados em 

registradores; 

• Parâmetros (Parameters) – está relacionado à declaração de campos e 

define um valor constante explícito na descrição ou lido do controlador 

durante o processo de configuração; 

• Clocks – todo controlador tem um clock que muda de acordo com as 

diferentes resoluções. Em alguns casos, existe um número fixo de 

possibilidades para o clock, em outros, o clock é definido em função de 

alguns parâmetros; 

• Identificação (Identification) – outra variação entre os controladores 

capturada pela linguagem é a forma como os mesmos são identificados. 

Esse construtor determina os passos para identificação e se o driver 

suporta um determinado tipo de controlador ou não; 

• Modo (Mode) – esse construtor define a seqüência de passos necessária 

para especificar o modo de operação do controlador de vídeo. 

A Figura 3.2 apresenta uma descrição genérica na linguagem GAL, ou seja, 

meramente ilustrativa, sem estar relacionada com algum dispositivo ou plataforma em 

particular. 
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Na primeira linha aparece a declaração do canal de comunicação denominado 

<svga> que é mapeado no endereço 0x3D4. Em seguida, é declarado um registrador a 

partir da declaração da porta e é mapeado no índice 0x30, a partir do endereço base. Na 

linha 3, é definido um campo de dados que é armazenado nas posições (bits) 4 e 5 do 

registrador control2. Na linha 4 do exemplo, define-se um parâmetro denominado 

NoClocks cujo valor é 4. O construtor clock permite que um valor seja computado por 

meio de uma expressão matemática, conforme apresentado na linha 5 do exemplo. Na 

linha 6 é especificado o procedimento para identificar o modelo que o driver suporta. 

Nesse caso, será um dos modelos: oti087, oti037c, oti067c e oti077. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Exemplo de especificação na linguagem GAL 

 

Para interpretar a descrição e gerar o driver, foi desenvolvido um framework que 

inclui uma máquina abstrata, que é composta por um conjunto de operações 

parametrizadas, e um especializador de programa, que é responsável pela geração do 

código que implementa o driver para o domínio de vídeo, conforme apresentado na 

Figura 3.3. 

A máquina abstrata foi desenvolvida a partir de estudos e análises de device 

drivers existentes no domínio de vídeo com o objetivo de identificar padrões 

comportamentais em suas implementações. Três padrões foram identificados e se 

constituíram na base da máquina abstrata. Esses padrões são denominados de: padrões de 

operação, combinação de padrões e padrões de controle. 

1 port svga indexed:=0x3d4; 
2    register ChipID:=svga(0x30); 
3 field Logicalwidth := Control2[5..4]; 
4 param NoClocks := 4; 
5 clock f3 is 14318 * f3M / (f3N1 * f3N2); 
6 identification begin 

1: writable (segment) => (true => step 2); 
2: chip_id => (1 => oti087, others => step 3); 
3: chip_id2 => (0 => oti037c, 2 => oti067c, 5 => oti077); 
end identification; 
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Os padrões de operação correspondem às operações atômicas da máquina abstrata 

e aparecem de duas maneiras: repetição de fragmento de código que difere basicamente 

por dado, e fragmentos que realizam o mesmo tratamento, com variações mínimas na sua 

implementação. No primeiro caso, os fragmentos podem ser colocados diretamente na 

máquina abstrata ou definidos como macros. No segundo caso, os fragmentos de código 

são agrupados em uma única operação da máquina virtual. Para exemplificar, 

consideremos operações de leitura e escrita no controlador de vídeo. Como vimos 

anteriormente, o acesso ao conjunto de registradores ocorre de diferentes maneiras 

dependendo do registrador, do modo de operação, do tipo de barramento, do modelo, etc. 

Assim, essas variações foram capturadas em uma única operação da máquina abstrata, 

como mostra a Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Framework para Geração de Drivers de Vídeo 

 

Essa instrução da máquina abstrata pode ser parametrizada por flags para 

especificar o esquema de endereçamento, se indexado ou PCI, e os dados para realizar o 

endereçamento, nesse caso, o endereço da porta e o índice. 

 

write_port (port_number: integer, 
            index: integer, 
            indexed: Boolean, 
            pci: Boolean)         

Figura 3.4: Padrão de Operação 
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Outro padrão encontrado é a combinação de padrões de operações que é 

caracterizado por expressões ou operações elementares específicas de cada driver, 

devido, mais uma vez, à organização do banco de registradores e ao modo de operação. 

Embora a seqüência e as expressões encontradas sejam específicas para um determinado 

driver, pode-se estabelecer um conjunto dessas operações, a partir do qual, todos os 

drivers podem ser escritos. Essencialmente, qualquer driver apresentará um conjunto de 

operações de escrita, de leitura, deslocamentos e operações lógicas para acessar e 

manipular o conteúdo dos registradores do controlador de vídeo. O fragmento de código 

mostrado na Figura 3.5  foi retirado de um driver de vídeo [38]. Esse código mapeia o 

valor da variável <no> no registrador apropriado para selecionar o clock do controlador 

de vídeo. 

 

1 Outb (0x3C2, ( inb(0x3CC) & 0xF3) | ((no << 2) & 0x0C)); 
2 Outb (OTI_INDEX, OTI_MISC);         

Figura 3.5: Combinação de Padrões 

 

Na linha 1, tem-se uma combinação de operações lógicas e de deslocamento, bem 

como, uma combinação de leitura e escrita em registradores. Na linha 2, tem-se uma 

operação de escrita. Assim, definindo-se as operações elementares no domínio de vídeo, 

qualquer driver de vídeo pode ser implementado em função dessas operações 

logicamente combinadas. 

Bool ClockSelect (int no) 
{ 
     switch(no){ 
       case CLK_REG_SAVE: 
              /*operações lógicas e de I/O */ 
       case CLK_REG_RESTORE: 
              /*operações lógicas e de I/O */ 
       default: 
              /*operações lógicas e de I/O */ 
     } 
} 

Figura 3.6: Padrão de Controle 
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O último padrão para drivers de vídeo é denominado padrão de controle. Esse 

padrão é caracterizado por compartilhar uma estrutura de controle comum, mas que 

contém fragmentos de código que correspondem aos padrões discutidos anteriormente. 

Para exemplificar, consideremos a função do driver responsável por mudar o clock do 

controlador de vídeo, apresentado na Figura 3.6. 

Para implementar esse padrão na máquina abstrata, foi definida uma operação de 

mais alto nível que recebe como argumento a seqüência de operações que deve ser 

executada a depender do estado no padrão de controle. A sintaxe da operação da máquina 

abstrata é mostrada na Figura 3.7. 

 

Change_clock (save_clk: instructions, 
              Restore_clk: instructions, 
              Set_clk: instructions) 

Figura 3.7: Operação de alto nível 

 

Conforme mostra a Figura 3.3, a geração do driver de vídeo é feito em dois 

passos: análise da descrição GAL – dada como entrada - e customização da 

implementação da máquina abstrata. Dada uma descrição na linguagem GAL, o “Gerador 

Especializado” mapeia a descrição para as funções e expressões da máquina virtual. No 

segundo passo, o componente denominado “Gerador” deriva o driver de vídeo a partir da 

customização da máquina abstrata. 

A máquina abstrata é implementada como uma família de programas para um 

domínio específico – drivers de vídeo, ou seja, contém as características e 

funcionalidades dos vários modelos de controladores analisados. Assim, a segunda etapa 

do fluxo proposto na Figura 3.3 consiste em avaliar as operações geradas para a máquina 

abstrata e gerar o código na linguagem C, a partir das implementações da máquina 

abstrata, para o driver. O Código C resultante deve ser compilado junto com as 

bibliotecas para o sistema X windows e colocado para executar no sistema operacional 

Linux, ambiente em que a ferramenta foi implementada para o qual os drivers são 

gerados. 
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3.3.2 Devil (Device Interface Language) 
 

Esse trabalho foi desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa que propôs a 

linguagem GAL e também é baseado em uma DSL [39]. Dessa forma, há uma certa 

semelhança entre as abordagens, principalmente, com relação à linguagem de descrição. 

Porém, o fluxo para geração do driver difere significativamente da anterior, uma vez que 

nessa abordagem não se tem o conceito de máquina abstrata. Outra diferença é com 

relação ao domínio da aplicação. Enquanto a linguagem GAL era específica para o 

domínio de vídeo, a linguagem Devil suporta a especificação de drivers para diversos 

dispositivos.  

A linguagem Devil implementa construtores para a descrição de device drivers em 

alto nível de abstração [40][41]. Essa abordagem objetiva a descrição da camada do 

driver responsável pela operacionalização do controlador do dispositivo, através da 

especificação da interface do mesmo, ou seja, o banco de registradores e seus formatos. A 

especificação Devil descreve os mecanismos de acesso, o tipo e o layout de dados que são 

trocados para operar o dispositivo, bem como, algumas propriedades comportamentais. 

A abordagem Devil descreve hierarquicamente um dispositivo em três camadas de 

abstração: porta, registradores e variáveis do dispositivo [42], semelhante à descrição 

GAL.  Cada elemento da abstração é dependente da declaração anterior, iniciando com a 

declaração do dispositivo parametrizada pela porta ou faixa de portas que abstrai o 

endereço físico, onde o dispositivo está mapeado no sistema. A partir desta declaração, os 

registradores podem ser declarados e definem a granularidade de interações com o 

dispositivo. Finalmente, as variáveis de dispositivo são declaradas a partir dos 

registradores, formando o que se denomina de interface funcional do dispositivo. Esses 

conceitos e a linguagem devil serão tratados a seguir. 

 

3.3.2.1 Especificação Básica em Devil 

 

Para ilustrar os conceitos, a Figura 3.8 apresenta um fragmento de código para a 

especificação da interface com o mouse logitech [40]. 
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A linha 1 mostra o ponto de entrada de uma especificação Devil. Um dispositivo é 

declarado usando a palavra-chave <device> seguida pelo nome do dispositivo. Esta 

declaração recebe um parâmetro que descreve uma porta ou faixa de portas para a 

descrever os pontos de comunicação com o dispositivo. O conceito de porta abstrai o 

endereço base do dispositivo [41]. A declaração de portas consiste em um identificador, o 

tamanho em bits seguido pela palavra-chave <port> e, opcionalmente, a especificação de 

uma faixa de valores precedido pelo construtor <@>. No exemplo da Figura 3.8, uma 

faixa de portas denominada <base> de 8 bits é declarada, cujo limite é dado pela 

especificação <port @ {0..3}>. Assim, quatro portas são mapeadas para este dispositivo, 

a partir de um endereço base. Um dispositivo pode ter vários pontos de comunicação 

cujos endereços são derivados a partir do endereço base. Os registradores são declarados 

em função das portas e, assim, serão mapeados na faixa de endereço das mesmas. 

 

 

 

 

Figura 3.8: especificação na Linguagem Devil 

A linha 3 mostra a especificação de um registrador. Ela é precedida da palavra-

chave <register> seguida pelo identificador. Registradores definem a granularidade de 

interação com o dispositivo e, por isso, o tamanho do registrador deve ser definido, nesse 

caso, 8 bits. A declaração de registradores engloba outros atributos que não foram 

expressos no exemplo acima. Um registrador, tipicamente, é declarado usando duas 

portas: uma para leitura e outra para escrita. No entanto, apenas uma porta é necessária se 

as operações de leitura/escrita compartilham a mesma porta, ou se o registrador é 

somente de leitura ou somente de escrita. A declaração de um registrador, opcionalmente, 

pode vir associada a uma máscara para especificar as restrições dos campos binários. O 

exemplo da Figura 3.9 mostra uma declaração mais completa para os registradores. 

 

 

Figura 3.9: declaração detalhada de registradores 

 

register  index_reg = write base @ 2, mask ‘1..00000’: bit[8]; 

1 device logitech_busmouse(base: bit[8] port @ {0..3}) 
2 { 
3   register  sig_reg = base @ 1: bit[8]; 
4  variable signature = sig_reg, … : int(8); 
5  …. 
6 } 
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Esse exemplo declara um registrador, denominado index_reg, de forma mais 

detalhada e especifica alguns atributos importantes do mesmo. A restrição de acesso é 

estabelecida pelo construtor <write>, nesse caso, o acesso é somente para escrita. Esse 

registrador é mapeado no endereço determinado pelo endereço base, deslocado de duas 

posições, conforme especificado pelo operador <@>. Através do construtor <mask> 

seguido por um padrão de bits, pode-se restringir o conjunto de valores que o registrador 

pode armazenar. No exemplo acima, o padrão de bits determina que em qualquer 

operação de escrita, o bit 7 do registrador (index_reg[7]) será mantido em ‘1’ e os bits de 

4 a 0 (index_reg[4..0]) são mantidos em ‘0’ binário. Já os bits 6 e 5 (index_reg[6..5]) 

podem assumir quaisquer valores binários.  

Além da especificação dos registradores, a linguagem Devil inclui a declaração 

das variáveis de dispositivo que armazenarão os valores manipulados pelos drivers. O 

conceito de variável de dispositivo é análogo ao conceito de campo (field) definido pela 

linguagem GAL. A declaração da linha 4, na Figura 3.8, significa que o valor do 

registrador <sig_reg> é um valor inteiro que pode ser lido e escrito pelo driver no 

respectivo registrador. Para minimizar o número de operações de E/S ou reduzir a área do 

chip, os projetistas de dispositivos, em geral, agrupam conjunto de bits, às vezes não 

relacionados, em um único registrador [29]. Como a declaração das variáveis é feita em 

função do banco de registradores do dispositivo, a linguagem Devil flexibiliza a sintaxe 

para declaração das variáveis. Assim, variáveis podem ser definidas combinando vários 

registradores ou campos de registradores. Dessa forma, para acessar os valores 

individuais que compõem o conteúdo das variáveis são necessárias operações lógicas e de 

deslocamento, consideravelmente susceptíveis a erros, quando implementadas em 

linguagem de propósito geral, tal como C. Assim, a linguagem Devil minimiza a 

ocorrência de erros no acesso a registradores por criar uma maneira simples de 

especificar variáveis e tipos de dados apropriados para a sua declaração. Alguns tipos 

usados são: booleanos, enumerados, inteiros com e sem sinal, além de faixa ou conjunto 

de inteiros. A declaração a seguir apresenta outros atributos para variáveis de dispositivo: 

private variable index = index_reg[6..5]: int(2); 

Nesse exemplo, uma variável de dispositivo é declarada a partir do registrador 

<index-reg>, usando apenas os bits 5 e 6 do registrador. O atributo privado especifica 
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que essa variável não está definida na interface funcional do controlador e, portanto, não 

deve ser manipulado diretamente pelo programador do driver. Esta característica aumenta 

a robustez e melhora o controle de acesso à interface do dispositivo. 

Outra característica da linguagem devil é a definição de restrições de acesso ao 

banco de registradores dos dispositivos. Através da especificação de pré e pós-ações, que 

são agregadas à declaração de registradores, podem-se definir as condições de acesso aos 

mesmos. Em [41] pode-se encontrar toda a especificação devil em BNF. 

A partir da especificação, o código em C será gerado, conforme veremos a seguir. 

 

3.3.2.2 Fluxo de Desenvolvimento 

 

Uma visão geral do fluxo usando a abordagem devil é apresentada na Figura 3.10. 

O fluxo de desenvolvimento usando a linguagem Devil inclui 3 fases: especificação do 

dispositivo; verificação/geração e escrita/integração. Inicialmente, o desenvolvedor 

descreve a interface funcional do dispositivo, usando os construtores da linguagem devil 

mencionados anteriormente. O nome do arquivo que contém essa descrição deverá conter 

a extensão “.dil”.  

O passo seguinte é usar o compilador TAZ [39] para processar a descrição do 

dispositivo. Esse compilador faz o parser da descrição e realiza algumas verificações 

para capturar prováveis erros e inconsistências que seriam propagadas para o código do 

driver. 
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Figura 3.10: Fluxo de Projeto no Devil 

 

O compilador TAZ analisa as declarações de variáveis e gera uma interface de 

acesso às variáveis (stubs) que contém funções capazes de realizar diversas operações e 

fazer o acesso ao hardware. Portanto, o código gerado pelo TAZ tem a capacidade de 

acessar o dispositivo, mas não gera o comportamento do driver, ou seja, a camada de 

mais alto nível capaz de fazer o controle completo do dispositivo. Dessa forma, a 

próxima etapa é escrever um código em C para controlar o dispositivo e que utiliza o 

conjunto de funções geradas anteriormente. 

 

3.3.2.3 Verificação de Propriedades 

 

Uma DSL como a linguagem Devil especifica algumas características do domínio 

de maneira explícita, facilitando a verificação da especificação. As principais verificações 

realizadas em uma descrição Devil são: 1) se as abstrações definidas pela linguagem 

como portas, registradores e variáveis são tipadas. Por exemplo, a declaração do 

registrador deve estar de acordo com o tamanho da porta a partir da qual ele é declarado; 

2) as variáveis definidas a partir de registradores somente de leitura, não serão permitidas 

Especificação da 
Interface Funcional 

Linguagem 
Devil 

Verificação / 
Compilação 

Compilador 
TAZ 

Funções Geradas 
Funções de Interface, 

Stub C, .h 

Driver 
(Cdevil) 

Desenvolvimento 
Manual 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado– Estado da Arte  46 

escritas nesse registrador, ou seja, a variável só será acessada pelo driver para leitura; 3) 

todas as entidades declaradas em Devil devem ser usadas pelo menos uma vez; e 4) não 

pode haver sobreposição de definição, ou seja, uma porta só pode aparecer em uma 

definição de registradores [40]. 

O código gerado pelo compilador TAZ fornece mecanismos para verificação do 

uso da interface gerada. Essa característica permite detectar erros na parte do driver 

escrita manualmente pelo desenvolvedor. Por exemplo, que não sejam feitos acessos aos 

endereços fora da faixa inicialmente definida para o dispositivo, ou ainda, que os valores 

lidos do dispositivo estejam de acordo com a especificação. 

 

3.3.3 Linguagem ProGram 
 

Este trabalho propõe a geração do device driver e da interface do barramento 

usando a linguagem de descrição de protocolos ProGram (Protocol Grammar) [43]. O 

suporte a descrições de protocolo que sejam independentes da interface e do sistema 

operacional, garante maior eficiência no desenvolvimento e manutenção do device driver 

[44]. A linguagem ProGram foi, inicialmente, projetada para descrição de protocolos e, 

posteriormente, estendida para gerar o hardware responsável pela cola lógica de 

dispositivos a barramento, bem como, a geração de software para controle dos 

dispositivos (device drivers).  O fluxo de projeto é apresentado na Figura 3.11 [45]. 

De acordo com a figura, o fluxo de projeto tem duas fases e usa como artefatos de 

entrada uma descrição em ProGram e componentes disponíveis em bibliotecas. A 

primeira fase consiste em descrever o driver usando Program. O driver é modelado de 

forma independente das características da plataforma. Essa descrição é sintetizada em 

uma máquina de estados (FSM) estendida não temporizada [45]. 

A segunda fase consiste em fazer o mapeamento do driver gerado para uma 

plataforma específica. O procedimento de mapeamento usa informações de duas 

bibliotecas para gerar o código específico. A primeira dessas bibliotecas inclui dados 

específicos da arquitetura do sistema operacional, enquanto a segunda biblioteca inclui 

dados relacionados às características específicas do processador [45].  



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado– Estado da Arte  47 

 

 

Figura 3.11: ProGram: Fluxo de Projeto 

 

Dessa forma, esse trabalho separa o fluxo em duas partes diferentes: uma parte 

dependente da arquitetura (Processador e SO) e a outra que é independente da mesma. As 

próximas seções detalham o fluxo para a geração do driver. 

 

3.3.3.1 Modelagem da Dependência de Arquitetura 

 

A arquitetura é capturada em duas partes distintas: uma parte que é dependente 

das características do processador e, outra, que captura as dependências oriundas do 

contexto do sistema operacional (Kernel).   

As características do processador são especificadas em duas partes: as 

características do processador e as rotinas específicas para o modelo [32]. As 

características relevantes capturadas incluem: tamanho do barramento interno e externo e 

o tipo de acesso ao dispositivo – mapeado em memória ou E/S independente. Um 

exemplo desta descrição pode ser visto na Figura 3.12. 
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Figura 3.12: Especificação das características do processador 

 

Para a geração de um device driver, algum código específico do processador deve 

ser fornecido. Alguns exemplos desses códigos são: funções para salvar e restaurar 

registradores; ou funções para habilitar e desabilitar interrupção. Algumas Macros em 

assembly são propostas e usadas na geração, conforme o exemplo a seguir para o 

MC68000, a qual empilha os registradores do processador. 

 

push_proc_register = “move.l D0-D7/ A0-A7, -(sp)” 

 

Com relação ao sistema operacional, a metodologia proposta permite a 

modelagem de algumas características do ambiente, da interface com o SO e a 

especificação de determinadas funcionalidades do sistema. 

Dentre os atributos que caracterizam o ambiente de software é possível 

especificar: o nome do sistema; o tipo do kernel - se é preemptivo, não preemptivo ou 

uma única thread; o período – que especifica o tempo decorrido entre dois pulsos do 

clock; se existe tratamento de interrupção; e por fim, quais os arquivos que são 

necessários para o sistema. Um exemplo de descrição desses atributos é mostrado na 

Figura 3.13 [45]. 

 

Figura 3.13: Atributos do sistema operacional 

name = uCOS; 
kernel_type = preemptive; 
tick_time_period = 10 ms; 
interrupt_supported = true; 
header_files = “uCOS.h”; 

  name = MC68000; 
  device_access_type = memory_mapped; 
  internal_data_bus_width = 32; 
  external_data_bus_width = 16; 
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A interface com o ambiente de software define como as funções do driver vão 

interagir com a aplicação/SO e como as mesmas serão geradas. O modelo propõe três 

tipos de funções que serão geradas: rotina de serviço de interrupção, funções do device 

driver e funções de tarefa (task function). Essa definição estabelece como os nomes das 

funções e os parâmetros declarados serão gerados. 

Finalmente, alguns serviços correspondentes às chamadas de funções 

implementadas pelo kernel do sistema operacional precisam ser especificados. Um 

exemplo dessa descrição para o SO uC/OS é apresentada a seguir. 

 

Figura 3.14: Especificação de funções do SO usadas pelo driver 

 

Esses são os elementos que descrevem a dependência de arquitetura e que variam 

com o hardware e o sistema operacional no qual o driver será inserido. A seguir serão 

apresentadas as formas de descrever a parte do driver que é independente da arquitetura. 

 

3.3.3.2 Modelagem do Device Driver 

 

Um dos objetivos desta abordagem é suportar uma modelagem do driver que seja 

independente da arquitetura, conforme apresentado pelo fluxo da Figura 3.11. Para este 

propósito, a linguagem ProGram [43] foi estendida para dar suporte à especificação de 

device drivers. Os principais construtores que foram adicionados para permitir a 

modelagem de drivers foram: declaração de portas, de temporização, de condição de 

início e interrupção. 

pending_time(n) = OSTimeDly(n); 
 
disable_interrupts = OS_ENTER_CRITICAL(); 
 
enable_interrupts  = OS_EXIT_CRITICAL(); 
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Dois tipos de portas podem ser declarados: portas para a comunicação com o 

dispositivo e portas para comunicação com a interface de software. Ambos os tipos são 

capturados pela declaração original acrescentada de dois identificadores [32]: <sw> e 

<hw>. Para a porta declarada como hw, um endereço deve ser fornecido. 

As funções que formam a interface do device driver são definidas por condições 

de início (start conditions). As portas declaradas como portas de software podem ser 

usadas como parâmetros dessas funções. O comportamento das funções pode ser 

especificado como regras de ações. Basicamente, consiste em atribuições e temporização. 

Para a especificação de tempo na descrição do driver, a funcionalidade <wait (time)> foi 

adicionada à linguagem. No caso de interrupção, os tratadores são designados através da 

palavra-chave <interrupt>. O acesso aos registradores e memória do dispositivo é feito 

através das portas de hardware [45].  

O processo de síntese, em um primeiro momento, consiste em gerar um código C 

que deverá ser integrado ao ambiente descrito pelas informações dependentes da 

arquitetura. As portas definidas como de hardware (ou registradores) são traduzidas para 

ponteiros, sendo que o endereço apontado é a soma do endereço base e o offset de cada 

porta. As portas de software são traduzidas para ponteiros na lista de parâmetros das 

funções, permitindo que se estabeleça a comunicação e a troca de dados entre aplicação e 

device driver. As condições de início (start conditions) declaradas sem sinal são geradas 

como funções de entrada do driver, enquanto aquelas especificadas com sinal são geradas 

como tratadores de interrupção. Um trecho de código em proGram que ilustra o que foi 

descrito é mostrado Figura 3.15 [45]. 

A Figura 3.15 apresenta um fragmento de uma especificação em ProGram. A 

linha 1 declara uma porta de software. Um exemplo da declaração da porta de hardware é 

mostrado na linha 2. Em seguida é declarada uma start conditions que resultará em uma 

função do driver, denominada read, no código resultante do processo de síntese. 

Para validar a proposta, alguns drivers foram gerados para os dispositivos 

MAX530 que é um conversor digital-analógico, um chip serial 6850 e uma UART. 

Adicionalmente foram feitos experimentos com um controlador de DMA [45][46][47]. 
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1. output dataout [bit] 32 sw 

2. inout RBR [bt] 8 hw 0x00 

3. %start read( ) 

Figura 3.15: Especificação da Interface em ProGram 

 

Diferentemente dos trabalhos analisados anteriormente, a abordagem baseada na 

linguagem ProGram separa as dependências da arquitetura, fazendo com que a geração 

do driver seja mais consistente e reutilizável no processo de desenvolvimento. 

 

3.3.4 SHIM: Uma Linguagem para Integração de 
Hardware/Software 

 

Este trabalho propõe uma linguagem que combina a semântica da linguagem C, 

para o desenvolvimento de software, e a semântica RTL para o desenvolvimento de 

hardware. Dessa forma, pode-se ter uma descrição unificada para hardware e software 

[48]. 

O compilador da linguagem SHIM recebe como entrada uma única descrição – 

uma coleção de funções e processos de hardware – e gera o código C e sintetiza o código 

VHDL. Um exemplo de um contador é mostrado na Figura 3.16. 

O módulo gerencia uma variável compartilhada <counter>. O valor dessa 

variável é incrementado por hardware. O conteúdo pode ser lido e escrito por software. O 

processo de hardware é declarado na linha 3. Esse tipo de processo é especificado com o 

atributo <hw>. A partir da linha 6, as funções de software de leitura e escrita são 

declaradas. A função <reset_timer> escreve o valor zero para o contador, enquanto 

que a função <get_timer> obtém o valor atual do contador.  

A partir dessa descrição, o compilador da linguagem sintetiza um código em 

VHDL para gerenciar o acesso à variável de hardware, bem como, incrementá-la. As 

funções na linguagem C também são geradas. A plataforma alvo é a Xilinx FPGA com o 
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processador microblazer [49]. O comportamento das funções é gerado usando macros 

para acesso a essa plataforma.  

 

 

Figura 3.16: Especificação na linguagem SHIM 

 

A grande vantagem dessa abordagem é simplificar a especificação do hardware e 

do software de forma integrada, no entanto, ainda é incipiente e totalmente dependente da 

plataforma alvo. 

 

3.3.5 IRIS - Modelagem e Integração de Dispositivos 
Periféricos em Sistemas Embarcados 

 

Este trabalho propõe um método para dar suporte a automação do 

desenvolvimento de device drivers em sistemas embarcados baseados em IP (intelectual 

Property) de forma a obter drivers mais seguros, aumentar a reusabilidade e diminuir o 

tempo de projeto. O método proposto define formalmente o comportamento do 

dispositivo através de máquinas de estados, canais de comunicação, regras declarativas, 

restrições e padrão de síntese [50] [51]. O fluxo de projeto pode ser visualizado na Figura 

 1  module timer { 

 2    shared uint:32 counter; 

 3    hw void count( ) { 

4 counter = counter + 1; 

 5    } 

 6    out void reset_timer( ){ 

 7       counter = 0; 

 8    } 

 9    out uint get_time( ) { 

10        return counter; 

11    } 
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3.17. O fluxo proposto é dividido em duas etapas: síntese para um ambiente virtual e 

geração do driver para o ambiente alvo. 

A partir da descrição formal em uma linguagem própria, um código em C é 

gerado sem incluir detalhes específicos da plataforma alvo, ou seja, um nível 

intermediário do driver é gerado e pode ser simulado em um ambiente virtual. Em 

seguida, tendo como entrada informações que descrevem o ambiente alvo, o driver pode 

ser gerado para a plataforma onde será executado. 

Para a primeira fase do fluxo é fornecida a descrição formal do dispositivo. Em 

seguida, as descrições dependentes da plataforma alvo e as configurações do driver são 

fornecidas, de maneira que uma instância do driver gerado em alto nível possa ser 

refinada para a plataforma alvo. Um modelo de device driver foi usado como referência 

para que se pudesse explicitar as partes dependentes e independentes da arquitetura. O 

modelo e as descrições usadas serão descritos a seguir. 

  

 

Figura 3.17: Visão geral do framework para integração do dispositivo 
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3.3.5.1 Modelo de Device Driver 

 

Um device driver é projetado para funcionar como uma ponte entre o dispositivo 

de E/S e o software do sistema, sendo que esse software pode ser uma aplicação ou um 

sistema operacional. Neste trabalho, um driver é  modelado em camadas como 

apresentado na Figura 3.18 [50]. 

 

Figura 3.18: Camadas do driver e ambiente de execução 

 

O modelo define que o ambiente de execução do driver contém um kernel do SO 

e, na maioria dos casos, o driver é embutido no kernel, como por exemplo, o Linux [33]. 

Assim, a aplicação no espaço do usuário acessa o driver via chamadas do SO de maneira 

transparente. O driver é dividido em três camadas: funções do núcleo, funções da 

plataforma e funções de registro. A camada do núcleo, por sua vez, é dividida em duas 

unidades: acesso a dados e controle. 

 A camada do núcleo (core) é responsável por conhecer os estados do dispositivo, 

aplicar transições de estados requeridos para certas operações e operar o caminho de 

dados (data path). Adicionalmente, algumas operações com os dispositivos dependem de 

determinados estados e, portanto, deve haver algum mecanismo para sincronização entre 

as partes, entre as quais destacam-se: polling, interrupção e temporização. Essa camada é 

sintetizada a partir de uma descrição do dispositivo, inicialmente, para o ambiente virtual, 

independente de características específicas do hardware real e, em seguida, é configurada 

para o ambiente alvo. 
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A camada relacionada às funções da plataforma encarrega-se de fazer a ligação 

(glue) entre a camada denominada núcleo (kernel), o processador e o SO.  Essas funções 

quando são mapeadas para o ambiente alvo fornecem o código específico para a 

plataforma que trata de detalhes como: endianess; I/O mapeado em memória ou 

programado; e serviços do SO para acesso ao hardware. 

A camada denominada de Registro encarrega-se de exportar os serviços do driver 

para o SO alvo. Cada SO tem o seu modelo de interação e inicialização e que será 

definido quando o driver for configurado para o sistema operacional alvo. 

O framework proposto na Figura 3.17 define algumas descrições que o projetista 

deve informar para que o driver seja gerado. As principais descrições para essa 

abordagem são [50]: descrição do dispositivo, compreendendo o data path e o controle; 

especificação das funções de controle; especificação da interface de programação do 

controlador (conjunto de registradores que o driver deve pode acessar). Adicionalmente, 

o projetista deve fornecer as informações para a instanciação do driver a partir do modelo 

gerado para o ambiente virtual. 

Dentre os vários mecanismos de descrições propostos pelo trabalho, destacam-se 

a especificação do controle do dispositivo e funções de controle. Estes se referem ao 

núcleo do driver e são independentes do SO e processador. Para ilustrar como é feita a 

descrição, consideraremos o exemplo proposto em [50] para o SA1100 USB device 

controller. A Figura 3.19 mostra a especificação para um tratador de eventos para um 

evento particular de uma ma’quina de estado e a função de controle responsável por 

realizar a transição de estados do dispositivo. 

A declaração especifica as mudanças de estado do dispositivo e quais as 

operações e seqüências que deverão ser feitas para que essa transição ocorra. O modelo 

implementa uma FSM e os eventos são tratados pelos tratadores de eventos. Na parte 

superior da Figura 3.19 é definido um tratador de evento para um estado particular da 

máquina de estados do dispositivo. Inicialmente, o dispositivo está no estado 

<Disabled>. O tratador para o evento <START> forçará o dispositivo transitar para o 

estado <ZombieSuspend>, executando as operações de alto nível especificadas. 

 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado– Estado da Arte  56 

 

Figura 3.19: Especificação do controle do dispositivo 

 

As funções do núcleo do driver fornecem os serviços do dispositivo para as 

camadas de mais alto nível de software. Elas são responsáveis pelas mudanças de estado 

do dispositivo. A parte inferior da Figura 3.19 apresenta a especificação de uma função 

de controle. Quando a aplicação chama a função <start> ela gera o evento (requisição de 

serviço) start. Ela então deverá encontrar um caminho de execução, de acordo com a 

máquina de estado, que leve ao estado final. Se o estado atual não aceitar o evento start, 

então ele retornará um erro. 

De acordo com a abordagem proposta, um driver é gerado para um ambiente 

virtual. Descrições semelhantes são fornecidas que detalham o ambiente alvo e, então, 

uma instância do driver pode ser refinada. 

 

3.4 Soluções Integradas 
 

Essa seção discute os trabalhos voltados para a geração de device drivers, mas 

com uma visão de ferramentas de desenvolvimento e ambientes integrados, diferindo do 

grupo anterior, onde o foco era na linguagem de especificação de drivers. 

 

 

 

.fsm USB_PROTOCOL { 
 
## O estado start está desabilitado. Ele aceita eventos start. 
## Tratadores de eventos são colocados entre chaves %{  %} 
## O próximo estado é ZombieSuspend. 
 
Disabled start ZombieSuspend  %{ 
 IVAR_CR_WRITE(0); 
 iudelay(100); 
 IevtOut(ep1_reset); 
 IevtOut(ep2_reset); 
        %}; 
        ... 
} 
 
.ctrl start (ep1, idle) (ep2, idle) (usb_protocol, ZombieSuspend); 
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3.4.1 Kits de Desenvolvimento e Geradores de Código 
 

Os diversos fabricantes de microcontroladores e dispositivos para sistemas 

embarcados fornecem diferentes ferramentas para facilitar a programação para esses 

componentes. Eles oferecem diversas funcionalidades que permitem a geração de código, 

gerenciamento de bibliotecas de software e sistemas wizard para ambientes integrados. 

Essas ferramentas podem ser divididas em função do suporte ao desenvolvimento do 

device driver: ferramentas orientadas à arquitetura alvo e ferramentas orientadas aos 

sistemas operacionais. As ferramentas do primeiro grupo auxiliam o projetista na 

configuração de algumas características do hardware alvo, tais como, tipo e quantidade 

de periféricos on-chip, quantidade de memória, etc. Assim, a partir dessas configurações 

o código dependente de hardware pode ser gerado. O segundo grupo auxilia o projetista a 

desenvolver um driver para um sistema operacional específico ou um grupo de sistemas 

operacionais. 

A IAR MakeApp é uma ferramenta visual de desenvolvimento de drivers também 

denominada de Rapid Application Development (RAD) [62]. Esta ferramenta permite a 

configuração de algumas características de uma família de microcontroladores e dos 

dispositivos periféricos. Em geral, módulos periféricos, tais como, UARTs, DMA, CAN, 

A/D e D/A, etc podem ser configurados. Uma vez que os periféricos foram devidamente 

configurados, todos os valores dos registradores de funções especiais (SFRs) são 

calculados e o código fonte do device driver é gerado automaticamente. As funções são 

geradas a depender das configurações do projeto e podem incluir funções para o 

controlador de barramento, interrupção e comunicação. Assim, aumenta-se a eficiência e 

diminui-se o tempo de desenvolvimento de drivers. Esta ferramenta dá suporte a 

processadores de 8, 16 e 32 bits. Algumas famílias de processadores suportadas são 

Hitachi, Atmel e ARM  [63]. 

Semelhante à MakeApp, a ferramenta DAVE gera as funções de acesso aos 

periféricos on-chip da família de microcontroladores da infineon [66]. As funções 

requeridas pela aplicação são selecionadas pelo desenvolvedor através de wizards do 

gerador de código. As funções não requeridas são excluídas, facilitando assim o processo 

de compilação, pois só as funções chamadas pela aplicação são incluídas. A ferramenta 
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também permite a configuração do ambiente para uso de diversos compiladores. Essas 

ferramentas são rotuladas como autocontidas para uma determinada família de 

microcontroladores. 

Outro grupo de ferramentas oferece funcionalidades para o desenvolvimento de 

drivers de acordo com o modelo estabelecido por um determinado SO. Como exemplos 

dessa categoria, podemos citar o Windriver e o DDK (Windows Driver Development 

Kit). O DDK é um conjunto de ferramentas para a implementação de drivers no modelo 

WDM (Windows Driver Mode). Ferramentas como GenINF e chkINF auxiliam na 

geração dos artefatos necessários para a implementação do device driver em 

conformidade com o modelo do driver especificado pelo sistema operacional alvo 

[64][65]. O Windriver foi desenvolvido pela Jungo e, da mesma forma que o DDK, 

consiste em um conjunto de ferramentas para desenvolvimento de drivers. Esse kit 

suporta o desenvolvimento de drivers para USB, PCI, CardBus, ISA dentre outros. O 

desenvolvimento pode ser feito para as plataformas Windows, Windows CE, Linux, 

Solaris e VxWorks. 

Os kits de desenvolvimento apresentam funcionalidades e características 

importantes no processo de desenvolvimento de drivers, porém, apresentam também as 

limitações de serem autocontidos, suportando as arquiteturas e dispositivos definidos 

pelos fabricantes, e não consideram diferentes níveis de abstração em modelos 

simuláveis. 

 

3.4.2 Ferramentas de Hardware/Software e a Geração de 
Device Drivers 

 

Uma outra abordagem para a geração de código voltada para integração de 

dispositivos em um sistema embarcado são as ferramentas de Hardware/software co-

design. Nessa abordagem, o projetista especifica o sistema e usa ferramentas e técnicas 

de particionamento para especificar os componentes de hardware, software e 

comunicação [52]. O componente de software responsável pela comunicação com os 

outros componentes de hardware desempenha o papel de um device driver. As linhas de 

pesquisa nessa área podem ser divididas em: especificação [53]; modelagem da 
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arquitetura [54]; particionamento [53]; escalonamento [53]; síntese de comunicação [55] 

e geração de código[56], estas relacionando-se, em parte, com device driver.  

Várias ferramentas que implementam hardware e software co-design podem ser 

encontradas: vulcan, cosyma, cosmos, cool, dentre outras [53]. Cada uma representa uma 

classe de abordagem, diferindo em como tratar o fluxo de projeto em co-design. Algumas 

ferramentas focam no particionamento automático, enquanto outras tentam realizar a 

síntese de interface e geração de drivers. Algumas abordagens ainda são orientadas para a 

natureza da aplicação. Por exemplo, o Poli é focado em aplicações orientadas a controle 

com arquiteturas monoprocessador e biblioteca de hardware customizado. Esta 

ferramenta usa CSFM como representação interna e a especificação é feita na linguagem 

Esterel. O projetista faz o particionamento manualmente e o código C e VHDL são 

gerados. O software gerado consiste de um sistema operacional específico para o 

processador selecionado. A comunicação entre hardware e software é feita por memória 

compartilhada ou I/O mapeado em memória [57]. 

No entanto, as ferramentas de co-design apresentam limitações na geração de 

device driver, considerando a contextualização apresentada nesse trabalho. Ambientes 

como Polis e Cool foram primeiramente projetados para os casos em que toda a 

funcionalidade do sistema é capturada dentro do ambiente e a comunicação é definida 

durante o processo de síntese. Nesse caso, o driver é sintetizado juntamente com o 

componente que será implementado em hardware e com o sistema operacional. Caso haja 

a necessidade de usar componentes externos, por exemplo, um novo kernel do SO, o 

trabalho deve ser feito da maneira convencional, ou seja, o driver deve ser desenvolvido 

manualmente [13]. Adicionalmente, o interfaceamento com componentes de hardware é 

suportado por poucos projetos e em geral, o código gerado é feito a partir de funções de 

bibliotecas que são parametrizadas [58]. Essas limitações, somadas à complexidade do 

particionamento de sistemas e da complexidade do desenvolvimento de drivers, 

dificultam o uso da abordagem de co-design especificamente para a geração de device 

drivers. 
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3.4.3 Ferramentas para suporte ao desenvolvimento de 
Projetos baseados em Plataforma 

 

Como mencionado no Capítulo 2, projeto baseado em plataforma consiste em um 

novo paradigma para o desenvolvimento de sistemas embarcados e ferramentas são 

necessárias para dar suporte ao desenvolvimento de hardware e software. 

Nesse contexto, a ferramenta SCE [59] dá suporte à metodologia SpecC. O foco 

dessa metodologia é prover uma especificação em alto nível de abstração, sem levar em 

consideração detalhes da arquitetura no início do processo. Assim, o seu objetivo é 

permitir o refinamento gradual da descrição em nível de sistema, até uma descrição 

sintetizável [60]. Além do suporte para o projeto arquitetural de sistemas, esse ambiente 

dá suporte também ao desenvolvimento de software embarcado, incluindo a integração 

com o sistema operacional. 

Com relação à especificação de sistemas, a metodologia SpecC propõe dois 

fluxos: o fluxo de síntese e o de verificação. O primeiro objetiva o refinamento do 

sistema até a implementação final; o segundo tem como objetivo a validação de cada 

passo do processo de refinamento. O fluxo de síntese define várias fases de refinamento, 

tais como, captura, exploração da arquitetura, síntese de comunicação e implementação. 

A cada fase, novos componentes são adicionados a partir de uma biblioteca de 

componentes. Ao final, tem-se uma arquitetura composta de elementos de 

processamento, comunicação e protocolos. 

Por outro lado, o suporte ao desenvolvimento e integração de software à 

plataforma segue um fluxo semelhante como apresentado na Figura 3.20 [60]. O processo 

de desenvolvimento é composto por refinamento gradual em que se inicia do nível mais 

abstrato do modelo. O passo de refinamento da arquitetura define os elementos de 

processamento e mapeia o comportamento para eles. O passo de escalonamento define 

como serão executadas as tarefas em um determinado elemento de processamento. Por 

fim, tem-se a geração de software. 
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Figura 3.20: Fluxo de Projeto de SpecC 

 

A abordagem de geração de software é baseada em [60]. A ferramenta de síntese 

de software gera um conjunto de tarefas de software a partir do modelo funcional do 

barramento, descrito em SLDL (System Level Design Language), o qual foi obtido como 

resultado do refinamento do escalonamento. O código da SLDL que descreve a tarefa 
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substituídas por chamadas do SO. Nesse caso, trata-se de um RTOS genérico, 

implementando uma fina camada de abstração para o modelo de simulação. Para o caso 

em que se faz o sincronismo com componentes externos, as rotinas de tratamento de 

interrupção são gerados, bem como o código necessário para registrá-las no momento da 

inicialização do sistema [97].  

De acordo com o fluxo, a fase de síntese de software é duplicada. O modelo 

funcional é usado como entrada para a nova geração de software. Desta vez, é gerado o 

modelo C, software embarcado, para cada elemento de processamento da plataforma. 

Esse código é gerado para execução direto no processador alvo. O próximo passo é a 

compilação e a ligação do software gerado com as bibliotecas específicas do sistema 

operacional alvo e o binário final é obtido. Esse código será executado no processador 

alvo. Assim, esse fluxo de projeto apresenta diferentes abstrações do software para cada 

nível de abstração da plataforma alvo, podendo ser co-simulado ou executado. 

Ainda no contexto de projeto baseado em plataforma e a aplicação dessa 

metodologia no desenvolvimento de software, a Coware desenvolveu duas ferramentas 

com essa finalidade: Virtual Platform Architect e o Virtual Platform. O primeiro permite 

que o projetista especifique plataformas virtuais usando o SystemC. Ele contém um 

ambiente gráfico de modelagem, um ambiente integrado de desenvolvimento em 

SystemC baseado em eclipse e um gerador automático de pacotes de software para a 

plataforma virtual. Adicionalmente, essa ferramenta possui recursos para depuração e 

análise de transações durante a simulação da plataforma. Por exemplo, através do 

ambiente gráfico da ferramenta, o projetista pode observar as portas TLM do barramento, 

variáveis e sinais em SystemC[9] [61]. 

O segundo produto da família é a plataforma virtual. Esta ferramenta possibilita 

uma simulação rápida do hardware e todo o ambiente no qual está inserido. Com esta 

ferramenta, os desenvolvedores de software têm disponibiliza recursos para a validação 

da estrutura de software (SO, middleware, GUI e aplicações) na plataforma alvo [61]. 

Apesar dos sofisticados recursos apresentados por essas ferramentas para 

desenvolvimento de plataformas virtuais e o suporte ao desenvolvimento de software, 

elas não apresentam recursos específicos para facilitar geração de device drivers e 

dispositivos de E/S . 
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Por outro lado, fica evidente que o uso da plataforma virtual implica em uma 

mudança de paradigma no desenvolvimento de software em sistemas embarcados, 

antecipando o desenvolvimento para o início do processo, reduzindo significativamente o 

tempo de projeto de software. Dessa forma, projetistas podem desenvolver um porte do 

sistema operacional, interfaces do usuário, desenvolvimento de aplicações e automatizar 

testes antes da disponibilidade do hardware real, reduzindo o tempo e o custo relacionado 

ao projeto do software embarcado [9]. 

Assim, percebe-se uma forte tendência nas ferramentas que suportam ESL em 

embutir características e funcionalidades para o suporte de software em modelos 

simuláveis de plataforma com o apoio de linguagens de descrição em alto nível de 

abstração. Essa nova abordagem permite tanto o desenvolvimento do hardware quanto o 

desenvolvimento da estrutura de software de forma concorrente, aumentando a 

reusabilidade e reduzindo tempo e custo do projeto. 

 

3.5 Análise das abordagens 
 

Nas seções anteriores, abordagens e ferramentas para o desenvolvimento de 

device drivers foram apresentadas. Considerando o paradigma de plataformas virtuais 

para o desenvolvimento de device drivers, pode-se listar um conjunto de características 

que devem ser suportadas por parte das abordagens e ferramentas: 

• Síntese do dispositivo – um modelo do controlador do dispositivo deve ser 

sintetizado a partir de uma especificação em alto nível de abstração; 

• Diferentes níveis de abstração – a geração do driver deve considerar os 

diferentes níveis de abstração do dispositivo para permitir um 

desenvolvimento incremental; 

• Variações na plataforma – a abordagem deve dar suporte às variações do 

processador e do barramento da plataforma, pois o driver também depende 

desse componentes; 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado– Estado da Arte  64 

• Interface do dispositivo – a especificação do banco de registradores e 

endereçamento deve ser suportada, pois o driver deve acessar 

corretamente os registradores do dispositivo; 

• Protocolo do dispositivo – a especifica da seqüência de acessos, 

temporização e restrições lógicas deve ser suportada, pois define o 

comportamento que o driver deve implementar para garantir o correto o 

funcionamento do dispositivo; 

• Camadas do driver – o driver é organizado em três camadas para facilitar 

a implementação e portabilidade: interface com a aplicação/SO; controle 

do dispositivo em função da sua interface e protocolo, e a camada 

dependente da plataforma (HAL). 

• Desenvolvimento concorrente – a implementação do driver e de um 

modelo do controlador do dispositivo de forma concorrente deve ser 

suportada para evitar atrasos em função da indisponibilidade do modelo do 

dispositivo; 

• Interface com o SO – especificação da interface entre o driver e o sistema 

operacional para facilitar a integração e validação com um SO; 

• Variações do SO – suporte a diferentes sistemas operacionais é importante 

para possibilitar a exploração de alternativas de projeto; 

• Mecanismos de Sincronização – wait state, interrupção, polling e DMA. A 

implementação do driver varia de acordo com o tipo de mecanismo; 

• Linguagens – as linguagens usadas para a implementação do driver e do 

modelo do dispositivo (quando este for sintetizado). 

A Tabela 3.2 faz um mapeamento entre as abordagens analisadas neste capítulo e 

as características descritas. A legenda para essa tabela é: ‘x’ significa que a abordagem 

contempla totalmente a característica; ‘p’ significa que atende parcialmente e ‘-‘ implica 

que não dá suporte. 

A análise da tabela indica que as atuais abordagens são limitadas no 

desenvolvimento de drivers e dispositivo, considerando modelos simuláveis e em 
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diferentes níveis de abstração. O desenvolvimento do driver depende, dentre outros 

fatores, da disponibilidade do modelo dispositivo, bem como, do nível de detalhe deste. 

Assim, o desenvolvimento concorrente de drivers e dispositivo é parcialmente suportado 

apenas pela abordagem SHIM e algumas ferramentas de co-design. 

 

Tabela 3.2: Tabela comparativa 

 Program Devil GAL Iris SHIM Kits e 
Geradores 

Co-
design 

SCE Coware 

Síntese do dispositivo P - - - P - - - - 

Diferentes Níveis de 
abstração 

- - - - - - - X X 

Variação da 
Plataforma 

X - - X - P - X X 

Especificação da 
Interface do 
dispositivo 

X X P X P - - - - 

Especificação do 
Protocolo do 
dispositivo 

X X P X P - - - - 

Camadas Interface X - - X - - - X - 

Do Controle X X X X - - P X - 

Driver HAL - - - - X X X - - 

Desenvolvimento 
Concorrente 

- - - - P - P - - 

Interface com o SO X - - X - P P X - 

Variações no SO - - - - - P - - - 

Mec. wait  - - - - - P X X 

de polling  - - X - X P X - 

Sinc. intrp X - - X - X P X - 

 DMA X - - - - - - - - 

Linguagens Driver C C C C C C C C C 

 device VHDL - - - VHDL - VHDL/
Verilog 

Spec
C 

systemc 

 

Outra característica é a flexibilidade do fluxo do projeto que abrange tanto o nível 

de abstração do dispositivo, como também, o contexto de execução do driver, ou seja, se 

o mesmo será executado no contexto de um sistema operacional, ou não. Em caso 
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positivo, o driver deve ser gerado de acordo com o modelo de device drivers suportado 

pelo sistema operacional alvo. 

Dessa forma, essa proposta procura abranger o desenvolvimento concorrente de 

drivers e modelos de controladores de dispositivos que possam ser integrados em 

modelos simuláveis de plataforma, de maneira incremental e considerando os diferentes 

contextos de execução. 

 

3.6 Conclusão 
 

Neste capítulo, algumas abordagens e ferramentas que suportam o 

desenvolvimento de device drivers foram apresentadas. Os trabalhos foram divididos em 

três grupos: linguagens, ambientes integrados e ferramentas para PBD. 

Algumas abordagens são baseadas em linguagens DSL (Domain Specific 

Language), que permitem a descrição das características dos dispositivos e drivers em 

alto nível de abstração e a partir da qual o driver ou parte dele pode ser gerado. As 

linguagens variam pelo poder de expressão da linguagem para especificar recursos e 

funcionalidades dos dispositivos. Por exemplo, algumas permitem declarar apenas o 

banco de registradores do dispositivo e algumas restrições de acesso, outras por sua vez, 

permitem especificar interrupção e a interface com o SO. 

Os ambientes integrados permitem a configuração das características dos 

microcontroladores e os periféricos on-chip, possibilitando que o código de configuração 

e acesso aos dispositivos sejam gerados. No entanto, esses ambientes estão restritos a 

uma determinada família de arquiteturas ou a um conjunto delas, bem como, ao conjunto 

de periféricos que a família suporta. Ainda nesse grupo, encontram-se as ferramentas que 

dão suporte à geração de drivers para um determinado sistema operacional. Essas 

ferramentas também estão limitadas às arquiteturas as quais os sistemas operacionais 

suportam. 

Considerando o paradigma de projeto baseado em plataforma e o 

desenvolvimento de software nesse contexto, algumas características desejáveis para o 

desenvolvimento de controladores de dispositivos e drivers foram analisadas. Essa 
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análise demonstrou que as abordagens atuais não cobrem algumas características 

relevantes no contexto de projeto baseado em plataforma: desenvolvimento concorrente 

(síntese de drivers e controladores de dispositivos), diferente níveis de abstração e 

diferentes cenários para a execução do driver.  

Dessa forma, percebe-se que falta suporte para o desenvolvimento incremental e 

concorrente, bem como, uma linguagem específica para o domínio de dispositivos, 

semelhante às que existem para processadores, tal como ArchC, que permita ao projetista 

descrever características e funcionalidades do dispositivo, em diferentes níveis de 

detalhes, a partir das quais, o controlador do dispositivo, ou parte dele, possa ser gerado 

juntamente com o respectivo device driver. 

Esse trabalho propõe um fluxo de projeto flexível, incremental e concorrente de 

dispositivos e drivers, tendo como elemento chave uma linguagem de descrição em alto 

nível de abstração. O fluxo proposto e a linguagem na qual o fluxo é baseado serão 

apresentados no próximo capítulo.
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Capítulo 4 
 

"A verdade não é, de modo algum, aquilo que se demonstra, mas aquilo que se 

simplifica." ( Antoine de Saint-Exupéry ) 

4 Geração de Device Drivers no Contexto de PBD 
 

4.1 Introdução 
 

 O advento de linguagens como SystemC e ArchC têm permitido que os projetistas 

modelem componentes e plataformas de hardware em diferentes níveis de abstração, 

possibilitando maior flexibilidade de projeto e um processo de simulação mais eficiente. 

A disponibilidade de modelos de dispositivos periféricos para a composição de tais 

plataformas é fundamental para a validação funcional da mesma, bem como, possibilita o 

desenvolvimento de software, em especial, device drivers, em uma fase inicial do projeto. 

 Como vimos em capítulos anteriores, trabalhos e metodologias atuais dão pouco 

suporte ao desenvolvimento de controladores de dispositivos e drivers no contexto da 

metodologia baseada em plataformas. 

Nesse capítulo, apresentaremos uma abordagem que considera diferentes cenários 

e níveis de abstração para o desenvolvimento incremental e concorrente de controladores 

de dispositivos e seus respectivos device drivers. O fluxo de projeto é baseado na 

linguagem DevC que será apresentada nesse capítulo. 

 

4.2 Descrição do Problema 
 

O paradigma de projetos baseados em plataforma define uma micro-arquitetura 

alvo – plataforma virtual - que pode ser facilmente modificada e personalizada de acordo 

com os requisitos do projeto. Por outro lado, plataformas virtuais vêm sendo usadas para 

o desenvolvimento de software embarcado, ainda numa fase inicial do projeto, conforme 

apresenta a Figura 4.1. A partir do momento em que uma plataforma virtual está 
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disponível, o desenvolvimento de software pode ser iniciado, incluindo os device drivers. 

O atraso indicado na figura está relacionado à indisponibilidade de algum modelo de 

componente para compor à plataforma virtual. Implica no tempo para desenvolver o 

modelo de simulação do componente. Por outro lado, sem uma plataforma virtual, o 

desenvolvimento de software só seria realizado quando o hardware real estivesse 

disponível, o que pode acarretar em um atraso ainda maior, conforme indica a figura. 

 

Figura 4.1: Plataformas Virtuais e o desenvolvimento de software 

 

Quanto mais próxima do real for o comportamento da plataforma, sem 

comprometer o desempenho de simulação, mais recursos ao desenvolvedor de software 

estarão disponíveis de maneira que se possa acelerar o desenvolvimento, reduzindo o 

tempo e o custo do projeto. Nesse contexto, o subsistema de entrada e saída desempenha 

um papel importante. A integração dos modelos simuláveis de dispositivos à plataforma 

virtual disponibiliza uma estrutura e um comportamento da plataforma mais próximo do 

real, pois permite que dispositivos possam ser emulados, ainda que um em alto nível de 

abstração.  

Como vimos, o subsistema de entrada e saída apresenta grandes variações, pois 

está sujeito a vários tipos de informação, protocolos, interfaces e ao ambiente externo 

com o qual vai interagir. Nem sempre os modelos simuláveis estão disponíveis e, 

portanto, devem ser desenvolvidos. A partir da arquitetura genérica apresentada no 

capítulo 2, pode-se implementar modelos de dispositivos em diferentes níveis de 

abstração, considerando-se aspectos comportamentais e estruturais dos mesmos. No 

entanto, mesmo os modelos mais simples demandam esforço e um grande tempo de 
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desenvolvimento. Adicionalmente, para utilizar tais dispositivos em uma plataforma, faz-

se necessário um software capaz de realizar a comunicação e o controle com o mesmo, ou 

seja, o seu respectivo device driver. 

O device driver, por sua vez, é um componente crítico e o seu desenvolvimento 

envolve aspectos concorrentes de hardware e software. O desenvolvedor, comumente, 

deve estar apto a tratar com questões relacionadas à manipulação de bits, endereçamento, 

concorrência, protocolos, interfaceamento com o sistema operacional e gerenciamento de 

memória. Adicionalmente, a implementação desses detalhes diretamente em hardware 

real dificulta o processo de depuração e validação, torna-o suscetível a erros e aumenta o 

tempo de desenvolvimento. Dessa forma, o uso de plataformas virtuais para o 

desenvolvimento de device drivers abstrai detalhes do hardware e possibilita um 

desenvolvimento incremental. Por exemplo, inicialmente, pode-se ter um driver simples 

compatível com um modelo simples do dispositivo. Posteriormente, o modelo do 

dispositivo pode ser incrementado com novas características, tais como, banco de 

registradores ou interrupção e, então, um modelo do driver implementará essas novas 

características. Assim, cada aspecto do device driver poderá ser validado separadamente. 

Consequentemente, tem-se uma implementação menos susceptível a erros. No entanto, a 

falta de um modelo simulável do dispositivo, inviabiliza o desenvolvimento do driver, até 

que o mesmo esteja disponível, gerando a lacuna de atraso apresentado na Figura 4.1.  

Portanto, é importante uma abordagem na qual o desenvolvimento do driver e do 

dispositivo sejam realizados de forma incremental e concorrente, isto é, para um 

determinado modelo de dispositivo tem-se um modelo do driver. Adicionalmente, deve 

ser possível considerar o uso de um sistema operacional. 

Como vimos, as abordagens atuais dão suporte ao desenvolvimento de device 

drivers, mas não suportam modelos simuláveis do dispositivo e da plataforma, e não 

consideram diferentes cenários em que o driver possa estar inserido. Adicionalmente, 

falta uma linguagem de domínio específico, semelhante às ADLs para descrição de 

processadores, tal como ArchC, que permita especificar as características do dispositivo e 

do driver, em alto nível de abstração, de maneira que o controlador do dispositivo e o 

respectivo device driver possam ser sintetizados. 
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Este trabalho apresenta uma abordagem para o desenvolvimento incremental e 

concorrente do driver e de modelos simuláveis do dispositivo, em diferentes níveis de 

abstração e em diferentes contextos, no qual cada contexto depende do cenário e/ou da 

fase de projeto. Esta abordagem inclui o desenvolvimento da linguagem DevC. 

 

4.3 Objetivos 
 

Como vimos anteriormente, novas metodologias para o desenvolvimento de 

sistemas embarcados elevam o nível de abstração e apresentam novos desafios no que diz 

respeito ao desenvolvimento de componentes de entrada e saída, em alto nível de 

abstração, e seus respectivos device drivers. Assim, o objetivo deste trabalho é 

desenvolver uma nova e flexível abordagem para o desenvolvimento incremental e 

concorrente dos modelos dos dispositivos e dos respectivos device drivers, levando em 

consideração as dependências e os contextos em que o driver pode estar inserido na 

plataforma. Consequentemente, pretende-se um melhor domínio da complexidade 

inerente a ambos e a provável redução do tempo de projeto relativo ao desenvolvimento 

destes.  

As próximas seções apresentam o fluxo de projeto e a linguagem DevC que 

permite especificar, em alto nível de abstração, características relacionadas ao dispositivo 

e ao driver. 

4.4 Abordagem Proposta 
  

Para atingir o objetivo proposto, estabelecemos um fluxo de projeto que 

possibilita a implementação de uma abordagem incremental e concorrente para o 

desenvolvimento de modelos de dispositivos e drivers. A Figura 4.2 mostra o fluxo 

proposto.  

Basicamente, o fluxo inclui cinco fases: especificação, síntese, integração e 

compilação e simulação. A fase de especificação está relacionada às descrições das 

características relevantes para a obtenção do controlador do dispositivo e do respectivo 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Abordagem Proposta 72 

driver. Essas descrições são os componentes de entrada do fluxo e tem como ponto chave 

a descrição das características do dispositivo. Este trabalho propõe um mecanismo que 

suporta a especificação em um alto nível de abstração de maneira mais fácil e flexível. 

A próxima fase diz respeito à síntese para obtenção do controlador e do respectivo 

device driver. A partir das descrições fornecidas pelo projetista, serão sintetizados um 

código em SystemC, correspondente à parte do controlador e um código na linguagem C, 

correspondente à parte do device driver. O projetista tem a liberdade de adicionar 

comportamentos específicos a esses códigos para personalizar o que foi gerado 

automaticamente. Em seguida, na fase de integração, o dispositivo deverá ser conectado a 

uma plataforma. Esse passo pode ser realizado manualmente ou usando uma ferramenta 

de suporte ao desenvolvimento de plataformas virtuais, como por exemplo o PDesigner. 

A fase 4 corresponde à compilação da plataforma e uma compilação cruzada do device 

driver juntamente com a aplicação do usuário e/ou o sistema operacional. Essa fase 

produz o modelo executável da plataforma virtual para o host e o software binário 

embarcado para a plataforma virtual alvo. 

A fase 5 corresponde ao processo de simulação. Nessa fase, o projetista executa a 

plataforma que carrega a aplicação embarcada e a executa. Assim, é possível validar as 

funcionalidades do driver e analisar os resultados de simulação.  

A abordagem proposta permite a obtenção de soluções considerando diferentes 

cenários de desenvolvimento, conforme apresentado pela Figura 4.3. Dependendo do 

nível de abstração da descrição do dispositivo e das informações fornecidas dos mesmos, 

o projetista pode trabalhar em um dos dois cenários apresentados na figura. Essas 

características possibilitam uma maior facilidade e flexibilidade de desenvolvimento. 

Os cenários são definidos em função da plataforma. O cenário 1 não leva em 

consideração o suporte ao sistema operacional e nem o uso do mesmo como um 

componente de software. O cenário 2 considera a execução do sistema operacional e, 

portanto, o driver será gerado considerando o modelo de driver do SO. 
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Figura 4.2: Fluxo de projeto 

 

Para cada cenário, pode-se trabalhar em dois quadrantes que são definidos em 

função da descrição do dispositivo. Esta, por sua vez, pode ser como funcional ou 

estrutural. Uma descrição funcional contém o conjunto de funcionalidades do dispositivo 

e, quando necessário, a especificação do mecanismo de sincronização. Uma descrição 

estrutural contém, além da descrição funcional, a especificação dos elementos estruturais, 

tais como, banco de registradores, formatação de registradores, memória, buffers e 

restrições de acesso.  
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Figura 4.3: Cenários 

 

A definição de cenários e o suporte à separação em diferentes formas de 

especificação possibilitam um desenvolvimento flexível e incremental. Dessa forma, tem-

se um melhor domínio da complexidade, uma vez que aspectos diferentes podem ser 

tratados em diferentes fases do desenvolvimento. Por exemplo, considerando o segundo 

quadrante, mapeado no cenário 1, o projetista lida com uma plataforma mais simples, não 

se preocupa com o sistema operacional e a descrição do dispositivo também é mais 

simples. Consequentemente tem-se um driver mais simples. Desta forma, nesse contexto, 

pode-se facilmente proceder a uma validação da comunicação entre o driver e o 

controlador do dispositivo, verificar o mapeamento do dispositivo no espaço de endereço 

da plataforma, verificar restrições de acesso, bem como, fazer uma validação 

comportamental do driver e da implementação do dispositivo. Por outro lado, ainda no 

cenário 1, mas considerando o terceiro quadrante, o projetista pode ter uma descrição 

mais detalhada do dispositivo e obter uma implementação do controlador que inclui 

componentes estruturais. Dessa forma, o driver sintetizado também conterá mais detalhes 

de implementação. Nesse contexto, pode-se validar acessos a registradores, campos de 

registradores, seqüenciamento de operações que implementam o protocolo para acesso 

aos serviços do dispositivo. Porém, o projetista ainda não precisa se preocupar com 

detalhes relativos ao sistema operacional. 
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O cenário 2, que inclui o primeiro e quarto quadrantes, focaliza na integração e 

interação entre o driver sintetizado e o sistema operacional, considerando também os dois 

tipos de descrição do dispositivo. Nesse cenário, o projetista deve especificar a interface 

do driver com o sistema operacional e o mesmo será gerado de acordo com o modelo de 

driver suportado pelo sistema. Isso pode se feito tanto para descrições funcionais quanto 

para descrições estruturais do dispositivo. Assim, o projetista pode validar tanto a 

comunicação do driver com o dispositivo, quanto a comunicação do driver com o kernel 

do sistema operacional. 

Dessa forma, percebe-se que o contexto 2 que se encontra no cenário 1 é o mais 

simples, enquanto que contexto 4, que está mapeado no cenário 2, é o mais completo. Os 

contextos 1 e 3 são ditos intermediários. Cada contexto apresenta um nível de 

detalhamento diferente que pode ser explorado em tempo de projeto, facilitando e 

flexibilizando o desenvolvimento de drivers e de modelos de dispositivos. 

 

4.5 Descrição dos Componentes do Fluxo de Projeto 
 

Conforme apresentado na Figura 4.2, as descrições de alguns componentes da 

plataforma são a entrada para o fluxo de projeto proposto e compõe a parte essencial do 

presente trabalho, em especial, a descrição dos dispositivos. Esta seção detalha a 

descrição destes elementos, bem como, o processo de síntese para obter, parcialmente, o 

driver e o controlador do dispositivo. 

 

4.5.1 Descrição das Características da Plataforma e do 
Sistema Operacional 

 

Como vimos anteriormente, o device driver depende das características da 

plataforma de hardware. Para abstrair esses detalhes e tornar o driver portável, em geral, 

o mesmo inclui uma camada denominada hardware abstract layer (HAL), uma camada 

de software que tem sua implementação totalmente dependente do hardware. Dessa 

forma, cada plataforma tem uma camada HAL específica, que depende do processador. 
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As informações relativas à plataforma são definidas em um arquivo de configuração, 

como mostra a Figura 4.4. 

 

%config (.platform { 
.name  
.processor 
.irq 
.addr_base 
.data_bus 
}) 

 

Figura 4.4: Características da Plataforma 

 

Nesse arquivo, o projetista deve informar o nome da plataforma, o processador 

suportado (sparc, mips, etc), qual a interrupção disponível, quando for necessário, bem 

como, o endereço base disponível para o dispositivo. Essas informações serão usadas 

pelo driver para acessar o dispositivo. 

Quando existe um sistema operacional, algumas informações do SO devem ser 

informadas. Isso é necessário porque o sistema operacional define um modelo com o qual 

os device drivers devem ser compatíveis para a integração e interação com o kernel do 

SO. Mesmo fixando o sistema operacional, nesse trabalho o uClinux, variações de 

diferentes versões do kernel impactam no modelo do driver. A Figura 4.5 apresenta os 

principais atributos do SO. 

 

%config (.OS { 
.name 
.kern_version 
.drv_type 
.path 
}) 

Figura 4.5: Características do SO 
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Nesse arquivo, o projetista deve informar o nome do sistema, a versão do kernel 

utilizada, o tipo de driver (caractere, bloco ou rede) e o caminho onde está instalado o 

SO.  

4.5.2 Descrição do Dispositivo 
 

A principal contribuição da abordagem proposta é um mecanismo que permite 

especificar características do dispositivo a partir das quais o driver e o controlador podem 

ser gerados. Para isso, foi concebida uma linguagem denominada DevC, que possibilita 

uma maneira flexível de descrever essas características funcionais, em um alto nível de 

abstração. 

Antes de descrever a linguagem, apresentaremos alguns conceitos que ajudarão no 

entendimento da mesma. 

 

Implementação de Dispositivos 

Como mostrado no Capítulo 2, uma arquitetura genérica de um dispositivo é 

composta por um controlador e por um dispositivo de E/S. O controlador, por sua vez, 

implementa as interfaces, contém memória, registradores e o controle do dispositivo. No 

contexto desse trabalho, um dispositivo pode ser especificado em diferentes níveis de 

detalhamento, produzindo, basicamente, dois modelos: funcional e estrutural.  

Segundo o modelo funcional, o dispositivo é descrito como um conjunto de 

serviços disponíveis ao sistema, ou seja, podem ser acessados pelo processador via 

software ou outro dispositivo. Opcionalmente, esses serviços podem receber parâmetros e 

retornar valores. Os serviços são mapeados no espaço de endereçamento da plataforma, 

conforme ilustra a Figura 4.6. Um serviço pode ser mapeado em um endereço e um 

endereço pode mapear mais de um serviço. Por exemplo, pode se ter um serviço de 

leitura e outro de escrita no mesmo endereço. 
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Figura 4.6: Mapeamento de serviços 

 

Evidentemente que para se ter um dispositivo completo serão necessários, além 

das implementações de cada serviço, outros componentes para conexão do dispositivo à 

plataforma e para o controle de acesso a cada serviço. O wrapper é responsável por 

conectar o dispositivo à plataforma, fazendo a conversão entre o protocolo do barramento 

e o protocolo da interface do controlador do dispositivo. O controlador, por sua vez, 

implementa a interface de comunicação com o wrapper, um decodificador e uma 

interface para a chamada dos serviços quando solicitados. No contexto dessa proposta, 

wrappers são previamente disponibilizados na biblioteca de componentes da plataforma e 

o controlador será gerado a partir da especificação do dispositivo.  

O modelo estrutural dos dispositivos inclui outros componentes além de um 

conjunto de serviços. Uma interface bem definida com o dispositivo é implementada 

através do conjunto de registradores e suas formatações. Nesse modelo, os serviços são 

acessados através de um protocolo, ainda que simples, definido como um conjunto de 

operações a serem realizadas nos registradores do controlador, obedecendo às restrições 

lógicas, seqüenciamento e, em alguns casos, a temporização necessária para o acesso aos 

serviços do dispositivo. A Figura 4.7 ilustra o modelo estrutural do dispositivo. 

Nesse modelo, o banco de registradores é mapeado no espaço de endereçamento 

da plataforma. Os serviços são ligados a determinados registradores. Eles são acessados 
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através de operações de leituras e escritas realizadas nesses registradores de acordo com 

um protocolo de acesso preestabelecido. 
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Figura 4.7: Modelo estrutural 

 

Os diferentes mecanismos de especificação do dispositivo visam flexibilizar e 

agilizar o desenvolvimento do subsistema de entrada e saída em projetos baseados em 

plataforma. Assim, percebe-se que o modelo funcional é relativamente mais simples e, 

portanto, a sua descrição e uso são mais fáceis, porém, abstrai muitos detalhes de um 

componente real. Por outro lado, a descrição estrutural, apesar de incluir mais detalhes, 

apresenta uma estrutura e um comportamento mais próximo do real, inclusive com 

protocolos para acessar os serviços. Esses detalhes impactam na implementação do 

respectivo device driver.  

 

Device Driver 

Como vimos no capítulo 2, dentre os papéis do device driver está o controle e a 

comunicação com o dispositivo via um canal de comunicação. O driver é o canal de 

acesso a um determinado dispositivo, apresentando uma abstração para o sistema 

operacional e/ou aplicações. Dessa forma, o driver é dependente de vários aspectos, 

como plataforma, sistema operacional e tipo e modelo do dispositivo. Visando uma maior 
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portabilidade e um melhor domínio da complexidade das operações executadas pelos 

drivers, a sua implementação foi estruturada em camadas. A Figura 4.8 apresenta as 

camadas do modelo adotado nesse trabalho. 

Figura 4.8: Modelo do driver  

 

Como mencionado, o driver usa a camada HAL para realizar as operações de 

entrada e saída, bem como, outras funcionalidades como, por exemplo, habilitar e 

desabilitar interrupções. Essa camada deve ser previamente descrita para cada plataforma 

especificada. 

A camada kernel do driver implementa várias funcionalidades, entre as quais 

destaca-se a manipulação das informações do dispositivo, também denominadas de 

variáveis do dispositivo. Essas informações podem ser dados, informações de controle e 

de estado. O formato, a quantidade e a granularidade das informações variam entre 

dispositivos e, como vimos, também variam em função dos modelos de simulação do 

dispositivo. Essas informações são mapeadas no controlador, mais precisamente, no 

banco de registradores do dispositivo e cabe ao driver prover o correto acesso às mesmas. 

Para isso, em geral, são feitos acessos à interface do dispositivo e realizadas operações 

lógicas e bit-a-bit, de maneira que se obtenha a informação correta ou se escreva a 

informação devidamente. Essas manipulações são críticas e são consideradas fontes de 

erros no desenvolvimento do driver, por isso, essa camada será gerada automaticamente. 

SO/Aplicação
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HAL

Kernel do Driver

Serviços
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Para cada variável do dispositivo, tem-se uma função responsável pelo acesso correto à 

mesma. 

A camada de serviços disponibiliza um conjunto de funções para o sistema 

operacional ou aplicação. Essas funções correspondem aos serviços do dispositivo. Cada 

função é responsável pela seqüência de envio dos dados ao dispositivo, correspondente a 

um dado serviço. Essas transferências e acessos ao dispositivo são feitos por intermédio 

da API disponibilizada pela camada inferior – kernel do driver. 

 

A Linguagem DevC 

A principal contribuição do presente trabalho está na definição e implementação 

da linguagem DevC, juntamente com a ferramenta para geração de código. Esta 

linguagem permite a descrição de características do dispositivo, informações relativas ao 

driver e a especificação da interface com o sistema operacional, de forma incremental e 

em um alto nível de abstração. 

A concepção da linguagem apresenta características de uma DSL (Domain 

specific Language) [94]. Dessa forma, a linguagem deve ser simples e fácil de usar. 

Tendo em vista a tendência em usar linguagens em alto nível de abstração, tais como 

SystemC e ArchC, para modelar plataformas virtuais, a linguagem DevC é baseada, 

sintática e semanticamente, nessas linguagens. Assim, para quem conhece as outras duas, 

as semelhanças entre elas facilitam a familiarização com a linguagem DevC. 

As principais características da linguagem Devc podem ser vistas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: características da Linguagem DevC 

Especificações 
Dispositivo Driver SO 

Portas Variáveis Especificação da Interface 
Serviços Parametrizáveis Seqüenciamento Ligação com Serviços 
Armazenagem Restrições Lógicas  
Técnicas E/S (wait state, interrupção) Interrupção, polling  

 

A tabela apresenta em cada coluna os recursos relacionados ao dispositivo, ao 

driver e ao sistema operacional. Com relação ao dispositivo, é possível descrever as 

portas de comunicação, os serviços e os parâmetros que os mesmos aceitam, objetos de 
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armazenamento, bem como, a técnica de E/S que o dispositivo usa. Com relação ao 

driver, o projetista pode especificar as variáveis, definir restrições de acesso, 

seqüenciamento e o tratador de interrupção, quando esta for a técnica de E/S especificada 

pelo dispositivo. Com relação ao sistema operacional, o projetista pode descrever a 

interface com o kernel e quais serviços do driver cada função do kernel poderá chamar. A 

especificação desses elementos será descrita a seguir.  

Conforme mencionamos, o dispositivo pode ser especificado considerando dois 

modelos: funcional e estrutural. O nível de detalhe da descrição em DevC dependerá do 

modelo desejado do dispositivo e do respectivo driver, além de considerar a interface 

com o sistema operacional ou não.  

Para apresentar os recursos da linguagem proposta, partiremos de exemplos 

simples, no domínio funcional, e, gradativamente, adicionaremos novos recursos ao 

modelo de maneira que facilite o entendimento da linguagem DevC. A Tabela 4.2 

apresenta o exemplo de um dispositivo de entrada e saída simples. O dispositivo lê um 

caractere da entrada padrão e o imprime na saída padrão, ou seja, teclado e vídeo. 

Tabela 4.2: Especificação de um simples dispositivo de E/S 

Características Especificação DevC 
Nome:     simple_io 
Serviços: print, read 
Dados:    8 bits 
Sinal:      sim 

 1  DEVC(simple_io){ 
 2  
 3   dc_scml_port pv; 
 4  
 5   dc_format p_type = "%data:8:s"; 
 6   dc_format r_type = "%:r:8"; 
 7   dc_service <p_type, WRITE> print; 
 8   dc-service <r_type, READ> read; 
 9   DEV_CTOR(simple_io){ 
10     print.set_address(0); 
11     read.set_address(1); 
12   } 
13  } 

 

De acordo com a coluna da Tabela 4.2 denominada ‘características’, este 

dispositivo é nomeado <simple_io>, tem dois serviços denominados <print> e 

<read>, sendo um de escrita e o outro de leitura de dados do dispositivo, 

respectivamente. O tipo de dados é 8 bits com sinal. Na coluna ao lado, está a 

correspondente especificação na linguagem DevC. Vamos examinar as palavras chaves 

que podem aparecer em uma especificação funcional: 
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DEVC (ID) : A descrição de um dispositivo inicia com esta palavra chave, 

seguida por um identificador. Este identificador será usado 

como o nome do projeto, semelhante como é usado para 

nome de módulos em SystemC.  

dc_scml_port ID : Declara a porta de comunicação entre o controlador e o 

wrapper do barramento. Essa declaração é seguida pelo 

identificador da porta. Na linha 3 do exemplo, <pv> é o 

identificador da porta. 

dc_format ID = string : Especifica um formato contendo os parâmetros ou campos. 

Um nome deve ser atribuído ao formato seguido por uma 

string. Essa string específica o nome e o tipo dos parâmetros. 

A declaração do parâmetro inicia com o caractere “%” 

seguido por um identificador que se torna o nome do 

parâmetro. O número após o “:” indica o tamanho do 

parâmetro em bits. Adicionalmente, pode-se especificar se o 

parâmetro é um tipo sinalizado ou não. No exemplo, o 

formato “%data:8:s” especifica um parâmetro <data> de 8 

bits e sinalizado. Por outro lado, quando não houver um 

identificador após o caractere “%”, significa a especificação 

de um valor de retorno. Assim, o exemplo, “%:r:8”, 

especifica um valor de retorno de 8 bits, sem sinal. 

dc_service <[fmt], type> : Declara um serviço do dispositivo. A declaração é composta 

por esta palavra chave, seguida por dois atributos: o formato 

e o tipo do serviço, seguindo uma sintaxe semelhante ao 

template do C++. O formato é opcional, mas se usado, deve 

ter sido declarado previamente, como no exemplo, e 

especifica os parâmetros a serem passados ao serviço ou o 

valor de retorno. O tipo do serviço especifica se o mesmo é 

de leitura ou escrita, do ponto de vista do device driver. Um 

identificador deve ser atribuído ao serviço. 

No exemplo, declara-se um serviço de escrita denominado 

<print> e outro de leitura <read>. 
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<print> e outro de leitura <read>. 

 

DEV_CTOR ( ID): Possibilita realizar inicialização dos objetos declarados 

anteriormente. 

ID.set_address(UINT): Atribui um endereço ao recurso que foi declarado 

anteriormente. O endereço deve ser um valor inteiro sem 

sinal e corresponde a um valor relativo ao dispositivo e não à 

plataforma. No caso da descrição funcional, o ID corresponde 

a um serviço. No exemplo, o serviço <print> é mapeado no 

endereço 0 e o serviço <read> no endereço 1. 

  

De acordo com Figura 4.2, o próximo passo do fluxo é o processo de síntese que, 

a partir das especificações fornecidas, gera o controlador do dispositivo e o respectivo 

driver. A Figura 4.9 apresenta os componentes do controlador e a relação do mesmo com 

a especificação em DevC. 

DEVC(simple_io){ 
  
  dc_scml_port pv; 
  
  dc_format p_type = "%data:8:s"; 
  dc_format r_type = "%:r:8"; 
  dc_service <s_type, WRITE> print; 
  dc-service <r_type, READ> read; 
  DEV_CTOR(simple_io){ 
    print.set_address(0); 
    read.set_address(1); 
  } 
} 

Systemc 

Figura 4.9: Síntese do controlador 

 

O controlador do dispositivo sintetizado é composto pelos seguintes objetos: a 

porta, o decodificador e um template de serviços do dispositivo. A porta é instanciada da 

biblioteca scml [35] que implementa um padrão TLM para comunicação entre módulos 

em alto nível de abstração. Operações nessa porta são enviadas ao decodificador que 

avalia as solicitações e, por sua vez, dispara o serviço solicitado, passando os parâmetros 
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devidamente. A especificação dos serviços no template deve ser feita pelo projetista, pois 

se trata de algo muito específico de cada dispositivo. Uma implementação para o 

exemplo é mostrado na Figura 4.10. 

 
void simple_io_behavior::print(char data){ 
    //Put your code here 
    cout << data << endl; 
} 
unsigned char simple_io_behavior::read(){ 
 //Put your code here 
    char data; 
 cin >> data; 
    return data; 
} 

Figura 4.10: Implementação dos serviços 

 

A template consiste em um módulo com interfaces correspondentes aos serviços 

especificados em DevC. Para cada método, o projetista é livre para adicionar o 

comportamento desejado. Esses métodos são registrados junto ao controlador e são 

invocados quando as condições forem satisfeitas. Nesse exemplo, esses métodos são 

chamados quando ocorrem operações de leitura e escrita na porta, pois nenhuma outra 

condição foi especificada em DevC. 

Na fase de síntese também é gerado o driver para o dispositivo. Como o 

dispositivo é bastante simples, o comportamento do driver resume-se a enviar o dado 

para o endereço correto de acordo com o serviço desejado. A implementação do driver é 

mostrada, em camadas, na Figura 4.11. 

A camada de serviços é sintetizada a partir das descrições dos serviços em DevC. 

Assim, a assinatura das funções corresponde à mesma usada para implementar os 

serviços do dispositivo. Para o exemplo, são geradas as funções de escrita 

<simple_io_print> e de leitura <simple_io_read>. O papel dessa camada é 

prover os mesmos serviços do dispositivo para as camadas da aplicação/SO de forma 

transparente. Para isso, a camada de serviços usa a camada do kernel do driver. Para esse 

exemplo, essa camada estabelece o endereçamento correto do serviço a partir do 

endereço base, fornecido pelo mapeamento na plataforma, e envia ou recebe dados do 

dispositivo através da camada HAL. Como ressaltado anteriormente, a implementação da 
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camada HAL é feita previamente pelo projetista e vai depender do tipo de processador 

que está sendo usado. Essas informações são fornecidas por meio da descrição dos 

atributos da plataforma. 

 

DEVC(simple_io){ 
  
  dc_scml_port pv; 
  
  dc_format p_type = "%data:8:s"; 
  dc_format r_type = "%:r:8"; 
  dc_service <s_type, WRITE> print; 
  dc-service <r_type, READ> read; 
  DEV_CTOR(simple_io){ 
    print.set_address(0); 
    read.set_address(1); 
  } 
} 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Síntese do driver 

 

Vale ressaltar que o número de parâmetros para os serviços pode ser variável. 

Dessa forma, tanto o driver quanto o controlador são responsáveis pelo seqüenciamento e 

armazenamento dos parâmetros para que possam ser passados de forma correta ao 

dispositivo. Estas funcionalidades do driver e do controlador também são geradas 

automaticamente a partir da especificação em DevC. 

Como relatamos anteriormente, o modelo funcional foi concebido para permitir 

um rápido desenvolvimento, validação da integração à plataforma e da comunicação com 

os componentes de software. 

O modelo estrutural, mencionado anteriormente, e ilustrado na Figura 4.7 inclui 

outros componentes e funcionalidades. Para dar suporte à modelagem no domínio 

estrutural, novos construtores estão disponíveis na linguagem DevC. A Tabela 4.3 

apresenta um exemplo simples do modelo estrutural. Os novos construtores encontram-se 

destacados na descrição. 

inline void 
simple_io_print(char value); 
 
inline uchar simple_io_ read(); 

 

inline void  
print_ctrl(char value); 
 
inline uchar read_ctrl(); 

 

inline void  
outb(uint addr, char value); 
 
inline char inb(uint addr); 

Serviços

Kernel do driver

HAL
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Tabela 4.3: Especificação de recursos do modelo estrutural 

Características Especificação DevC 
Nome:             display 
Serviço:           print 
Parâmetros:     2 
Dados:             8 bits 
Sinal:               não 
Registrador: controle 

 1 DEVC(display){ 
 2  
 3   dc_scml_port pv; 
 4  
 5   dc_format p_type = "%data:8 data1:8"; 
 6   dc_service <p_type, WRITE> print; 
 7   
 8  dc_format c_type = "%RESERVED:7 %DE:1"; 
 9  dc_reg <c_type, WRITE> ctrl; 
10  DEV_CTOR(display){ 
11    print.set_address(0); 
12    ctrl.set_address(1); 
13  } 
14 } 

 
 

O dispositivo é um simples display que imprime caracteres no vídeo. O serviço 

<print> recebe dois parâmetros de 8 bits sem sinal e os imprime no vídeo. Além disso, 

o dispositivo possui um registrador de controle. Os novos recursos na especificação 

DevC para esse exemplo encontram-se na definição do formato de registradores e a 

declaração do mesmo: 

dc_format ID = string: Apesar de ter a mesma sintaxe que a especificação de serviços, 

há algumas diferenças no conteúdo da string, pois esta permite 

definir campos de bits para o registrador ao invés de 

parâmetros como no caso do formato de serviços. Assim, o 

tamanho do registrador será a soma dos seus campos. O 

projetista pode especificar que parte do registrador não é usada 

através da palavra RESERVED. No exemplo acima, os bits de 

7 a 1 não são usados e somente o bit 0 (zero) é válido. Para esse 

bit, é definido um campo denominado <DE>. Em alguns casos 

faz-se necessário definir uma máscara para o registrador. Nesse 

caso, o formato deve conter o construtor MASK seguido pelo 

conjunto de símbolos: ‘1’, ‘0’ e ‘.’; assim, 

“%MASK:’000011..’” determina que os bits de 7 a 4 serão 

sempre mantidos em ‘0’ (zero), 3 e 2 em ‘1’ (um) e os dois 

últimos podem variar.  
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dc_reg <fmt, [tipo]> ID: Declara um registrador. O projetista pode informar dois 

atributos: o formato, definido previamente, e o tipo do 

registrador que informa se o mesmo é de leitura ou escrita. 

Caso o segundo atributo seja omitido, assume-se que o 

registrador é de leitura e escrita. No exemplo, declara-se o 

registrador <ctrl> e, no construtor, por meio do método 

<set_address>, lhe é atribuído um endereço. 

dc_buffer ID:word:size Declara um buffer no controlador como elemento de 

armazenamento. Além do identificador, deve-se informar a 

quantidade de palavras, através do atributo word, e o tamanho 

de cada palavra, por meio do atributo size. 

 

O dispositivo sintetizado a partir dessa especificação deve incluir mais detalhes. A 

Figura 4.12 ilustra o diagrama de blocos do controlador gerado. Um registrador 

formatado é adicionado ao dispositivo e o decodificador é responsável por permitir o 

acesso tanto ao registrador quanto ao serviço <print>, dependendo da requisição feita 

pelo driver. Os objetos que implementam o registrador, bem como, o seu formato, são 

instanciados a partir da biblioteca de componentes. Da mesma forma que o exemplo 

anterior, o projetista deve fornecer o comportamento do serviço <print>. A interface é 

registrada junto ao controlador.  Como o método <print> necessita de dois parâmetros, 

o mesmo só será invocado quando o driver enviá-los. O controle e o armazenamento são 

gerados automaticamente. 
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Figura 4.12: Síntese do dispositivo estrutural 
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Um novo driver também é gerado para esse modelo de dispositivo, como mostra a 

Figura 4.13. 

O driver gerado é bastante simples. A camada de serviço implementa o único 

serviço especificado para o dispositivo que recebe dois parâmetros. Para isso, a função da 

camada do kernel do driver é chamada, seqüencialmente, para cada parâmetro. Esta 

função, por sua, vez, invoca a função da camada HAL correta para, efetivamente enviar o 

dado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Síntese do driver para o dispositivo estrutural 

 

Essa implementação do driver não possibilita o acesso ao registrador de controle 

do dispositivo, embora o mesmo tenha sido especificado e implementado no modelo 

executável do dispositivo. Isso acontece porque registradores e campos de registradores 

só são acessados e manipulados quando as variáveis do driver, definidas anteriormente e 

que são mapeadas nos registradores, são explicitamente declaradas na especificação 

DevC, como mostra a seguir. 

Ao exemplo anterior foi acrescentada uma variável do driver que é mapeada no 

campo <DE> do registrador de controle <ctrl>. A sintaxe para especificar variáveis do 

driver é dada por: 

dc_drv_map ID { Atribuições }: Declara um conjunto de variáveis do driver. Essas 

variáveis são mapeadas em registradores ou em 

campos de registradores. No exemplo, a variável < > 

inline void display_print(char value, char value); 

 

Serviço

inline void display_print_ctrl(char value); 

inline void outb(uint addr, char value); 
inline char inb(uint addr); 
 

Kernel do driver

HAL
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campos de registradores. No exemplo, a variável <DE> 

é associada ao campo do registrador de controle 

<ctrl.DE>.  

 

DEVC(display){ 
 
  dc_scml_port pv; 
 
  dc_format p_type = "%data:8:s data1:8:s"; 
  dc_service <s_type, WRITE> print; 
 
  dc_format c_type = "%RESERVED:7 %DE:1"; 
  dc_reg <c_type, WRITE> ctrl; 
 
  dc_drv_map var{ 
     DE = ctrl.DE; 
  }; 
 
  DEV_CTOR{ 
     print.set_address(0); 
     ctrl.set_address(1); 
  } 
} 

 

A especificação de variáveis de drivers impacta na síntese da camada 

intermediária, ou seja, a camada do kernel do driver. Como essa camada é responsável 

pelo acesso aos recursos do dispositivo, todas as operações lógicas e de manipulação de 

bits são implementadas nessa parte. Assim, para cada variável declarada em DevC, são 

geradas as devidas funções de acesso às mesmas. Funções de leitura e escrita da variável 

são sintetizadas em função do tipo de registrador ao qual a variável é mapeada: leitura, 

escrita e leitura/escrita. No exemplo acima, a variável <DE> é mapeada em um 

registrador somente de escrita, portanto, é gerada uma função que fará a escrita no 

registrador, como mostrado a seguir: 

 

inline void display_print_ctrl(char value); 
inline void setDE(char DE); 

 

A função <setDE> recebe um valor como parâmetro e provê que somente o 

valor do bit zero no registrador de controle <ctrl[0]> seja alterado. A geração de 

funções que acessam corretamente os registradores, bem como, implementam a 
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manipulação dos seus bits é de fundamental importância, pois, evitam que o 

desenvolvedor se preocupe com esses detalhes que são muito susceptíveis a erros. 

É comum estabelecer restrições e condições lógicas para acessar recursos de um 

dispositivo. Dessa forma, a linguagem DevC permite que o projetista especifique 

condições e ações que devem ocorrer antes e depois de um determinado acesso. Para 

exemplificar tais funcionalidades, foram adicionados uma condição e uma ação para 

execução do serviço <print>, conforme mostrado a seguir: 

 

DEVC(display){ 
 
  …… 
  dc_drv_map var{ 
     DE = ctrl.DE; 
  }; 
 
  DEV_CTOR{ 
     print.set_action(pre){ ctrl.DE == 1; var.DE <= 1; }; 
     print.set_address(0); 
     ctrl.set_address(1); 
  } 
} 

 

As condições e ações são especificadas através do método <set_action>. Os 

detalhes da sua sintaxe são como segue: 

ID.set_action(atributo) {cond; ação}: Atribui condições e ações a um recurso do 

dispositivo. O ID pode ser um serviço ou 

registrador. A declaração é seguida por um 

atributo que deve ser: <pre> ou <pos> para 

indicar que a ação deve ocorrer antes ou após o 

acesso. Entre chaves são especificadas as 

condições e ações. Elas são definidas em função 

de registradores, campos ou variáveis do driver. O 

exemplo especifica que o serviço <print> só 

será executado se o valor do campo <DE> do 

registrador <ctrl> for 1: <ctrl.DE == 1>. Por 

outro lado, a ação <var.DE <= 1> especifica que 

o driver deve escrever 1 nesse campo antes de 
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o driver deve escrever 1 nesse campo antes de 

requisitar o serviço do dispositivo. 

 

A especificação de condições e ações terá efeito tanto na síntese do controle do 

dispositivo quanto nas camadas do driver. Quando as especificações condicionais e ações 

referem-se aos registradores ou campos, o código gerado será relativo ao controle do 

dispositivo. Quando estas especificações são em função das variáveis do driver, o código 

correspondente será gerado para a implementação do driver. 

Até o momento, suportamos dispositivos cujos serviços podem ser acessados 

através de operações em determinados endereços. No entanto, é comum que a interação 

entre driver e dispositivo seja realizada através da interface de registradores do mesmo. 

Assim, no modelo estrutural, tem-se uma interface comum que é acessado pelo driver e 

pelos serviços do dispositivo. Para compor essa estrutura, a linguagem DevC 

disponibiliza um construtor que permite associar explicitamente serviços a registradores. 

A sintaxe é como segue: 

ID.bindsTo(REG | VAR): Associa um serviço a um determinado registrador ou a uma 

variável do driver, ambos declarado previamente. 

Semanticamente, operações no registrador podem implicar na 

execução do serviço. Evidentemente, serviço e registrador 

devem ser compatíveis com relação ao tipo: leitura, escrita ou 

ambos. 

 

Como vimos no capítulo 2, os dispositivos podem implementar operações de E/S 

de diferentes formas. Essas técnicas de E/S incluem espera ocupada (wait), polling, 

interrupção e DMA. Atualmente, a linguagem DevC permite a especificação das técnicas 

de polling, interrupção e wait state. Para isso, três novas palavras-chave foram 

adicionadas a DevC: polling, interrupt e waitstate. 

polling (condição): Declara que o dispositivo implementa a técnica de polling. Essa 

especificação deve estar dentro de uma pré-ação. A condição é 

estabelecida em função de uma variável do driver, pois é o driver 

quem deve verificar o estado do dispositivo. Dessa forma, o 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Abordagem Proposta 93 

quem deve verificar o estado do dispositivo. Dessa forma, o 

código para realizar o polling pode ser gerado. 

Interrupt([condição]): Declara que o dispositivo gera uma interrupção através de uma 

porta declarada previamente. Nesse caso, apenas uma função 

simples é gerada. O comportamento para a interrupção, bem 

como, o tratamento por parte do driver deve ser especificado pelo 

projetista. A especificação deve estar dentro de uma pós-ação, 

pois uma interrupção acontece após a ocorrência de algum evento 

no dispositivo. 

waitstate([condição]): Declara que o mecanismo de sincronização do dispositivo é wait 

state. Este mecanismo é implementado totalmente por hardware e, 

portanto, deve estar associado a um serviço que será 

implementado pelo controlador. A condição é opcional e, quando 

definida, deve fazer referências aos recursos implementados pelo 

controlador. Este mecanismo não afeta o comportamento do 

driver. 

 

Para ilustrar esse novo cenário, usamos o exemplo a seguir. Novas características 

e restrições foram adicionadas à especificação original do display. 

 

 1 DEVC(display){ 
 2  
 3 dc_scml_port pv; 
 4  
 5  dc_format p_type = "%data:8:s data1:8:s"; 
 6  dc_service <p_type, WRITE> print; 
 7  dc_format d_type = "%data:8:s"; 
 8  dc_reg <d_type> data;   
 9  dc_format s_type = "%RESERVED:7 %RD:1"; 
10  dc_reg <s_type, READ> status; 
11  dc_drv_map var{ 
12     RD = status.RD; 
13  }; 
14   
15  DEV_CTOR{ 
16    data.set_action(pre){ polling(var.RD == 1); }; 
17    print.set_action(pre){ status <= 0; } 
18    print_set_action(pos){ status <= 1; } 
19    data.set_address(0); 
20    print.bindTo(data); 
21    status.set_address(1); 
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22  }; 
23 }; 

 

Os novos recursos encontram-se destacados na especificação DevC. Um 

registrador de dados foi especificado, como mostrado nas linhas 7 e 8. Esse registrador é 

associado ao serviço  <print>, como mostrado na linha 20. Assim, escritas nesse 

registrador farão com que o serviço seja executado. Na linha 10 é declarado um 

registrador de leitura, do ponto de vista do driver, que sinalizará o estado do dispositivo. 

As restrições e ações são definidas no construtor da especificação. Na linha 16, a técnica 

de polling é declarada como uma pré-ação em função da variável do driver. A condição 

significa que o driver só enviará dados ao dispositivo quando essa variável assumir o 

valor ‘1’. Em seguida, na linha 17, é declarada uma pré-ação para o controlador, ou seja, 

o mesmo tem que atribuir o valor zero ao registrador antes de executar o serviço. A pós-

ação consiste em atribuir o valor 1 ao registrador de estado, após a execução do serviço. 

O dispositivo sintetizado é mostrado na Figura 4.14. Novos registradores são 

gerados automaticamente, bem como, a implementação do controle e das restrições 

descritas em DevC.  

D
e
c
o
d
e
r

print

display

Comportamento

status RD

Data

 

Figura 4.14: Controle do dispositivo com polling 

 

O driver gerado também implementa o comportamento para atender a 

especificação. A principal alteração é na camada de serviços, onde o processo de polling 

é efetuado antes do envio de dados ao dispositivo. De maneira similar ao exemplo 
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anterior, o serviço <display_print> usa a camada do kernel para realizar esse 

processo. Uma função <getRD> é gerada nessa camada para recuperar devidamente a 

informação mapeada no registrador de estado. 

Esses recursos evidenciam ainda mais o poder de abstração da linguagem, pois, o 

projetista não precisa se preocupar com instâncias de registradores, formatação, 

endereçamento, atribuição de valores a campos de bits e operações lógicas quando 

especificam o driver. Assim, no caso de dispositivos, preocupa-se em implementar o 

comportamento do serviço, que na verdade é, em geral, a interface de saída. No caso do 

driver, pode adicionar comportamentos específicos à camada de serviços, mas não 

precisa se preocupar com as operações dependentes do hardware. 

Como discutido na Seção 4.4, vários cenários são suportados pela abordagem 

proposta em função do modelo do dispositivo e do emprego de um sistema operacional 

ou não. Acabamos de expor detalhes para implementação dos modelos funcional e 

estrutural do dispositivo e seu impacto na geração do device driver. Até o momento, o 

driver gerado disponibiliza um conjunto de serviços que podem ser chamados pela 

aplicação, mas não possui nenhuma ligação com o sistema operacional diretamente. A 

linguagem DevC possui alguns recursos para especificar a interface do SO e associá-las, 

opcionalmente, aos serviço do driver. 

Atualmente, nesse trabalho optou-se por fixar o sistema operacional. Assim, o 

Linux [33] e sua versão para sistemas embarcados, o uClinux [67] são os sistemas 

suportados. Ainda assim, variações na versão do kernel impactam no device driver, pois a 

interface que compõe um módulo foi alterada na versão 2.6 do kernel. Como vimos no 

Capítulo 2, o sistema operacional define um modelo para o device driver. No caso do 

Linux, um driver é um módulo de software que deve implementar uma API bem definida.  

Assim, a partir da especificação da interface em alto nível de abstração, é possível gerar o 

módulo corretamente, com as suas estruturas e funções, dependentes das versões do 

kernel, de maneira transparente ao desenvolvedor. 

Para dar suporte à interação e integração com o SO, alguns construtores foram 

adicionados à linguagem DevC que serão descritos a seguir: 

dc_os <OS> OS_ID: Declara o uso do sistema operacional. O atributo OS 

especifica o sistema a ser usado. Assim, a sintaxe torna-se 

flexível para futuros sistemas. O valor de OS deve ser o 
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flexível para futuros sistemas. O valor de OS deve ser o 

mesmo informado no arquivo de configuração, descrito na 

Seção 4.5.1. OS_ID é o identificador do sistema no 

contexto da linguagem DevC. 

dc_os_map IF_ID { atrib }: Essa sintaxe declara as funções da API do kernel do sistema 

que são geradas e, opcionalmente, a associação destas com 

as funções da camada de serviço do driver. A sua sintaxe é 

semelhante ao mapeamento de variáveis do driver aos 

registradores.  

 

Para ilustrar melhor, uma especificação da interface do SO é detalhada abaixo: 

  
 1 DEVC(DEV_ID){ 
 2 
 3   dc_os <OS> OS_ID; 
 4 
 5   dc_os_map I_OS { 
 6     OS_ID.OPEN  = dc_service1; 
 7     OS_ID.WRITE = dc_servicen; 
8 OS_ID.READ; 
9   }; 
10}; 

  

Três funções da API seriam geradas: <open>, <write> e <read>. As duas 

primeiras chamariam automaticamente as funções da camada de serviços, enquanto a 

última seria gerada sem comportamento definido. Após as funções serem geradas, o 

projetista pode adicionar o comportamento necessário a cada uma. 

Ao embutir o driver no sistema, o mesmo passa a executar no espaço do kernel, 

não sendo mais acessado diretamente pela aplicação. O kernel do sistema operacional, 

por sua vez, disponibiliza uma API para cada evento solicitado pela aplicação do usuário. 

A Tabela 4.4 a seguir relaciona os possíveis eventos no espaço do usuário e a 

correspondente API que deve ser implementada pelo driver juntamente com as principais 

estruturas de dados do kernel. 

Com a especificação em DevC, é possível gerar as funções declaradas, bem como, 

as funções de inicialização do módulo (driver), finalização, preencher devidamente as 
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estruturas e registrar o driver junto ao kernel. Assim, o desenvolvedor não se preocupa 

com os detalhes inerentes ao tipo de sistema operacional e versões do kernel. 

 

Tabela 4.4: Eventos e a API do kernel do SO 

Eventos Funções Usuário Funções do kernel 

Carregar um módulo  insmod init(...) 

Abrir dispositivo open(...) open(...) 

Lê dispositivo read(...) read(...) 

Escrever dispositivo write(..) write(..) 

Fechar dispositivo close(...) close(...) 

Remover módulo rmmod() exit() 

 

Com os recursos disponibilizados na linguagem DevC, complementados pelos 

arquivos de configuração da plataforma e do sistema operacional, pode-se ter um 

ambiente de desenvolvimento de modelos de controladores de dispositivos e device 

drivers que suporte diferentes modelos de dispositivos em diferentes contextos. Para 

validar os drivers e dispositivos, tanto uma plataforma de testes quanto um porte do 

sistema operacional para a plataforma virtual foram desenvolvidos, como será 

apresentado no Capítulo 5. 

 

4.6 Implementação da Ferramenta para Geração de 
Código 

 

A ferramenta dcsim (DevC Simulator Generator) é responsável por ler os 

arquivos de entrada e gerar o código do driver, do controlador e instrumentar o código 

gerado para produzir informações de trace. Uma visão geral da ferramenta é mostrada na 

Figura 4.15. 
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As entradas da ferramenta correspondem às descrições das características da 

plataforma, uma descrição em DevC e as informações sobre o sistema operacional, 

conforme apresentado na Seção 4.5.1. A partir das entradas, o processo para geração de 

código é realizado em dois passos: análise e síntese. A fase de análise consiste em 

processar as informações de entrada e verificar possíveis erros sintáticos e inconsistências 

nas descrições. Caso não haja erros nessa fase, uma representação interna dos dados, 

contendo as devidas informações para o próximo passo, é gerada. O componente 

responsável por esse trabalho é o dcsim parser.   

A implementação da ferramenta é baseada na estrutura de implementação da 

linguagem ArchC. Internamente, a ferramenta dcsim faz uso do programa acpp (ArchC 

pré-processor) [72]. Esse programa é um pré-processador que foi modificado para 

receber uma descrição em DevC e as demais descrições (plataforma e SO) e extrair as 

informações necessárias para  a geração dos componentes mostrados na Figura 4.15. Este 

programa não é utilizado diretamente pelo usuário, mas sim pelo conjunto de ferramentas 

do projeto ArchC, tais como, o gerador de simuladores, o gerador de simuladores 

compilados e o gerador de montadores. As informações extraídas por esse pré-

processador dão origem à estrutura interna de dados gravadas na memória e ficam 

disponíveis para a ferramenta que o invocou. 

 
Figura 4.15: Estrutura da Ferramenta dcsim 

  

Esse pré-processador contém os Analisadores léxico e sintático e são 

implementados utilizando as ferramentas GNU Flex [95] e GNU Bison [96]. 
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Após invocar o pré-processador modificado acpp, a ferramenta dcsim pode 

chamar as ferramentas para a geração de código do modelo simulável do controlador, do 

driver e para a geração de informações de acesso ao controlador (traces), a depender das 

opções passadas na linha de comando. Atualmente, o usuário pode informar as seguintes 

opções na linha de comando: 

--help. Lista uma breve descrição das opções que podem ser informadas na linha 

de comando. 

 

--driver, -drv : 

Essa opção informa ao dcsim para gerar apenas o device driver para o modelo 

descrito em DevC. 

 

--dev-controller, -dvc 

Essa opção informa ao dcsim para gerar apenas o modelo de simulação para o 

controlador do dispositivo. 

 

--trace, -tr 

Essa opção informa ao dcsim para gerar um código que, quando executado o 

modelo de simulação, é capaz de gerar um arquivo com as informações de acesso ao 

dispositivo. Essa opção só é válida quando o modelo do controlador do dispositivo for 

gerado.  

Para a geração do device driver e do modelo de simulação do controlador, os 

argumentos obrigatórios são os arquivos com as descrições em DevC, da plataforma e do 

sistema operacional. No entanto, o usuário tem a opção de escolher a geração somente do 

device driver, somente do controlador e do controlador com trace.  
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4.6.1 Limitações 
 

Apesar da abordagem proposta apresentar alguns resultados interessantes para o 

desenvolvimento concorrente e incremental de modelos de dispositivos e drivers, alguns 

pontos não são suportados ainda e que oferecem limitações. Essas limitações estão mais 

relacionadas ao device driver, principalmente, com relação à camada de mais alto nível e 

interação com o sistema operacional. Algumas funcionalidades como concorrência, 

temporização, transferências de dados entre os espaços do usuário e do kernel ainda não 

são abordadas na presente versão deste trabalho. 

A ênfase dada foi na especificação do dispositivo e nas camadas de software que 

fazem a interface com o hardware e com as aplicações em software e/ou com o sistema 

operacional. 

 

4.7 Conclusão 
 

Nesse capítulo, apresentamos um fluxo de projeto para uma nova abordagem com 

relação ao desenvolvimento dos componentes do subsistema de entrada e saída, mais 

especificamente drivers e dispositivos. A abordagem proposta permite o desenvolvimento 

incremental e concorrente de tais componentes em diferentes modelos e em diferentes 

cenários para execução do driver. 

O fluxo está centrado na linguagem de descrição DevC que possibilita a 

especificação das características do dispositivo e a geração de device drivers, em 

diferentes níveis de detalhes. A abordagem também suporta a geração de device drivers 

em sistemas que incluem um sistema operacional. A partir da especificação DevC, das 

informações de configuração da plataforma, bem como, do sistema operacional, o 

controlador do dispositivo e o respectivo driver são sintetizados.  

Apesar de algumas limitações, alguns dispositivos orientados a caractere foram 

desenvolvidos e, em alguns casos, os resultados com relação à porcentagem do código 

gerado automaticamente pode chegar a 90% do modelo (drivers e controladores), como 

será apresentado nos próximos Capítulos, ressaltando a importância da elevação do nível 
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de abstração e possibilitando que o projetista se concentre no desenvolvimento de partes 

mais específicas, sem se preocupar com detalhes arquiteturais tanto do driver quanto do 

dispositivo. 
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Capítulo 5 
 

"É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer." ( Aristóteles ) 

5 Um Exemplo de Desenvolvimento Usando a 
Linguagem DevC: LCD Gráfico 

 

No capítulo anterior apresentamos os recursos da linguagem DevC, sua sintaxe e 

semântica. Neste capítulo, iremos apresentar um exemplo aplicando a linguagem DevC 

no desenvolvimento de um modelo de simulação de um dispositivo periférico e seu 

device driver. O dispositivo considerado nesse exemplo é o módulo display gráfico 

PCF8833, muito usado em telefones celulares comerciais. Adicionalmente, 

apresentaremos a infra-estrutura de hardware e software e alguns resultados de simulação 

obtidos na validação do exemplo. 

 

5.1  Infra-estrutura de Hardware e Software 
 

Para validar os modelos dos controladores e dos device drivers gerados a partir da 

descrição em DevC, fez-se necessária a construção de modelos de plataformas virtuais e a 

definição e respectivo porte de um sistema operacional embarcado. Dessa forma, a 

construção desse ambiente será discutida nas próximas seções, antes da apresentação do 

exemplo de desenvolvimento usando a linguagem DevC. 

 

5.1.1 Modelo da Plataforma Virtual 
 

Como discutido no capítulo 2, o modelo de uma plataforma virtual deve 

apresentar um comportamento fiel ao hardware real para possibilitar o desenvolvimento 

antecipado do software embarcado. Assim, um dos propósitos da plataforma virtual é 

facilitar a validação dos modelos dos device drivers juntamente com as aplicações e/ou 
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sistema operacional. A depender da demanda do software, a plataforma deve 

implementar os recursos de hardware apropriado. Por exemplo, se o driver for 

especificado com o tratamento de interrupção, a plataforma deve prover o hardware 

necessário para gerar a interrupção e o modelo do processador deve implementar a parte 

do tratamento da interrupção que lhe cabe. Por outro lado, nem sempre recursos como 

tratamento de interrupção, temporização e sistemas operacionais são necessários. Dessa 

forma, definiremos uma plataforma mínima a partir da qual novos recursos são 

adicionados por demanda. A Figura 5.1 apresenta a instância mais elementar da 

plataforma virtual. 

A plataforma é composta pelas instâncias do processador Archc-Sparc, 

barramento amba e de um componente de memória juntamente com os respectivos 

wrappers. No quadro denominado “descrição do processador” na Figura 5.1 encontra-se 

parte da descrição do processador Sparc na linguagem Archc. A descrição do processador 

é composta de duas partes: 1) A descrição dos recursos da arquitetura (AC_ARCH) e 2) a 

descrição do conjunto de instruções (AC_ISA) [69]. A primeira versão do processador 

Sparc em ArchC abrange um subconjunto das instruções do Sparc-V8 [24], mas não 

implementa alguns recursos como traps e interrupções. 

A estrutura de comunicação entre os componentes é provida pelo barramento 

Amba. Este barramento foi implementado diretamente em SystemC em diferentes níveis 

de abstração. O modelo usado nessa plataforma é o TL2 (transaction Level 2) [68]. O 

quadro “modelo do barramento amba”, na Figura 5.1, mostra um fragmento de código em 

SystemC do barramento. Da mesma maneira, parte do componente de memória é 

apresentada na mesma figura. Esse modelo de memória foi implementado sem waitstates, 

o que torna mais rápida a sua simulação. 

Finalmente, as instâncias de cada componente para montar a plataforma virtual 

são mostradas no quadro “modelo da Plataforma” da Figura 5.1. A conexão de cada 

componente ao barramento é feita por meio de wrappers. A função deste componente é 

converter o protocolo da porta de comunicação do componente para o protocolo do 

barramento. Eles correspondem às primeiras instâncias no código que monta a 

plataforma. Em seguida, o processador, a memória, o barramento e o árbitro são 

instanciados e as respectivas portas são ligadas. Por último, os componentes mestres e 
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escravos são devidamente registrados ao barramento. Assim, o modelo da plataforma 

virtual está pronto para ser compilado e, como resultado, obtém-se o modelo executável 

da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Modelo da Plataforma Virtual 

 

 

 AC_ARCH(sparcv8){ 
      ac_tlm_intr_port intrp; 
      ac_tlm_port debug_mode:1; 
      ac_tlm_port irq_resp:1; 
    ... 
   ARCH_CTOR(sparcv8){ 
      ac_isa("sparcv8_isa.ac"); 
      set_endian("big"); 
   }; 
 }; 

 AC_ISA(sparcv8){ 
     ac_format Type_F1     = "%op:2 %disp30:30"; 
     ac_format Type_F2A  = "%op:2 %rd:5 %op2:3 %imm22:22"; 
     ... 
     ac_instr<Type_F1>  call; 
     ac_instr<Type_F3A> ldsb_reg, ldsh_reg, ldub_reg, lduh_reg; 
   ... 
 }    

  
int sc_main(int ac, char *av[]) 
 { 
    sc_time clock(1, SC_NS); 
   //Instancia dos wrappers 
    w_ac_ab wrap_sparcv8 ("wrapper_proc", 1, 0x000000, false, 3); 
    w_ab_sb wrap_mem1 ("wrapper_mem1", MEM_1_START, MEM_1_SIZE); 
 
    //componentes 
    simple_bus_fast_mem mem1 ("mem_fast1", MEM_1_START,             
                                      MEM_1_END); 
    sparcv8 sparc_proc("sparcv8");     
    Amba_Arbiter_Fix_Priority arbitro("arbitro", clock); 
    AmbaBus bus("bus", &arbitro, clock);     
     //ligacao 
    sparc_proc.DM_port (wrap_sparcv8.target_export); 
    wrap_sparcv8.portBus (bus); 
    wrap_mem1.port_bus (bus); 
    wrap_mem1.port_slave (mem1); 
    //Registro no barramento 
    bus.register_master (&wrap_sparcv8); 
    bus.register_slave (&wrap_mem1); 

 
class simple_bus_fast_mem : public 
simple_bus_slave_if , public sc_module{ 
public: 
   simple_bus_fast_mem(sc_module_name name_ 
        , unsigned int 
start_address 
        , unsigned int end_address) 
    : sc_module(name_) 
    , m_start_address(start_address) 
    , m_end_address(end_address) 
  { 
  } 

  
class AmbaBus :  
 public sc_channel,  
 public Amba_Master_tl2_if,  
 public Amba_Slave_tl2_if 
{ 
 private:  
    Amba_Arbiter_if* arbiter; 
    AmbaDecoder* decoder; 
    ... 
    void master_send_data(...); 
    void slave_read_data(...); 
 }  

Modelo do Processador

Modelo da Memória

Modelo do BarramentoModelo da Plataforma
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Essa plataforma é suficiente para executar qualquer aplicação do usuário que não 

faça referência aos dispositivos de entrada/saída específicos. Como essa plataforma 

mínima não tem recursos de hardware para executar um sistema operacional, o suporte às 

chamadas de sistemas, tais como, leituras e escritas para o dispositivo padrão, 

manipulação de arquivos e outras funcionalidades, é provida por emulação [71]. Uma 

biblioteca específica para a plataforma alvo, denominada ac_syscall, que é ligada 

juntamente com a aplicação do usuário, intercepta as principais chamadas ao sistema e as 

transfere para o sistema operacional do host, possibilitando a interação do usuário com 

aplicação embarcada que está sendo executada na plataforma virtual. 

Essa plataforma mínima foi usada para o desenvolvimento do modelo simulável 

do controlador e do device driver que não requerem um sistema operacional e nem o 

mecanismo de interrupção. Por outro lado, novos recursos foram adicionados para dar 

suporte a aplicações mais complexas e mecanismos de interrupção. 

 

5.1.2 Extensão da Plataforma Virtual e o Processo de Porte 
do Sistema Operacional 

 

Quando o projeto de um sistema embarcado requer o uso de um sistema 

operacional, duas questões complementares devem ser consideradas: os recursos da 

plataforma virtual e o porte do sistema operacional. Tomando como base a plataforma 

mínima discutida na seção anterior, fez-se necessário incluir novos recursos, tais como, 

modelo do processador com suporte à interrupção e temporização adequada da 

plataforma. Por outro lado, uma vez definido o sistema operacional, o porte consistiu em, 

a partir de uma versão próxima à plataforma alvo, realizar as modificações necessárias no 

sistema para dar suporte ao novo hardware. Essas modificações serão menores quanto 

mais próxima for a versão original do sistema operacional da plataforma. No entanto, o 

porte de um sistema operacional envolveu modificações minuciosas em código 

dependente de hardware, device drivers e mapeamento de endereços que são 

extremamente susceptíveis a erros. 

Dessa forma, para abordar estas questões, foi desenvolvida uma estratégia para 

realizar o porte do sistema operacional e a extensão da plataforma virtual em paralelo. 
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Essa estratégia explorou as características de extensibilidade e flexibilidade da plataforma 

virtual, o que tornou possível adotar um desenvolvimento incremental, partindo-se de 

uma plataforma mais simples para uma mais completa, à medida que novas 

funcionalidades do sistema operacional eram consideradas no processo de porte [70]. 

Inicialmente, a análise do processo de boot permitiu detectar algumas limitações 

no processador Archc-Sparc. O modelo original desse processador foi desenvolvido para 

aplicações do usuário com suporte da ABI (Application Binary Interface). Em geral, 

essas aplicações não possuem instruções privilegiadas e as chamadas de sistemas são 

resolvidas pela biblioteca ac_syscall. Por outro lado, a parte dependente de hardware de 

um sistema operacional inclui instruções privilegiadas que não estavam implementadas 

no modelo original do processador. Assim, o modelo do processador foi estendido para 

incluir novas instruções. A Tabela 5.1 lista as instruções adicionadas ao modelo para dar 

suporte à execução do sistema operacional [20]. 

 

Tabela 5.1: Instruções adicionadas ao modelo original do ArchC-Sparc 

Instrução Descrição 

wrpsr Escreve no registrador PSR (status) 

rdpsr Lê o registrador PSR 

wrtbr Escreve no registrador TBR (traps) 

rdtbr Lê do registrador TBR (traps) 

windowoverflow Trap de hardware 

windowundeflow Trap de hardware 

 

Outro recurso fundamental para permitir a execução de um sistema operacional é 

o reconhecimento e o tratamento de eventos, através de traps e interrupções, por parte do 

processador. Estas características são importantes porque algumas partes do sistema 

operacional dependem da ocorrência de determinados eventos para o seu funcionamento 

correto. Por exemplo, o escalonador funciona com base nas temporizações oriundas do 

sistema de tempo da plataforma que, por sua vez, gera interrupções em um intervalo de 
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tempo predeterminado. Além disso, a interrupção é um dos principais mecanismos de 

sincronização com os dispositivos de entrada e saída. O modelo original do processador 

foi estendido para reconhecer e tratar os eventos necessários à execução de uma imagem 

do sistema operacional. A Tabela 5.2 mostra a especificação do modelo do processador 

em ArchC para adicionar tais recursos. 

Tabela 5.2: Parte da especificação em ArchC 

Recursos Instruções 

 
1.  AC_ARCH(sparcv8){ 
2. 
3.  ac_tlm_intr_port intrp; 
4. 
5.  ac_tlm_port debug_mode:1; 
6. 
7.  ac_tlm_port irq_resp:1; 
8.  . 
9.  . 
10. . 
11.  
12. } 

 
1.  AC_ISA(sparcv8){ 
2. 
3.   ac_instr<Type_F3A> wrtbr_reg, wrpsr_reg, wrwim_reg; 
4.   ac_instr<Type_F3B> rdtbr, wrtbr_imm, rdpsr, wrpsr_imm,  
5.                       rdwim, wrwim_imm; 
6.     
7.   ac_instr<Type_F3A> rett_reg; 
8.     
9.   ac_instr<Type_F3B> rett_imm; 
10.   ... 
11. 
12.   ISA_CTOR(sparcv8){ 
13.     rdtbr.set_decoder(op=0x02, op3=0x2b); 
14.     wrtbr_reg.set_decoder(op=0x02, op3=0x33, is=0x00); 
15.     wrtbr_imm.set_decoder(op=0x02, op3=0x33, is=0x01);  
16.     wrpsr_reg.set_decoder(op=0x02, op3=0x31, is=0x00); 
17.     wrpsr_imm.set_decoder(op=0x02, op3=0x31, is=0x01); 
18.     rdwim.set_decoder(op=0x02, op3=0x2a); 
19.     wrwim_reg.set_decoder(op=0x02, op3=0x32, is=0x00); 
20.     wrwim_imm.set_decoder(op=0x02, op3=0x32, is=0x01); 
21.     rett_reg.set_decoder(op=0x02, op3=0x39, is=0x00); 
22.     rett_imm.set_decoder(op=0x02, op3=0x39, is=0x01); 
23.     ... 
24.   } 
25.   ... 
26.} 
27. 

 

Na primeira coluna, têm-se as declarações dos recursos estruturais adicionados ao 

processador. As portas para interrupção são declaradas nas linhas 3 e 7. A porta intrp 

recebe uma solicitação de interrupção e a porta intr_resp responde ao controlador que a 

mesma será atendida. Essas portas seguem o padrão TLM (Transaction Level Modeling) 

para comunicação entre componentes de uma plataforma [72]. Na linha 5 é adicionada 

uma porta para se comunicar com o depurador (sparc-elf-gdb).  O processo de depuração 

usando o sparc-elf-gdb foi fundamental para a realização do porte do sistema operacional 

na plataforma virtual baseada no processador Archc-Sparc. 

Na coluna ao lado (Tabela 5.2) estão as instruções do sparc que foram adicionadas 

ao modelo. Nas linhas de 3 a 5 são declaradas as instruções para acessar os registradores 

PSR, TBR e WIN do sparc [20]. As linhas 7 e 9 declaram as instruções para o retorno do 

tratamento de traps e interrupções. Os códigos de operação de cada instrução estão 

especificados nas linhas de 13 a 22, de acordo com a sintaxe de ArchC [69]. 
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Além da extensão do modelo ArchC do processador, algumas modificações foram 

realizadas diretamente nos arquivos C++ gerados pela ferramenta acsim – gerador do 

simulador do ArchC [69]. Novas funcionalidades foram adicionadas principalmente no 

comportamento do processador relativo ao tratamento de traps e interrupções. Com isso, 

o modelo do processador estava totalmente apto a suportar a execução de um sistema 

operacional. As modificações no processador Archc-Sparc foram realizadas em 

cooperação com a equipe de desenvolvimento e suporte do Archc [24] do Instituto de 

Computação (IC) da Universidade de Campinas (Unicamp). 

Outros componentes foram necessários para dar suporte à execução de um sistema 

operacional embarcado, além do modelo do processador estendido (ver Figura 5.2). A 

plataforma mínima não dispunha de um sistema de temporização, recurso necessário para 

o funcionamento de alguns componentes do SO, principalmente o escalonador de 

processos. Assim, foi projetado um timer em SystemC baseado no componente da 

plataforma LEON [73]. O modelo simplificado possui dois registradores de carga, um 

registrador de controle e dois contadores: prescaler e timer. O componente gera uma 

interrupção para o processador em uma frequência que depende dos valores configurados 

em seus registradores. O prescaler funciona como um divisor de frequência. Ele é 

decrementado a cada pulso de clock da plataforma e quando ocorre um underflow, ele 

gera um pulso para o timer. Então, esse contador é decrementado e quando o seu 

conteúdo chega a zero, ocorre um underflow e uma interrupção é gerada. O sistema 

operacional deve configurar os registradores do temporizador ainda na inicialização do 

sistema (processo de boot). 

Um controlador de interrupção também foi adicionado à plataforma. Ele foi 

desenvolvido em SystemC com base no modelo de simulação da biblioteca scml 

disponibilizado pela coware [35]. As portas de interrupção dos vários periféricos 

convergem para o controlador que, por sua vez, conecta-se a porta de interrupção do 

Archc-Sparc. Com isso, o processador só necessita de uma porta para interrupção. 

Finalmente, um componente de entrada e saída foi desenvolvido para possibilitar 

a comunicação serial da plataforma com o mundo exterior. A UART (Universal 

Assynchronous Receive Transmit), baseada no modelo da plataforma do LEON [73], foi 

implementada em SystemC. Essa UART implementa as operações de transmissão e 
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recepção de dados em frames de 8 bits, além dos bits de start e stop. As operações de 

envio e recepção podem ser sincronizadas com o driver através dos mecanismos de 

polling ou interrupção. A UART foi implementada com um canal socket para possibilitar 

que um terminal virtual do usuário, executando no mesmo computador ou em 

computador remoto, pudesse ser conectado à plataforma e, com isso, possibilitou que o 

usuário interaja diretamente com o software embarcado executando no modelo da 

plataforma simulável. A Figura 5.2 apresenta a plataforma com os componentes 

necessários para a execução do sistema operacional. 

 

 

Figura 5.2: Plataforma com suporte à execução de um sistema operacional 

 

Concomitantemente ao desenvolvimento da plataforma, foi realizado o porte do 

sistema operacional uclinux. 

 

5.1.3 Porte do Sistema Operacional 
 

A escolha do sistema operacional para uso em um projeto de sistema embarcado é 

muito relevante, pois implica em custos relacionados ao desenvolvimento e ao produto 

final. A adoção do uclinux como a solução para sistema operacional embarcado foi 
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embasada em dois aspectos: 1) é um projeto de software livre e código aberto, e 2) a 

disponibilidade de uma distribuição muito próxima à plataforma virtual descrita na seção 

anterior – o que reduziu o esforço para a realização do porte do SO, embora as 

modificações realizadas foram extremamente críticas. 

Quando se fala em porte de um sistema operacional, refere-se às modificações 

necessárias que devem ser realizadas no seu código fonte para adaptá-lo ao hardware da 

nova plataforma. O primeiro passo na estratégia adotada para realização do porte foi 

conhecer a estrutura do sistema operacional uclinux e como o código estava distribuído. 

Como o uclinux é um Linux, a estrutura do código fonte é a mesma do código original 

[67]. A Tabela 5.3 apresenta a estrutura do código fonte do kernel do uclinux [74]. 

 

Tabela 5.3: Organização do código fonte do uclinux 

Diretório Descrição 

arch O código fonte contido nesse diretório é totalmente dependente da 

plataforma. Existe um diretório para cada plataforma para a qual o 

sistema operacional foi portado. Para o porte em questão, foi criado um 

diretório sparcnommu-archc, referente ao código portado para a 

plataforma virtual. 

drivers Contém o código fonte relacionado aos drivers; contém subdiretórios 

para as categorias de drivers, tais como, char, block, etc. Todos os 

drivers desenvolvidos ou portados encontram-se nesse diretório. 

init Contém o código de inicialização do kernel. 

fs Nesse diretório encontra-se o código fonte relativo ao sistema de 

arquivo e diretórios específicos para cada tipo de sistema. No porte do 

SO foi usado o ROMFS. 

include Este diretório contém os arquivos de cabeçalho necessários para 

construir a imagem do sistema operacional. Existe um diretório para 

cada plataforma. Neste caso, foi criado um diretório asm-

sparcnommu-archc para a plataforma virtual. 
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ipc Contém o código fonte que implementa a comunicação entre 

processos. 

kernel Contém o código fonte do processo principal do kernel. 

lib Esse diretório contém o código relacionado às bibliotecas específicas 

do kernel. 

mmnommu O código do gerenciador de memória está localizado nesse diretório. 

scripts Contém os scripts necessários para configurar e compilar a imagem. 

 

A distribuição usada do uclinux contém um porte para a plataforma do LEON, 

que é baseada no Sparc-V8. A principais diferenças residem na arquitetura do 

processador e na alocação do espaço de endereçamento das plataformas. O porte original 

do uclinux foi feito para um processador Sparc de 8 janelas, enquanto que o modelo 

ArchC-Sparc possui 16 janelas. O fato de a distribuição ser muito próximo à plataforma 

alvo reduziu substancialmente a quantidade de código fonte alterado ou adicionado, 

concentrando-se no código dependente do processador, realocação de endereços e porte 

ou desenvolvimento de alguns drivers. Como essas alterações são críticas, realizadas em 

partes bem específicas do código e em sua maioria em código assembly, o porte foi 

realizado de forma gradativa e concorrente com o desenvolvimento da plataforma para 

reduzir a probabilidade de inserção de erros no código original [70]. 

Inicialmente, com uma plataforma simplificada, contendo basicamente 

processador e memória, foram feitas alterações no processo de boot que inicializa o 

processador e os demais componentes da plataforma. Posteriormente, com uma versão da 

plataforma contendo os demais componentes de hardware, foram adicionados os outros 

componentes do kernel e o porte do filesystem. Finalmente, foi realizado o porte do driver 

para o console, o que permitiu a interação do usuário com o uclinux. A Figura 5.3 

apresenta a execução do uclinux no modelo virtual da plataforma. 

A parte superior da Figura 5.3 apresenta a execução da plataforma virtual. 

Inicialmente, os componentes são inicializados e o loader do simulador carrega a imagem 

do sistema operacional (kernel.os) e o sistema de arquivo (romfs.os). Em seguida, a 

plataforma, através da UART, aguarda uma conexão socket para continuar a execução. 
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A parte inferior da Figura 5.3 mostra a saída relativa ao processo de inicialização 

do sistema operacional. Após o usuário se conectar à plataforma, por meio de uma 

conexão telnet, o sistema operacional começa a ser executado. Durante o processo de 

boot, o kernel imprime algumas informações sobre a memória, filesystem e device 

drivers, até mostrar o prompt do shell. Nesta imagem está sendo usado o sash como shell. 

Uma vez realizada o processo de boot, o prompt torna-se disponível para o usuário que 

pode interagir com o sistema da mesma forma que em hardware real. Vale ressaltar que a 

imagem executada pela plataforma virtual é um arquivo binário com o mesmo formato de 

uma imagem gerada para o hardware real, pois o processo de geração da imagem e do 

filesystem é exatamente o mesmo. 

Essa infra-estrutura de hardware e software constitui o ambiente para integração e 

validação dos modelos de controladores e device drivers obtidos por meio da descrição 

em DevC. 
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Figura 5.3: Execução da plataforma e o processo de boot do sistema operacional 
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5.1.4 Geração da Plataforma e Compilação do Software 
Embarcado 

 

O processo de desenvolvimento gradativo do device driver e do controlador do 

dispositivo levou à necessidade de instanciar várias plataformas virtuais, como discutido 

anteriormente, a depender dos requisitos desejados. Por outro lado, o processo de 

compilação do software embarcado também variou em função da sua estrutura. Foram 

essenciais também, durante o desenvolvimento, ferramentas de suporte para a depuração 

tanto da plataforma virtual, executando no host, quanto da aplicação embarcada, sendo 

executada na plataforma virtual alvo. Para isso, a compilação foi realizada com algumas 

diretivas para depuração. 

Dessa forma, uma ferramenta simples, baseada em linha de comando, arquivos de 

script e makefiles, foi desenvolvida para automatizar alguns passos da geração da 

plataforma, da compilação da estrutura de software embarcado e da execução da 

simulação. A estrutura da ferramenta é mostrada na Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Processo de compilação da plataforma, do software embarcado e a execução da 
simulação 

 

Para compilar e executar a plataforma apresentada na Figura 5.1, utilizou-se o 

comando a seguir: 
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make model=ebl2 with-abi=1 with-gdb=0 run 

Os parâmetros que acompanham o comando significam o seguinte: 

model: sufixo do nome da plataforma para identificá-la no conjunto de 

plataformas; 

with-abi: o modelo do processador é gerado com o suporte a ABI. Assim, o software 

pode ser executado sem o sistema operacional; 

with-gdb: especifica se será usado o GDB para depuração ou não; 

run: esse parâmetro informa que após a compilação da plataforma, a mesma será 

simulada, carregando e executando a aplicação embarcada. 

 

Assim, esse comando busca a plataforma cujo sufixo do nome é “ebl2”, caso a 

plataforma exista, ela é compilada com suporte a ABI, sem recursos para depuração e 

executa a aplicação embarcada, cuja localização foi previamente configurada na 

ferramenta. Algumas das opções de parâmetros foram reutilizadas da estrutura de 

compilação da linguagem ArchC. 

Para gerar uma plataforma com suporte ao sistema operacional, a seguinte linha 

de comando foi usada: 

make model=ebl2 with-abi=0 with-gdb=0 with-so=1clean run 

Devido ao parâmetro clean a plataforma foi totalmente apagada e recompilada 

sem o suporte da ABI. A opção with-so informa a ferramenta para gerar o processador 

com suporte ao tratamento de interrupção e a aplicação a ser executada deve ser a 

imagem do sistema operacional, cuja localização foi previamente definida. 

A estrutura do software embarcado varia de acordo com a presença do sistema 

operacional e o tipo de device driver, conforme mostra a Figura 5.5. No cenário da Figura 

5.5(a) não há suporte do sistema operacional e as chamadas de sistemas são capturadas 

pela plataforma, através do suporte a ABI e desviadas para o host. Os dois cenários 

contemplam device drivers com os três mecanismos de sincronização: wait states, 

interrupção e polling. Para compilar e executar a estrutura de software do cenário da 

Figura 5.5(a), utilizou-se o seguinte comando:  
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make model=ebl2 with-sw=1 with-abi=1 with-gdb=0 run 

Esse comando compila a aplicação no formato binário elf, que é o formato executado 

pelo carregador do ArchC e a executa na plataforma com o sufixo “ebl2”. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.5: Estrutura de software utilizada para validar os device drivers 

 

A estrutura de software apresenta o suporte do sistema operacional e as aplicações 

do usuário não precisam do suporte a ABI para realizar as chamadas de sistemas. Para 

compilar as aplicações com o sistema operacional, o seguinte comando foi utilizado: 

 

make platform=archc bin=bflt prefix=/home/ebl2/svn-

novo/uclinux-archc-par/trunk/romfs/bin 

 

A aplicação foi compilada para o formato binário flat [75], pois esse é o formato 

que o uclinux usa para os arquivos binários executáveis. Após a compilação, a aplicação 

foi copiada para o diretório do sistema de arquivos e estava disponível ao usuário quando 

a imagem do sistema operacional for gerada. Nessa estrutura de software, os drivers 

foram compilados e ligados junto com o kernel do sistema operacional uclinux. 

Com isso, tivemos toda a infra-estrutura necessária para validar os drivers e os 

modelos simuláveis dos controladores de dispositivos. A modelagem em DevC de um 

dispositivo LCD será apresentada nas próximas seções. 
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5.2 Especificação do Módulo LCD Gráfico PCF8833 
 

O modelo PFC8833 STN1 RGB da Philips semicondutores integra em um único 

módulo dois componentes: o controlador PCF8833, parte eletrônica responsável pela 

interface com o display, e o display gráfico, que corresponde à parte visual [76]. A Figura 

5.6 ilustra esses dois componentes do módulo LCD. 

 

 

Figura 5.6: Estrutura do Módulo LCD Gráfico 

 

O módulo LCD display se comunica com a plataforma através da interface 

externa, que pode ser serial ou paralela, enquanto que a interface interna faz a 

comunicação entre a parte eletrônica e o display gráfico. As principais características do 

display gráfico são: 

• resolução de 132 x 132 pixels; 

• 4096 cores; 

• área visível de 3x3cm; 

• rolagem da imagem; 

• diferentes modos de exibição. 

 

                                                   
1 Super-Twisted Nematic 
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O componente PCF8833 se encarrega de prover todas as funções necessárias ao 

display, armazenamento de dados, tensões elétricas e possui as interfaces para conexão 

do módulo a um sistema embarcado. O controlador recebe comandos e dados, decodifica-

os e gera os sinais de controle e transfere os dados que serão exibidos no display [76]. Ele 

inclui os seguintes elementos: 

• memória de 209 Kb; 

• decodificador; 

• contadores; 

• geradores de sinais; 

• interface externa serial de 3 linhas; 

• interface externa paralela de 8 linhas; 

 

O objetivo desse exemplo é integrar esse módulo em uma plataforma de hardware 

de sistemas embarcados, desenvolver o device driver e validar o sistema. 

 

5.2.1 Princípio de Funcionamento 
 

Para realizar a especificação em DevC, foi necessário o entendimento do 

protocolo do dispositivo, ou seja, quais os comandos, o formato e a ordem de envio para 

que o driver pudesse ser gerado de acordo com o comportamento esperado. Para isto, 

analisou-se a documentação disponível, em geral, as especificações detalhadas em 

datasheets [76]. O acesso ao módulo LCD deve gerar as configurações e as escritas na 

memória interna para visualização no LCD. As diversas funcionalidades e modos de 

operação do dispositivo podem ser configurados através do envio de instruções ao 

módulo. Três tipos de instruções são definidos: configuração do display, atribuição de 

endereços de X e Y e miscelâneas. As instruções do módulo controlador são compostas 

por um código de operação (opcode) e, opcionalmente, pode conter parâmetros. O 

formato das palavras enviadas ao controlador é apresentado na Figura 5.7. 
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Figura 5.7: Formato de comandos e dados do módulo LCD 

 

Cada palavra possui 9 bits e pode representar uma instrução, parâmetros das 

instruções ou um dado a ser escrito na memória. O bit mais significativo da palavra, b[8], 

indica para o controlador driver do display se a palavra é um comando (bit[8] = 0) ou um 

dado (bit[8] = 1). A Tabela 5.4 apresenta alguns exemplos de comandos e dados. 

 

Tabela 5.4: Exemplo do formato de comandos e operação de escrita 

 

Na primeira linha da tabela, tem-se o comando reset (RST) do dispositivo. Este 

comando não necessita de parâmetros e o seu código de operação é 0x01. Em seguida, 

tem-se o comando SETCON que configura o contraste do LCD display. Este comando é 

composto pelo código de operação (0X25) e por um parâmetro cujo valor define o 

contraste do LCD display. O valor do parâmetro é definido pelos 7 bits menos 

significativos da palavra de dados (b[6]..b[0]), o bit 7 (b[7]) é irrelevante e o bit mais 

significativo (b[8]) deve ser mantido em 1 para indicar que é um dado. Para configurar o 

CMD b8(D/C) b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 valor 

RST 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0x01 

0 0 0 1 0 0 1 0 1 0x25 SETCON 

1 x vcon vcon vcon vcon vcon vcon vcon 0xX 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0x2C RAMWR 

1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0xXX 
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contraste do display, o device driver deve enviar nessa seqüência - o comando e depois 

parâmetro informado pela aplicação, garantindo que o formato do comando e do 

parâmetro seja mantido de forma correto. Na terceira linha está a sintaxe do comando 

para enviar dados que serão mostrados no display do dispositivo. Primeiro é enviado o 

comando 0x2C e em seguida o conjunto de dados que compõe a informação a ser exibida, 

por exemplo, os dados de uma imagem. Desta forma, o device driver também deveria 

prover um serviço para implementar esta operação. 

O módulo LCD display implementa duas interfaces de comunicação: serial e 

paralela. Por simplicidade, a interface serial sincronizada pelo clock foi usada para o 

estudo de caso com o LCD. Esta interface é composta por sinais: chip enable (sce), reset, 

serial data (SDIN) e o clock. O protocolo para o envio de comandos e dados ao módulo 

do LCD (write mode) é apresentado na Figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8: Protocolo de envio de comandos e dados para o módulo LCD 

 

Cada palavra de dados enviada ao LCD contém o bit de controle (DC), seguido 

por um byte que representa um comando ou um dado a ser armazenado na memória do 

módulo. Qualquer instrução poder ser enviada em qualquer ordem para o controlador. 

Quando o sinal SCE está em nível lógico alto desabilita o LCD. Quando o sinal SCE vai 

para nível lógico baixo, habilita o módulo LCD e cada bit no sinal SDIN é lido a cada 

subida de clock.  O bit mais significativo (D/C) deve ser enviado primeiro. Se o sinal 

SCE continuar em nível baixo após o último bit, a interface serial receberá o bit de 

controle (D/C) do próximo byte. 

Assim, dada a especificação do dispositivo PCF8833 lcd display, o problema 

consistiu em como conectar o módulo LCD a uma plataforma virtual de sistemas 

embarcados e como desenvolver um device driver para ser usado por uma aplicação e 
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pelo sistema operacional, sem, inicialmente, usar o hardware do módulo LCD disponível. 

Para isso, foi desenvolvido um controlador que receberá os comandos e dados do driver, 

via barramento do sistema, e os repassará para o módulo PCF8833, via interface serial 

externa de 3 linhas. Esse trabalho foi realizado em duas fases: 1) modelo de simulação 

em uma plataforma virtual e 2) modelo em hardware real com prototipação em FPGA2. 

No modelo de simulação, as seguintes fases foram realizadas: 1) especificação em DevC, 

em diferentes versões; 2) geração do modelo do controlador e o respectivo device driver; 

3) integração na plataforma de simulação; e 4) validação por simulação.   

Na segunda fase, um modelo do controlador foi desenvolvido em VHDL e o 

módulo LCD foi integrado à plataforma de hardware para a validação do device driver 

obtido durante o processo de simulação. Os resultados dessa segunda fase serão 

apresentados no capítulo 6. 

 

5.2.2 Especificação do LCD Display em DevC 
 

Conforme apresentado no capítulo 4, a linguagem DevC possibilita um 

desenvolvimento incremental, partindo-se de um modelo mais simples para um modelo 

mais completo. Dessa forma, a integração do módulo LCD à plataforma será apresentada 

de forma gradativa, ressaltando as diversas alternativas de projeto e em diferentes 

cenários. 

A Figura 5.9 apresenta a especificação funcional em DevC do modelo 

simplificado do controlador para o LCD Gráfico. 

Esta descrição em DevC declara uma porta de comunicação na linha 3, um serviço 

de envio de dados, nomeado de send_data, nas linhas 5 e 6, e no construtor são definidos 

o mecanismo de sincronização e o endereço de acesso ao serviço – linhas 9 e 10. O 

serviço é mapeado no endereço 0 e, para cada dado enviado ao dispositivo, é gerado um 

wait state para garantir a sincronização, tendo em vista que o dispositivo é mais lento do 

que o processador.  

 

                                                   
2 Field Programmable Gate Array 
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Figura 5.9: Descrição do modelo funcional em DevC 

 

Ao executar a ferramenta dcsim, passando como parâmetro a descrição da Figura 

5.9, o modelo do controlador e o device driver serão gerados. A Figura 5.10 mostra os 

elementos estruturais gerados para implementar o controlador e uma parte do código que 

representa o modelo conceitual. 

 

 

Figura 5.10: Componentes gerados para o controlador. 

 

Os elementos gerados para compor o decodificador do controlador são: uma porta 

de entrada para recepção dos dados, uma porta de saída para gerar a requisição de 

waitstate, uma função de callback, uma thread de controle e um mecanismo baseado em 

1.  DEVC(lcdpcf8833){ 
2. 
3.  dc_scml_port pv; 
4.  
5.  dc_format ctrl_type = "%data:9:s"; 
6.  dc_service <ctrl_type, WRITE> send_data; 
7.  
8.  DEV_CTOR(lcdpcf8833){ 
9.     send_data.set_actions(pre){wait_state();} 
10.    send_data.set_address(0); 
11. } 
12.}; 
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eventos para sincronizar a comunicação entre o decodificador e o módulo que 

implementa os serviços do controlador. 

No construtor do controlador, a função de callback é registrada e o endereço do 

serviço, declarado na especificação em DevC, é atribuído ao decodificador. Assim, 

quando ocorre uma escrita na porta do controlador com o endereço 0 (zero), a função de 

callback é disparada. Esta função gera um pedido de wait e chama o serviço send_data do 

controlador, passando-lhe o dado vindo do device driver. 

Os métodos que implementam as interfaces dos serviços do controlador também 

são gerados pela ferramenta dcsim. No entanto, cabe ao projetista implementar o 

comportamento de cada serviço que, nesse caso, implica na implementação do protocolo 

de comunicação com a interface serial do módulo LCD PCF8833. Nesse modelo que 

contém a especificação do mecanismo de wait, o comportamento do serviço deve incluir 

a sinalização para o decodificador que o dado foi enviado através de um objeto sc_event. 

Ao gerar o evento, a thread do decodificador é disparada e libera o sistema, cessando o 

pedido de waitstate. Assim, um novo dado pode ser enviado. Um simples emulador do 

hardware do LCD PCF8833 foi desenvolvido para interfecear com o controlador. Assim, 

esse emulador recebe dados e comando da função send_data do controlador, via 

protocolo serial, e gera arquivos de dados e comandos. Esses arquivos foram usados para 

validar a comunicação entre o device driver e o controlador. 

O device driver gerado pela ferramenta dcsim é análogo ao apresentado na Figura 

4.13 e reproduzido na Figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11: Camadas do driver 
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A camada de serviços é composta pela função send_data que recebe um inteiro 

como parâmetro. Esta função chama a função da camada de controle que, por sua vez, 

invoca a função da camada HAL (mais baixo nível) passando o dado e o endereço do 

serviço para a realização de uma operação de escrita no dispositivo. 

O objetivo deste modelo simples é validar o canal de transmissão, o mapeamento 

de endereços na plataforma e o protocolo de comunicação serial com o LCD PCF8833 

que o controlador deve implementar. Como a especificação em DevC não pressupõe o 

uso do sistema operacional e interrupção, o controlador pode ser integrado à plataforma 

mínima. 

O próximo passo foi integrar o componente gerado à plataforma virtual 

apresentada na Figura 5.1. Para isso, o arquivo fonte da plataforma foi editado, a classe 

do controlador foi instanciada juntamente com o seu wrapper e ligada ao barramento da 

plataforma. A Figura 5.12 apresenta a plataforma contendo o controlador do LCD e o 

emulador. 

 

 

Figura 5.12: Plataforma com o controlador e o emulador do LCD 
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A aplicação desenvolvida para validação do controlador lê arquivos de imagens 

BMP e os envia, byte a byte, via função do driver, para o controlador. Este, por sua vez, 

envia, os bytes recebidos, bit a bit, via protocolo serial para o emulador. Ao final do 

processo, o emulador gera um arquivo contendo os dados da imagem que foram 

recebidos da aplicação. Em seguida, compara-se dos arquivos e visualiza-se a imagem 

gerada pelo emulador. 

A última etapa foi a validação do sistema por simulação. Nesta etapa, fez-se 

necessário a compilação da plataforma para o host, a compilação da aplicação embarcada 

juntamente com o device driver para a plataforma alvo e a execução da simulação do 

sistema. Conforme discutido anteriormente, com o suporte da ferramenta de geração e 

customização de plataformas e software embarcado, apenas um único comando foi 

necessário para executar essas tarefas, conforme mostra a linha de comando abaixo: 

 

make model=ebl2 with-mysw=1 with-gdb=0 with-so=0 clean run 

 

Ao final da simulação, que resultou na execução de uma aplicação embarcada que 

envia imagens para o modelo de simulação do controlador, foi possível constatar a 

comunicação correta entre o driver e o controlador e entre o controlador e o emulador. 

Embora se comporte corretamente com relação à transferência de dados, este 

modelo não está totalmente de acordo com a descrição funcional do LCD, pois não leva 

em consideração algumas configurações de inicialização obrigatórias e não distingue 

entre comandos e dados. Portanto, a partir da descrição anterior em DevC, adiciona-se 

novos recursos para atender aos requisitos do LCD. A Figura 5.13 apresenta uma nova 

especificação em DevC. 
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Figura 5.13: Descrição de novos recursos para o LCD Gráfico 

 

Essa versão em DevC declara novos serviços, como descritos nas linhas de 5 à 10 

da Figura 5.13. Alguns serviços são específicos para o driver: drv_send_data, drv_init e 

drv_contrast. O serviço ctrl_send_data será implementado pelo controlador. É 

importante ressaltar a diferença nos formatos dos serviços do driver e do controlador. 

Enquanto os serviços do controlador são declarados com parâmetro de 8 bits, os serviços 

do driver têm parâmetros de 8 bits ou não possuem nenhum parâmetro. 

Em seguida, um registrador foi declarado para armazenar temporariamente os 

comandos e dados enviados ao LCD – linhas 12 e 13. O registrador é formatado em dois 

campos: CMD e DATA. O campo CMD sinaliza se a palavra enviada ao controlador é 

um comando (CMD = 0) ou uma informação que deve ser mostrada no display (CMD = 

1). 

Duas variáveis foram definidas para possibilitar o controle e o envio de dados por 

parte do driver: data e cmd – linhas 15 a 18.  As variáveis são declaradas em função do 

1. DEVC(lcdpcf8833){ 
2.  
3.   dc_scml_port pv; 
4.   
5.   dc_format ctrl_type = "%data:9:s"; 
6.   dc_format drv_type = "%data:8:s"; 
7.   dc_service <drv_type, WRITE> drv_send_data; 
8.   dc_service <ctrl_type, WRITE> ctrl_send_data; 
9.   dc_service <VOID, WRITE> drv_init; 
10.   dc_service <drv_type, WRITE> drv_setcontrast; 
11.    
12.   dc_format lcd_fmt = "%CMD:1 %DATA:8"; 
13.   dc_reg <lcd_fmt, WRITE> lcd_ctrl_reg; 
14.  
15.   dc_drv_map lcd_var{ 
16.      data = lcd_ctrl_reg.CMD + lcd_ctrl_reg.DATA; 
17.      cmd  = lcd_ctrl_reg; 
18.   } 
19.    
20.   DEV_CTOR(lcdpcf8833){ 
21.      ctrl_send_data.set_actions(pre){wait_state();} 
22.      drv_send_data.set_actions(pre){ 
23.         lcd_var.cmd != 44 { lcd_var.cmd = 44;} 
24.      }  
25.      drv_init.set_actions(){ 
26.         lcd_var.data.CMD = 1; 
27.         lcd_var.cmd = 1;  
28.         lcd_var.cmd = 17; 
29.         lcd_var.cmd = 3; 
30.         lcd_var.cmd = 19; 
31.         lcd_var.cmd = 33; 
32.      } 
33.      drv_setcontrast.set_actions(pre){lcd_var.cmd = 25;} 
34.      drv_setcontrast.bindTo(lcd_var.data.DATA); 
35.      drv_send_data.bindTo(lcd_var.data.DATA); 
36.      ctrl_send_data.bindTo(lcd_ctrl_reg); 
37.      lcd_ctrl_reg.set_address(0); 
38.   } 
39. }; 
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registrador lcd_ctrl_reg, diferenciando-se no formato da declaração. A variável data foi 

declarada em função dos campos do registrador, pois, dessa forma, será gerado código 

para facilitar manipulação dos campos individualmente, ou seja, pode-se atribuir e ler o 

valor do campo em particular, como mostrado na linha 26. Por outro lado, a variável cmd 

foi usada para enviar comandos ao LCD e seu conteúdo sempre será manipulado como 

um valor único. 

No construtor da descrição DevC foram definidas condições e atribuições 

necessárias para atender as especificações do módulo LCD [76]. Essas especificações 

foram traduzidas em código no corpo dos serviços do driver e do controlador. A condição 

definida para o serviço drv_send_data significa que, antes de enviar dados para o display, 

o comando 0x2c (44 em decimal) dever ser enviado ao controlador, ou seja, conforme a 

Tabela 5.4 esse comando precede o envio de dados. Para o serviço drv_init foi definida 

uma seqüência de comandos recomendada para colocar o LCD pcf8833 no estado 

operacional. A pré-ação definida para o serviço drv_setcontrast especifica que o código 

do comando é enviado ao controlador, antes que o valor que define o contraste e que é 

passado como parâmetro para o serviço. O mecanismo de sincronismo waitstate foi 

especificado no serviço ctrl_send_data. 

Finalmente, os serviços foram vinculados aos recursos do driver e do controlador 

– linhas 33 a 36. O serviço ctrl_send_data foi ligado ao registrador e, por isso, foram 

gerado somente no modelo de simulação do controlador. Os outros serviços fazem 

referências somente aos recursos do driver (variáveis) e foram gerados somente para o 

device driver. 

As Figura 5.14 e Figura 5.15 apresentam os elementos do controlador e do driver 

resultantes do processo de síntese. 
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Figura 5.14: Implementação dos novos componentes para o controlador 

 

 

Figura 5.15: Versão do driver contendo as novas funcionalidades 

 

Em relação à versão anterior do controlador, um registrador com os campos 

formatados foi adicionado ao modelo, como resultado da especificação em DevC. As 

classes que implementam os objetos para registradores e formatos foram instanciadas a 
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partir da biblioteca de modelagem de dispositivos periféricos SCML. Em relação ao 

device driver (Figura 5.13), além das funções relativas à especificação dos serviços em 

Devc, também foram geradas as funções e macros para manipular as variáveis do driver.  

Assim, por exemplo, para enviar um dado para o LCD, a função lcdpcf8833_send_data 

usa a função e as macros da camada de controle do driver para posicionar corretamente o 

dado na variável, assegurar que o bit mais significativo seja 1 e que seja enviado para o 

endereço correto do dispositivo, via a camada HAL. Adicionalmente, antes de enviar um 

dado, essa função realiza uma verificação na variável cmd_reg_var para assegurar que o 

último comando enviado ao display foi 0x2C, conforme especificado pela documentação 

do dispositivo. 

 

5.2.3 Resultados Comparativos entre as Versões 
 

A Tabela 5.5 apresenta um comparativo entre as duas descrições em DevC do 

controlador para integrar o módulo LCD à plataforma. A tabela apresenta o número de 

linhas de código escritas em DevC, as correspondentes geradas para o driver e o 

controlador, e o tempo de simulação de cada modelo. 

 

Tabela 5.5: Comparação entre os modelos descritos em DevC 

 

De maneira geral, percebe-se que, conforme a descrição em DevC inclui mais 

recursos,  maior será a quantidade de código gerada para os modelos.  O driver para a 

segunda especificação implementa novos serviços, contém código para manipular as 

Código Gerado  DevC 

Driver Controlador 

Emulador Tempo de 

Simulação 

(s) 

Número de 

Instruções 

Especificação 1 

(Figura 5.9) 

7 14 45 132 15.58 1404050 

Especificação 2 

(Figura 5.13) 

30 46 61 132 15.38 1235566 
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variáveis do driver e realiza testes condicionais, o que justifica um código fonte maior. 

Analogamente, o modelo do controlador inclui o registrador formatado em campos e 

implementa o mecanismo para gerar os estados de espera (wait states). É importante 

observar que, apesar do modelo do emulador ser implementado manualmente, o mesmo 

pode ser reusado com todas as versões do driver e do controlador, aumentado a 

reusabilidade do projeto como um todo. 

As duas versões do controlador foram integradas à plataforma virtual da Figura 

5.1 para validação. A plataforma executa uma aplicação que lê dados de um arquivo 

correspondentes a uma imagem BMP e os envia para o controlador via device driver. O 

tamanho da imagem é de 26 KB. 

Para o modelo da primeira descrição, o emulador foi ajustado para trabalhar com 

o mesmo clock da plataforma, eliminando, assim, os estados de espera. No entanto, de 

acordo com a especificação do módulo do LCD, ele trabalha com uma freqüência 10 

vezes menor que a do processador. Portanto, na segunda descrição, foi implementado o 

mecanismo de sincronismo e, conforme era de se esperar, o tempo de transferência 

aumentou. 

 

5.2.4 Especificação da Interrupção 
 

As versões anteriores descritas em DevC especificavam apenas o mecanismo de 

wait state para realizar a sincronização do controlador com o processador. Como 

discutido no capítulo 2, esta técnica simplifica o projeto e tira do driver a preocupação 

com a sincronização, pois a implementação é realizada por hardware. Por outro lado, essa 

técnica trava totalmente o sistema, fazendo com que todo o tempo do processador fique 

dedicado a uma única aplicação enquanto durar a comunicação com o dispositivo. 

Uma alternativa comumente usada em dispositivos de entrada e saída é a 

interrupção. A linguagem DevC permite a especificação da interrupção de maneira 

semelhante a waitstate. A Figura 5.16 mostra a descrição anterior com o uso de 

interrupção no lugar de waitstate. 
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Figura 5.16: Especificação da Interrupção 

 

Diferentemente da técnica de estado de espera, a implementação da interrupção é 

uma técnica que pressupõe o suporte de hardware e software. Dessa forma, a plataforma 

deve prover recursos para geração da interrupção, o modelo do processador deve atender 

às requisições de interrupção e a camada HAL da plataforma deve prover a parte de 

software dependente do processador. Para validar o driver com o tratador de interrupção, 

sem o uso de um sistema operacional, uma pequena biblioteca de software (HAL) foi 

desenvolvida e está organizada como mostrado na Figura 5.17. 

 

 

Figura 5.17: Estrutura de software para tratamento de interrupção 

 

A parte de software é composta por vários níveis. O nível mais baixo corresponde 

ao código dependente do processador e para o qual o processador desvia quando ocorre a 

interrupção. Em seguida, tem-se uma camada de gerenciamento que provê 

funcionalidades para registrar e remover o tratador de interrupção, funções para habilitar 
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e desabilitar interrupções, dentre ouras. E, finalmente, a camada mais alta é o próprio 

tratador de interrupção (ISR) que o driver deve implementar. Esta função foi registrada 

pelo device driver junto ao gerenciador e deve informar um número da interrupção ao 

qual está associado. 

A especificação da interrupção em DevC resultou na geração do código para 

implementar o mecanismo de interrupção para o controlador e uma função de tratamento 

de interrupção para o driver. A arquitetura do controlador foi semelhante à apresentada 

na Figura 5.7, com a exceção do tipo de porta usada. A Figura 5.17 mostra um trecho de 

código gerado relativo à interrupção para o controlador e o device driver. O controlador 

possui uma porta específica para gerar a interrupção (linha 5) e implementa o 

gerenciamento da mesma, ou seja, controla quando o evento deve ser gerado (linhas 11 a 

16). Conforme a especificação da Figura 5.6, a interrupção deve ser gerada após o dado 

ter sido enviado ao módulo LCD.   

 

Figura 5.18: Código relativo à interrupção 

 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Exemplo de Desenvolvimento Usando a Linguagem DevC 133 

O comportamento do tratamento da interrupção no device driver é muito 

específico, por isso, o código gerado resume-se a uma função que é registrada ao 

gerenciador da interrupção, como mostrado na Figura 5.16 (linha 10). O corpo da função 

(ISR) deve ser implementado pelo projetista. Para esse modelo do controlador, uma 

interrupção sinaliza que o controlador está pronto para receber um novo dado, assim, uma 

implementação possível é sinalizar para o driver, por meio de uma variável (flag) que o 

próximo dado pode ser enviado (linha 3). 

Para validar o modelo com interrupção foi usado o modelo da plataforma 

apresentada na Figura 5.2 que inclui o suporte da plataforma e do processador para a 

geração e o tratamento da interrupção. A estrutura de software está mostrada na Figura 

5.5a, considerando o driver com o tratador de interrupção. A aplicação foi a mesma para 

os modelos anteriores, enviar uma imagem para o módulo controlador, através das 

funções do device driver. A Tabela 5.6 apresenta uma comparação entre os modelos. 

 

Tabela 5.6: Comparação entre os modelos com wait state e interrupção 

 

De maneira geral, o tamanho dos códigos referentes aos modelos com wait states 

e interrupção apresentam pouca diferença, tendo em vista que a estrutura usada é 

praticamente a mesma. O emulador também não foi alterado, pois o mecanismo para 

sincronização não tem impacto sobre esse componente. A diferença entre os modelos se 

evidencia com relação ao tempo de simulação. O modelo do controlador com interrupção 

apresenta um tempo de simulação bem maior do que o tempo apresentado pelo 

controlador com o wait states. A frequência do modelo docontrolador foi aumentada em 

10 vezes para facilitar a simulação da plataforma. Além disso, o processo de tratamento 

de interrupção ocasiona constantes chaveamentos de contexto do processador, o que 

Código Gerado  DevC 

Driver Controlador 

Emulador Tempo de Simulação (s) 

Wait States 30 46 61 132 171.73 

Interrupções 31 48 69 132 707.52 
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provoca vários acessos à pilha de execução do programa,aumentando o tempototal de 

simula;áo em relação ao modelo com wait state. 

 

5.2.5 Especificação de Buffers 
 

Os modelos descritos em DevC até o momento aceitam uma informação por vez 

para ser enviado ao módulo LCD, pois o controlador possui apenas um registrador para 

receber dados ou comandos. Essa arquitetura limita o desempenho da plataforma devido 

aos estados de espera – no caso do modelo com wait state – ou devido às constantes 

trocas de contextos – no caso do modelo com interrupção. Para resolver esse problema, é 

comum adicionar um buffer com uma certa capacidade de armazenamento, possibilitando 

que vários dados sejam enviados ao controlador sem risco de perder a informação. Dessa 

forma, há uma diminuição no número de eventos gerados (wait states e interrupção), pois 

esses eventos só ocorrerão quando o buffer atingir o seu limite de armazenamento. A 

Figura 5.19 mostra a declaração de um buffer em DevC para a descrição do controlador 

com waitstate. 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Especificação do buffer e do wait state  

 
O exemplo mostra a declaração de um buffer de 512 palavras. O tamanho da 

palavra é de 9 bits de acordo com o tamanho do dado que é enviado ao LCD. 

Adicionalmente, o projetista pode usar o buffer para especificar uma condição para 

geração do wait state. A linha 6 do exemplo determina que um wait state só será gerado 

quando o buffer contiver 512 palavras, ou seja, quando houver um overflow de escrita no 

dispositivo. Diferentemente do modelo anterior, em que um evento era gerado a cada 

dado recebido do driver. Com os modelos obtidos a partir da descrição em DevC, foi 

1. DEVC(lcdpcf8833){ 
2.    ... 
3.    dc_buffer BUF:512:9; 
4.    ... 
5.    DEV_CTOR(lcdpcf8833){ 
6.      ctrl_send_data.set_actions(pre){wait_state(BUF == 512);} 
7.      .      
8.      . 
9.      . 
10.    }  
11.   
12. } 
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possível gerar resultados que demonstram o impacto do buffer na execução da aplicação e 

do driver. A Tabela 5.7 mostra um comparativo entre este modelo e o controlador 

anterior que não possui buffer.   

 

Tabela 5.7: Dados comparativos entre os modelos 

 

O modelo do controlador sem o buffer gera 24596 wait states, ou seja, para a 

aplicação usada, corresponde aos envios de cada comando para configurar o LCD e as 

escritas dos dados da imagem a ser mostrada no cristal. O acréscimo de um buffer ao 

modelo faz com que o controlador gere menos wait states e o tempo total de envio de 

dados para o LCD diminui, melhorando o desempenho da aplicação. No próximo capítulo 

será realizada uma análise quantitativa para diferentes modelos de implementação do 

controlador para vários tamanhos de buffers. 

 

5.2.6 Especificação da Interface do Driver com o Sistema 
Operacional 

 

Com os modelos anteriores foi possível validar o endereçamento do dispositivo, 

mecanismos de sincronização, transferência de dados e o uso de buffers. Até o momento 

não foi considerado o uso de um sistema operacional.  É cada vez mais comum a inclusão 

de um sistema operacional em projetos de software embarcado. Nesse contexto, os 

drivers para os dispositivos devem ser adaptados ao modelo de drivers do sistema 

operacional. Os detalhes de implementação envolvidos no porte de um driver para o SO 

são considerados uma fonte de erro recorrente no interfaceamento de hardware e 

software. A linguagem DevC possibilita a especificação da interface do SO e a sua 

ligação com os serviços do driver validados anteriormente. A Figura 5.20 apresenta a 

parte da especificação do driver incluindo a interface com o sistema operacional uclinux. 

Modelo No. de Wait states Tempo de Aplicação (s) 

Sem Buffer 24596 16.76 

Com Buffer 24078 16.21 
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Figura 5.20: Descrição da interface com o sistema operacional 

 

 As informações relativas ao sistema operacional estão destacadas nas linhas 12 a 

17. O sistema operacional alvo é declarado na linha 12. Em seguida, as funções da API 

do kernel são declaradas e definidas as ligações com os serviços do driver.  A partir dessa 

descrição, a ferramenta dcsim gera a estrutura mínima para ser embutida no sistema 

operacional. Essa estrutura pode ser decomposta, basicamente, em três partes: estruturas 

de dados relevantes para o kernel; as funções que implementam a interface com o kernel 

e realizam a comunicação com o dispositivo; e o registro do driver junto ao kernel. A 

Figura 5.21 apresenta as partes geradas para o driver interagir com o sistema operacional. 

A estrutura mais importante para o kernel é aquela que define as operações que o 

driver implementa. Esta estrutura é do tipo file_operations e o seu conteúdo é uma 

coleção de ponteiro para funções que implementam as chamadas de sistemas, tais como, 

open, read, write, dentre outras. Essa estrutura é gerada automaticamente a partir de uma 

especificação em DevC. Em seguida, são geradas as funções que implementam as 

chamadas de sistemas. É importante notar que os nomes das funções são os mesmos que 

constam na estrutura lcdpcf8833_os_i_ops. No corpo de cada função é chamado o 

respectivo serviço especificado no mapeamento dc_os_map em DevC. Assim, por 

exemplo, no corpo da função lcdpcf8833_open é realizada uma chamada para o serviço 

1. DEVC(lcdpcf8833){ 
2.    ...   
3.  
4.    dc_format  ctrl_type = "%data:9:s"; 
5.    dc_format  drv_type = "%data:8:s"; 
6.    dc_service <drv_type, WRITE> drv_send_data; 
7.    dc_service <ctrl_type, WRITE> ctrl_send_data; 
8.    dc_service <VOID, WRITE> drv_init; 
9.    dc_service <drv_type, WRITE> drv_setcontrast; 
10.    ... 
11.     
12.    dc_os <uclinux> os_uclinux; 
13.     
14.    dc_os_map os_i{ 
15.        os_uclinux.OPEN  = drv_init; 
16.        os_uclinux.WRITE = drv_send_data; 
17.        os_uclinux.IOCTL =  drv_setcontrast; 
18.    }; 
19.    ... 
20. }; 
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drv_init. A partir desse código, o projetista pode adicionar novos comportamentos para as 

funções. Finalmente, o código necessário para iniciar o driver e a sua respectiva 

finalização também foi gerado. Há dois métodos para carregar e iniciar o driver: durante 

o procedimento de boot ou manualmente. Em qualquer um dos métodos, a função 

lcdpcf8833_init será chamada. É nessa função que são feitas as solicitações de recursos 

ao kernel, tais como, alocação de memória e interrupção, registro do tratador de 

interrupção e o registro do driver junto ao kernel. 

 

Estruturas de Dados 

typedef struct lcdpcf8833_os_i { 

  char data; 

  unsigned long size; 

}lcdpcf8833_os_i; 

 

struct file_operations lcdpcf8833_os_i_ops = { 

 write: lcdpcf8833_write, 

 open:  lcdpcf8833_open, 

 ioctl: lcdpcf8833_ioctl, 

}; 

Funções da API do Kernel 

int lcdpcf8833_open(struct inode *inode, struct file *filp); 

int lcdpcf8833_write(struct inode *inode, struct file *filp, const char *buf, int count); 

int lcdpcf8833_ioctl(struct inode *inode, struct file * file, unsigned int cmd, unsigned long arg); 

Registro do Driver e Finalização 

int lcdpcf8833_init(void); 

#ifdef MODULE 

module_init(lcdpcf8833_init); 

#endif 

Figura 5.21: Código para integração do device driver com o sistema operacional 

 

Vale ressaltar que, em geral, a geração de código para o sistema operacional varia 

com a versão do kernel e o tipo do driver. Nos exemplos desenvolvidos nesse trabalho, os 

drivers gerados foram do tipo caractere. 

O driver resultante do processo de síntese foi adicionado à arvore do código fonte 

e compilado juntamente com o kernel do sistema operacional. A plataforma usada para 

validar o driver foi apresentada na Figura 5.2, que apresenta os recursos para a execução 

do sistema operacional. Os modelos do controlador não são alterados e tanto o modelo 
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com waitstate quanto o modelo baseado em interrupção foram usados com o sistema 

operacional. 

A aplicação que usa o driver para acessar o LCD tem que ser ajustada, pois nas 

versões anteriores, ela chamava diretamente as funções do driver.  Com a inclusão do 

sistema operacional, a aplicação foi executada no espaço do usuário e passou a fazer o 

acesso ao LCD através das chamadas de sistemas. A forma como a aplicação foi 

compilada também é diferente. O formato anterior era o elf [77], pois é o formato que o 

ArchC usa para carregar e executar as aplicações. A linha de comando a seguir compila a 

aplicação para o sistema operacional alvo: 

 

make platform=archc bin=bflt prefix=/home/ebl2/svn-

novo/uclinux-archc-par/trunk/romfs/bin 

 

A aplicação foi compilada para o formato binário flat, pois esse é o formato que o 

uclinux usa para os arquivos binários executáveis. Após a compilação, a aplicação foi 

copiada para o diretório do sistema de arquivos e estava disponível ao usuário quando a 

imagem do sistema operacional fosse gerada.  A Tabela 5.8 apresenta algumas 

informações sobre a validação do driver com o SO. 

 

Tabela 5.8: Comparação das versões do device driver com o sistema operacional 

 

A tabela mostra informações relativas aos dois modelos do controlador gerados 

anteriormente: interrupção e com wait states. O código gerado para o driver com 

interrupção contém 44 linhas, enquanto a versão para o controlador com wait states fica 

em torno de 39 linhas. Esse código corresponde a parte necessária para embutir o driver 

no SO e não compreende o driver total que já foi contabilizado anteriormente. O 

 Driver (SO) Controlador Emulador Tempo de Simulação (S) 

Wait States 39 61 132 285.69 

Interrupção 44 68 132 336.59 
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controlador não sofreu alteração e os mesmos modelos foram reutilizados para esses 

experimentos. O tempo de simulação para ambos foi de 86 s. Comparando esse tempo 

com o apresentado na Tabela 5.7, percebe-se o overhead causado pelo sistema 

operacional. 

Os modelos gerados a partir da descrição em DevC, o suporte das plataformas 

virtuais e o porte do sistema operacional se constituem em uma ferramenta importante na 

exploração de alternativas de projetos tanto em relação ao driver quanto em relação ao 

controlador, tendo em vista que diversas combinações e variações podem ser validadas. 

Por exemplo, pode-se analisar qual o tamanho do buffer adequado com interrupção e sem 

interrupção, com sistema operacional e sem sistema operacional, etc. No próximo 

Capítulo serão apresentados alguns resultados relativos às várias combinações das 

alternativas de projeto. 

 

5.3 Conclusão 
 

O fluxo de projeto e os recursos da linguagem DevC foram apresentados passo a 

passo através do desenvolvimento de um controlador para integrar o módulo LCD gráfico 

ao ambiente de simulação. Devido à flexibilidade da linguagem, diferentes versões do 

controlador foram obtidas, levando a um desenvolvimento incremental, onde uma versão 

pode ser descrita a partir da anterior.  

O modelo mais simples especifica os serviços que o controlador e o device driver 

implementam. Em seguida, os recursos como especificação de registradores, variáveis do 

driver, interface com o sistema operacional, mecanismos de sincronização e a definição 

de buffers foram adicionados ao modelo, resultando em novas versões do controlador e 

do device driver. 

Os modelos gerados foram integrados a um ambiente de desenvolvimento que 

facilita a geração da plataforma com diferentes recursos a depender da estrutura de 

software necessária. Dessa forma, é possível gerar uma plataforma com suporte à 

interrupção e execução do sistema operacional ou uma plataforma simplificada, 

suficiente para executar aplicações do usuário juntamente com o device driver gerado 
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para o modelo do controlador em questão. Comparações entre os diferentes modelos 

foram abordadas. 

Os recursos da linguagem DevC como mapeamento de serviços, especificação de 

diferentes mecanismos de sincronização e declaração de buffers possibilitam a exploração 

de alternativas de projetos por parte do projetista. No próximo capítulo, essas 

características serão abordadas mais enfaticamente. Adicionalmente, outros componentes 

que foram modelados em DevC serão apresentados e a validação em hardware real do 

driver discutido nesse capítulo também será realizada. 
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Capítulo 6 
 

"Fortes razões fazem fortes ações." ( William Shakespeare ) 

6 Modelos em DevC e Resultados Experimentais 
 

Neste capítulo apresentamos outros exemplos de desenvolvimento de aplicações 

em hardware e software com o suporte da abordagem proposta e da linguagem DevC. 

Serão apresentados os controladores específicos desenvolvidos para a plataforma 

Aquarius – uma solução de hardware e software para prover reconfiguração dinâmica e 

parcial de dispositivos lógicos programáveis (FPGAs). Resultados obtidos com outros 

dispositivos como LCD a caractere e UART também serão mostrados. Além disso, o uso 

da linguagem DevC na exploração de alternativas de projetos é aplicado ao controlador 

do LCD gráfico discutido no capítulo anterior. A validação em hardware real do driver 

gerado para o controlador do LCD gráfico foi realizada e uma comparação com o 

ambiente de simulação é apresentada. 

 

6.1 Um Driver para uma Aplicação em Computação 
Reconfigurável 

 

Os FPGAs (Field Programmable Gate Array) são dispositivos eletrônicos 

programáveis logicamente por ferramentas EAD (Electronic Design Aided) e podem ser 

empregados para implementar de simples circuitos digitais a um sistema computacional 

completo contendo barramentos, processadores, memórias, etc [80]. A possível 

reprogramação desses dispositivos eletrônicos implica em uma maior versatilidade de 

projeto de sistemas digitais e torna mais fácil a validação dos mesmos. O uso desses 

dispositivos como ferramenta para prototipação de sistemas digitais vem ocorrendo há 

algum tempo. 

Os FPGAs têm evoluído e as tecnologias atuais permitem que esses dispositivos 

sejam reconfigurados dinamicamente e de forma parcial [81]. A reconfiguração dinâmica 
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permite que o dispositivo seja reconfigurado em tempo de execução (Run-Time 

Reconfiguration – RTR). Esses dispositivos permitem a reconfiguração mais de uma vez 

durante seu funcionamento através da especialização da lógica ou do roteamento entre os 

blocos do dispositivo. A arquitetura do dispositivo pode ser baseada em SRAM ou flash 

[82]. A reconfiguração parcial permite que apenas parte do FPGA seja reconfigurado. 

Exemplos de FPGAs que permitem a reconfiguração dinâmica é o Virtex II da xilinx 

[83][84] e o FPSLIC da Atmel [85]. 

Essas funcionalidades do FPGA fornecem flexibilidades em diferentes projetos de 

sistemas embarcados tais como, TV digital, comunicações sem fio, sistemas de 

computação de alto desempenho (High Performance Computer – HPC), multimídia, entre 

outros. Dessa forma, os produtos podem ser atualizados tanto em software quanto em 

hardware o que aumenta a vida útil do mesmo [82]. 

No entanto, implementar uma solução que possibilite a exploração dos recursos 

de reconfiguração parcial e dinâmica de um FPGA é algo muito complexo e exige 

conhecimentos de eletrônica digital e ferramentas especializadas, o que têm limitado o 

uso de tais dispositivos. Nesse contexto, a plataforma Aquarius tem sido proposta como 

uma solução eficiente para aplicações de hardware reconfigurável dinâmica e 

parcialmente [79]. 

 

6.1.1 Plataforma Aquarius 
 

Uma visão geral da plataforma é apresentada na Figura 6.1. A plataforma 

Aquarius é uma solução híbrida que utiliza uma plataforma com o FPGA da Altera 

Stratix II [26][86] como plataforma de controle, denominada de plataforma mestre, e um 

FPGA Virtex II da Xilinx [49]  que é o dispositivo que será reconfigurado dinamicamente, 

ou seja, é o dispositivo controlado, denominado de plataforma escrava [87]. A plataforma 

de controle é uma solução combinada de hardware e software que provê o gerenciamento 

do dispositivo reconfigurado e disponibiliza aplicações que tornam o gerenciamento da 

reconfiguração mais fácil e transparente para os usuários. A plataforma Aquarius possui 

duas versões: a primeira versão contém o core IP-Select-Map e a segunda versão adiciona 
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o core IPCommCore. Atualmente, somente o controlador IP-Select-Map foi modelado 

usando a linguagem DevC. 

 

Figura 6.1: Arquitetura da Plataforma Aquarius 

 

6.1.2 Especificação do Controlador IP-Select-Map 
 

O módulo de hardware IP-Select-Map foi desenvolvido para fazer a interface 

entre a plataforma mestre e a plataforma escrava e permitir a reconfiguração dinâmica e 

parcial da plataforma escravo. A plataforma Mestre se comunica com o controlador 

mencionado através de comando e dados enviados aos dois registradores que compõem a 

interface para o barramento: Reg_CTRL e Reg_BIT. O registrador Reg_CTRL tem o 

tamanho de 31 bits e armazena o tamanho do arquivo bitstream usado para reconfigurar a 

plataforma escrava e o modo da reconfiguração (bit mais significativo do registrador): 1 – 
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total e 0 – parcial. O registrador Reg_BIT contém os dados a serem enviados para realizar 

a configuração do FPGA na plataforma escrava. 

A comunicação do IP-Select_map com a plataforma escrava é feita de acordo com 

o protocolo select-map no modo escravo [62] [87]. A Figura 6.2 apresenta o diagrama do 

protocolo de configuração do Virtex II que deve ser implementado pelo controlador IP-

Select-Map. Inicialmente, o controlador baixa o sinal PROG por aproximadamente 300 

ns. Este sinal sinaliza a limpeza da memória do dispositivo reconfigurável. Após este 

sinal ser ativado, o FPGA virtex II mantém este sinal ativado (INIT = 0) até que a limpeza 

da memória seja concluída. Em seguida, os sinais RDWR_B e CS_B devem ser ativados 

(valor zero). O fluxo de envio de dados é controlado pelo sinal CCLK que deve ser 

gerado pelo controlador. 

Do ponto de vista do device driver, as restrições impostas são: a primeira 

configuração do dispositivo deve ser obrigatoriamente do tipo Total e o primeiro 

comando, antes de enviar os dados do arquivo bitstream de reconfiguração, deve ser o 

tamanho do arquivo. Dessa forma, o controlador IP-Select-Map recebe uma palavra de 

dados do barramento, contendo 4 bytes por transação e envia byte a byte para a 

plataforma escrava. 

 

 

Figura 6.2: Protocolo Select-Map 
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A partir das informações a respeito das funcionalidades e o protocolo que o 

controlador deve implementar, foi possível elaborar uma descrição em DevC e gerar 

tanto o modelo de simulação para o controlador quanto o device driver para esse modelo. 

Os dados obtidos do processo de modelagem em DevC são apresentados a seguir. 

6.1.3 Resultados da Modelagem e de Simulação 
 

Este controlador foi especificado em DevC e a aplicação da abordagem proposta 

permitiu a geração do modelo de simulação com o seu respectivo device driver.  Duas 

versões do Ip-Select-Map foram geradas: wait state e interrupção. A Tabela 6.1 mostra os 

resultados do código gerados para as diferentes versões do Ip-Select_map, a partir da 

descrição em DevC. 

Tabela 6.1: Código Gerado para o IP-Select-Map 

 

A tabela apresenta as linhas geradas tanto para o modelo do controlador em 

SystemC quanto para o driver em C. A quantidade de linhas escritas manualmente para o 

controlador, de acordo com o comportamento específico do mesmo, também aparece na 

tabela. Além do controlador, um emulador foi escrito manualmente. A função do 

emulador é reconhecer o protocolo Select-Map e gerar um arquivo de saída. Finalmente, 

é mostrado o percentual das linhas de código em função das linhas de código geradas e 

percebe-se que, para esse dispositivo, quase 80% do código foi gerado, no caso do 

controlador, e quase 100% do código para o driver foi obtido a partir da descrição em 

DevC. 

Uma aplicação foi desenvolvida para ler os arquivos de configurações e enviá-los 

ao dispositivo. A Tabela 6.2 mostra o conjunto de bitstreams considerados para validar o 

device driver do IP-Select-Map. Estes bitstreams foram gerados usando o fluxo de 

projeto e as ferramentas da Xilinx [87]. 

Controlador Driver Total Perc (%) 
Modelo DevC 

Ger Man Ger Man 
Emulador 

Ctrl Drv Ctrl Drv 

Wait 21 41 10 42 2 43 51 42 80 95 

Interrupção 24 43 10 44 5 43 53 47 81 89 
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Tabela 6.2: Tempos de Transferência na Plataforma de Simulação 

Tempo de Simulação 
Modo Bitstream Tamanho (KB) 

S.O. (s) ABI (S) 

Total Top1.bin 501 5564.60 323.83 

Parcial nxor.bin 31.1 337.71 23.54 

Parcial nor.bin 31.1 337.71 23.54 

Parcial nand.bin 31.1 337.71 23.54 

Parcial or.bin 31.1 337.71 23.54 

Parcial ornot.bin 51 520.54 35.19 

 

A validação ocorreu em dois contextos: com o Sistema operacional embarcado 

uclinux e com suporte da ABI. Assim, duas plataformas distintas foram necessárias. A 

Tabela 6.2 mostra os resultados da simulação nos dois contextos. 

Pode-se observar que o tempo de simulação para enviar os arquivos de 

configuração na plataforma com o sistema operacional embarcado é maior do que em 

uma plataforma com suporte da ABI. Isso se deve ao fato de, no caso da plataforma com 

ABI, os arquivos bitstreams ficarem armazenados no sistema de arquivos do próprio host 

e são acessados via chamadas do sistemas da biblioteca ac_syscall do ArchC. No caso do 

sistema operacional embarcado, a aplicação e o conjunto de arquivos bitstream são 

adicionados ao sistema de arquivos do SO – ROMFS – e carregados na memória da 

plataforma simulável. Dessa forma, todas as operações necessárias, desde a chamada de 

sistema na aplicação do usuário até o dispositivo de armazenamento (ROMFS), são 

realizadas na plataforma de simulação para acessar os dados do arquivo bitstream. 

Assim, fica evidente que o overhead causado pelo sistema operacional. No 

entanto, a execução do sistema operacional no modelo virtual da plataforma 

disponibilizou um ambiente de hardware e software fiel ao ambiente real. Verificou-se 

também a importância de se disponibilizar diferentes plataformas com diferentes 

recursos, pois cada uma é utilizada em uma fase distinta do projeto. No início do projeto, 
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usou-se a plataforma com suporte a ABI para validar as principais funcionalidades do 

driver e da aplicação. Nesse caso, a simulação foi mais rápida. Posteriormente, usou-se 

uma plataforma com suporte de um sistema operacional embarcado real para validar 

todos os níveis da pilha de software. 

6.2 Exploração de Alternativas de Projeto 
 

Com a linguagem DevC e o ambiente de desenvolvimento para instanciar as 

plataformas virtuais é possível avaliar várias alternativas de projeto, variando as 

características de hardware e software. Com relação ao hardware, o projetista pode 

definir o tipo de sincronização – interrupção, wait states e polling – e dimensionar 

diferentes tamanhos de buffers no dispositivo. Com relação ao software, pode-se avaliar o 

driver com relação ao tipo sincronismos e o uso do sistema operacional embarcado. 

Para mostrar as diferentes fases de projeto de um device driver juntamente com o 

modelo de simulação do controlador de dispositivos, várias alternativas de projeto foram 

geradas para o controlador do LCD gráfico, alterando-se as especificações em DevC 

apresentadas no capítulo 5. A Tabela 6.3 mostra uma combinação de alternativas geradas 

para o controlador gráfico LCD. 

A Tabela 6.3 apresenta três cenários que foram facilmente explorados em tempo 

de projeto, com o suporte da linguagem DevC e a automação da geração do ambiente de 

simulação. Cada cenário compreende um conjunto de configurações que é gerado pela 

variação do tamanho do buffer do dispositivo. O cenário C1 corresponde a uma 

plataforma com o dispositivo implementando a técnica de sincronização wait states e 

com um buffer que varia de 4 a 4096 palavras. Esse cenário usa a ABI para implementar 

as chamadas de sistemas como suporte de software. O Cenário C2 corresponde às 

mesmas características de hardware do cenário C1, mas inclui um sistema operacional 

como suporte de software, ou seja, todas as chamadas de sistemas, inclusive as operações 

de entrada e saída para o LCD gráfico são feitas via o sistema operacional embarcado 

uclinux. O cenário C3 utiliza o mecanismo de interrupção para fazer o sincronismo com o 

dispositivo, uma variação do tamanho do buffer igual aos anteriores e considera o sistema 

operacional como suporte de software para a aplicação do usuário. 
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Tabela 6.3: Cenários para a Exploração de Alternativas de projeto 

Cenário Sincronismo Suporte de 

Software 

Buffers 

(Bytes) 

Número 

de Waits 

Num. de 

Interrupções 

Tempo de 

Execução 

(s) 

Vel. de 

Simulação 

(K instr/s) 

Num. 

Instruções 

8 24593 -  59.95 23.67 1404050 

512 24076 - 59.55 23.80 1404050 

1024 23565 - 57.79 24.48 1404050 

2048 22531 - 54.90  25.81  1404050 

C1 waitstates ABI 

4096 20492 - 50.35 28.13  1404050 

8 24537 - 285.69 27.40 7708914 

512 23827 - 282.19 27.45  7675962 

1024 23109 - 275.45 28.02 7641991 

2048 21669 - 266.45 28.69 7571570 

C2 Wai states SO 

4096 18781 - 252.60 28.71 7436915 

8 - 1435 309.11 33.46 10412251 

512 - 1325 305.61 33.54 10379299 

1024 - 1201 298.87 33.58 10345328 

2048 - 970 289,87 33.81 10274907 

C3 Interrupt SO 

4096 - 491 276,02 33.85 10140252 

 

A partir dos cenários propostos, pode-se avaliar o desempenho do sistema em 

função da variação do tamanho do buffer do dispositivo e o impacto do sistema 

operacional. Para este estudo de caso, os mecanismos de sincronização foram 

especificados na linguagem DevC em função do buffer, conforme a Figura 5.19 do 

capítulo 5. Assim, uma requisição de wait state é emitida quando buffer é preenchido e a 

requisição é finalizada quando o dispositivo consome um dado do buffer. A partir daí, a 

cada palavra enviada é gerado um wait state. Pode-se obter, analiticamente e de forma 

aproximada, através da expressão, o número de palavras enviadas ao dispositivo 

necessárias para que o mesmo gere o primeiro wait state em função do preenchimento do 

buffer, dado que o dispositivo e o processador têm frequências diferentes: 

word_number = (size_buffer – 1)/(1 – (T1/T2*k) (1) 
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Onde: 

• size_buffer -> corresponde ao tamanho do buffer do dispositivo; 

• T1 -> Velocidade do produtor (processador); 

• T2 -> Velocidade do consumidor (dispositivo LCD); 

• K -> fator que corresponde ao tempo de execução das instruções para acessar o 

dado e enviar ao dispositivo; 

 

Os resultados apresentados na coluna “número de waits” da Tabela 6.3 foram 

medidos em simulação e ratificados utilizando a expressão (1). Como a expressão dá o 

número de palavras necessário até a ocorrência do primeiro evento de wait state e 

sabendo-se o número total de palavras enviadas, subtrai-se o número de palavras pelo 

total de transferências. 

Percebe-se que ao aumentar o buffer do dispositivo, o tempo de execução da 

aplicação diminui. Isto ocorre porque o número de waits gerados diminui. Como cada 

wait interrompe o processador por um certo período de tempo, portanto a redução dessas 

paradas afeta a velocidade de execução da aplicação. Há também um aumento na 

velocidade de simulação, dada pela quantidade de instruções por segundo. Este 

comportamento pode ser visualizado pelo gráfico da Figura 6.3. 

Comparando o Cenário C1 com o Cenário C2 observa-se que o comportamento 

esperado se verifica, ou seja, com o aumento do buffer diminui o número de waits 

gerados e, consequentemente, o tempo de execução da aplicação. No entanto, 

comparando o tempo de execução da aplicação nos cenários C1 e C2, a execução da 

aplicação com o suporte do sistema operacional é mais lenta. Isto se justifica porque, com 

o suporte do sistema operacional, há todo um fluxo de execução, desde a aplicação até a 

transferência do dado para o dispositivo, conforme explicado no capítulo 2. Ao passo 

que, no cenário com suporte a ABI, a aplicação chama diretamente as funções do driver. 

O gráfico da Figura 6.4 apresenta uma comparação entre os três cenários com relação ao 

tempo de execução da aplicação. 
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Figura 6.3: Relação entre a variação do buffer e o tempo de execução 

 

Outra a questão a ser observada é com relação à comparação com o número de 

interrupção e wait states gerados. Apesar dos dois mecanismos terem sido especificados 

sob as mesmas condições, o número de interrupção gerado foi menor do que o wait states 

nos dois cenários. Isso acontece porque quando ocorre uma interrupção, há uma troca de 

contexto e o processador precisa executar mais instruções para atender a interrupção. 

Com isso, o dispositivo consome mais dados do buffer no modelo com interrupção, antes 

que o processador envie novos dados, do que com o modelo wait states. 

Em suma, a depender da arquitetura de software embarcado, o tamanho do buffer 

do dispositivo, se houver, pode variar. Por exemplo, o tamanho do buffer para que não 

haja nenhuma requisição de wait state e interrupção é menor para o cenário C3 do que 

nos cenários C1 e C2. 

 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Modelos em DevC e Resultados Experimentais 151 

 

Figura 6.4: Comparação entre os cenários com relação ao tamanho do buffer e o tempo de Execução 

 

6.2.1 Geração da Plataforma e Compilação de Software 
 

Para cada configuração dentro de cada cenário da tabela uma nova plataforma foi 

gerada e a estrutura de software contendo drivers, aplicações do usuário e a imagem do 

sistema operacional, quando especificada, teve que ser compilada para a plataforma alvo. 

A automação do ambiente de desenvolvimento para geração da plataforma e compilação 

do software embarcado foi muito importante para tornar eficiente a realização dessas 

tarefas. Dessa forma, para gerar cada configuração de um cenário, foi necessário apenas a 

alteração da especificação em DevC e usou-se comandos parametrizados conforme 

mostra a Figura 6.5. 

A Figura 6.5(a) apresenta a descrição de um trecho de código extraído para 

declarar o mecanismo de wait states e dimensionar o buffer do dispositivo. A Figura 

6.5(b) é o equivalente para o mecanismo de interrupção. Nesse exemplo, por default, é 

suficiente que o controlador retire uma palavra da FIFO para que o wait finalize, no caso 

do modelo com wait state, e uma segunda interrupção seja gerada, no caso do modelo 

com interrupção, para sinalizar que o dispositivo está pronto para receber novos dados. A 

Figura 6.5(c) apresenta alguns comandos, detalhados no capítulo 5, necessários para obter 
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o conjunto de configurações da tabela, gerar o modelo simulável da plataforma e 

compilar o software embarcado para plataforma alvo. O comando da linha 1 executa as 

seguintes ações: 

1. gera uma plataforma compatível com o cenário C1; 

2. compila as aplicações juntamente com os drivers no formato elf; 

3. executa a plataforma virtual; 

4. carrega a aplicação; 

5. realiza a simulação. 

 

 
DEVC(lcdpcf8833){ 
  ... 
 dc_buffer BUF:4096:9; 
  ... 
 
 DEV_CTOR(lcdpcf8833){ 
                                     
 ctrl_send_data.set_actions(pre) 
 { 
    wait_state(BUF == 4096);} 
    .      
    . 
    . 
  }  
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

 
DEVC(lcdpcf8833){ 
  ... 
 dc_buffer BUF:4096:9; 
  ... 
 
 DEV_CTOR(lcdpcf8833){ 
 
  ctrl_send_data.set_actions(pre) 
  { 
    interrupt(BUF == 4096);} 
    .      
    . 
    . 
  }  
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
1)make model=abi    
       with-abi=1 
       with-os=0  
       with-gdb=0    
       run 
 
2)make model=os_wait   
       with-abi=0 
       with-os=1  
       with-gdb=0    
       run 
3)make model=os_intr   
       with-abi=0 
       with-os=1  
       with-gdb=0    
       run 
 
4) make    
   platform=archc   
   bin=bflt  
   prefix= PATH 
 
5) make menuconfig 
 

(c) 

Figura 6.5: Alterações na Especificação em DevC e os comando para geração da plataforma 

 

Os comandos das linhas 2 e 3 executam as mesmas ações listadas acima, com as 

seguintes diferenças: 1) a plataforma é modificada para incluir um processador com 

suporte ao sistema operacional, conforme discutido na capítulo 5, e 2) o software a ser 

carregado é a imagem do sistema operacional que inclui todas as aplicações do usuário. A 

linha 4 especifica o comando para compilar as aplicações do usuário para serem 

executadas pelo sistema operacional. Finalmente, o último comando é executado para 

realizar a configuração da imagem do sistema operacional. Os device drivers gerados de 

acordo com os requisitos de cada cenário são adicionados à árvore do código fonte do 
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sistema operacional e podem ser selecionados por meio de uma interface simples, 

conforme mostra a Figura 6.6 [67]. 

 

 

Figura 6.6: Configuração da imagem do SO para remover ou adicionar device drivers 

 

Essa interface facilita a remoção e a adição do driver adequado à imagem do 

sistema operacional de acordo com o cenário desejado. Por exemplo, para o cenário C3, 

que especifica uma plataforma com o dispositivo usando interrupção e o buffer, o driver 

que dá suporte a tais recursos é o que aparece na opção como “GRAPHIC LCD INTR 

Driver 1.0 Buffer support” e, portanto, o mesmo deve ser selecionado. Os drivers 

selecionados são compilados juntamente com o código do kernel para formar a imagem 

que será executada pela plataforma. 

A Tabela 6.4 apresenta algumas informações sobre as plataformas e o software 

usados nos cenários C1, C2 e C3. As plataformas P1 (Sparc.abi), P2 (Sparc.os_wait) e P3 

(Sparc.os_intr) correspondem às plataformas geradas para os respectivos cenários C1, C2 

e C3. Percebe-se que as plataformas P2 e P3 são maiores do que a plataforma P2, pois 

precisam incluir mais recursos para dar suporte à execução do sistema operacional, 

inclusive, adicionando novas funcionalidade ao processador. Em geral, as aplicações 
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geradas para plataformas com ABI são maiores porque são ligadas (link) diretamente 

com os drivers. Quando se usa o sistema operacional, comumente os drivers compõem a 

imagem do kernel. As aplicações dos usuários são colocadas no sistema de arquivos e, 

ambos, kernel e filesystem são carregados para a memória da plataforma virtual. 

Tabela 6.4: Dados sobre as plataformas, aplicações e a imagem do S.O 

Plataforma Nome Tamanho 

(Bytes) 

Aplicações 

(Bytes) 

Imagem 

(Bytes) 

Filesystem 

(Bytes) 

P1 Sparc.abi 6533534 268604 - - 

P2 Sparc.os_wait 10216888 206096 2763014 1293312 

P3 Sparc.os_intr 10162751 206096 2828954 1293312 

 

6.3 Validação em Hardware 
 

Após validar o driver obtido da descrição em DevC no modelo de plataformas 

virtuais e realizar a exploração de alternativas de projeto, as versões do driver foram 

validadas em um hardware real. Para isso, foi necessário desenvolver um modelo do 

controlador em VHDL, testá-lo, integrá-lo a uma plataforma e realizar a síntese em 

FPGA. 

Da mesma forma que no caso do modelo de simulação, algumas versões do 

controlador foram implementadas. A versão mais simples continha apenas um registrador 

que recebe uma palavra por vez. A segunda versão incluiu um buffer parametrizado para 

configurar o seu tamanho. Para cada versão, teve-se uma implementação com o 

mecanismo de sincronização de wait states e interrupção. A Figura 6.7 mostra o símbolo 

do componente resultante da implementação da primeira versão. O componente foi 

desenvolvido e testado usando a ferramenta da Altera Quartus II 7.2 [24][86]. 
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Figura 6.7: Componente em VHDL do Controlador de LCD Gráfico 

 

A arquitetura da primeira versão consistiu na interface com o barramento e um 

registrador para armazenar as palavras de 9 bits recebidas do processador, através do 

conjunto de sinais de dados denominado de LCD_writedata. Em seguida, o controlador 

emite um sinal de waitrequest (LCD_waitrequest), sinalizando à plataforma para 

aguardar. O controlador, então, serializa a palavra usando os sinais cs_n, sclk e sdata, de 

acordo com o protocolo da Figura 5.5. 

A arquitetura para incluir o buffer necessitou de circuitos adicionais para 

gerenciar as operações concorrentes de escrita e leitura e controlar a quantidade de dados 

de palavras no buffer de modo a evitar overflow e underflow. A Figura 6.8 mostra a 

lógica de controle para a implementação da nova versão do controlador. O buffer foi 

implementado usando um componente FIFO (First In First Out), instanciado da 

biblioteca de componentes da ferramenta Quartus II, com clocks diferenciados para 

leitura e escrita, onde a escrita é 5 vezes mais rápida, porque o dispositivo trabalha com 

um clock mais lento do que a plataforma. A operação de escrita é controlada pelos sinais 

chipselect e write da interface do controlador com o barramento. O sinal wrfull do 

componente FIFO é ligado ao sinal de waitrequest que sinaliza uma requisição de wait 

quando a FIFO está cheia. 
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Figura 6.8: Lógica para o gerenciamento do buffer em hardware 

 

A operação de leitura da FIFO é controlada pela sinal rdempty. Uma operação de 

leitura só é permitida quando a FIFO não estiver vazia e quando o controlador não estiver 

enviando uma palavra para o LCD display. 

Para cada versão do controlador foi montada uma plataforma usando a ferramenta 

da Altera SOPCBuilder [86][88]. Além do controlador para o LCD Gráfico, a plataforma 

incluiu o processador NIOS II [86][89], o barramento Avalon, memória RAM de 64 KB 

on-chip, memória flash externa de 16 MB e outros dispositivos. Em seguida, a síntese foi 

realizada e executada em FPGA. A Tabela 6.5 apresenta os dados comparativos entre o 

modelo de simulação e a validação em FPGA. 

A Tabela 6.5 apresenta o conjunto de configurações do buffer usado tanto para o 

contexto de simulação quanto para implementação em hardware (FPGA). A versão do 

controlador implementa o waitstates como mecanismo de sincronização. O número de 

eventos de waitstates é listado para o ambiente de simulação e em FPGA. Tanto em 

simulação quanto em hardware, o número de waitstates foi medido usando a versão do 

driver sem sistema operacional. A Tabela 6.5 apresenta também os resultados de 

execução das diferentes versões do device driver nos dois cenários. Para cada cenário, 
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duas versões do driver foram desenvolvidas por equipes diferentes. A primeira versão foi 

implementada de forma totalmente manual, isto é, sem o uso da linguagem DevC, e a 

segunda foi gerada a partir da descrição em DevC. Adicionalmente, para cada versão, há 

uma implementação do driver sem o sistema operacional e outra considerando o sistema 

operacional uclinux. Dessa forma, são listados na Tabela 6.5 os resultados de execução 

relativos a um total de 8 implementações diferentes do device driver para a versão do 

controlador com o waitstates. 

 

Tabela 6.5: Dados relativos à simulação e à validação em hardware para diferentes versões do device 
driver  

Número de waits Tempo de Execução  

Simulação Hardware 

Manual DevC Manual DevC 

Buffers 

(bytes) Simulação Hardware 

SO 
(s) 

Sem SO 
(s) 

SO 
(s) 

Sem SO 
(s) 

SO 
(s) 

Sem SO 
(s) 

SO 
(s) 

Sem SO 
(s) 

1024 23381 23.069 274.91 14.96 276.79 15.64 0.06 0.05 0.07 0.06 

4096 19787 18.728 250.17 13.33 251.58 14.69 0.05 0.04 0.06 0.05 

8192 14996 12.955 219.97 11.17 221.17 12.33 0.04 0.03 0.05 0.04 

16384 22531 1.422 213.31 5.46 163.43 6.34 0.02 0.01 0.03 0.02 

32768 20492 0 104.77 1.59 113.15 2.50 0.02 0.01 0.03 0.02 

 

A versão manual do device driver foi originalmente desenvolvida, validada e 

testada diretamente em FPGA e, posteriormente, portada para o modelo virtual da 

plataforma. Algumas modificações foram necessárias nessa versão do device driver, 

porque a plataforma em hardware e o modelo simulável eram diferentes, inclusive com 

processadores alvos distintos. Enquanto a plataforma em hardware é baseada no 

processador NIOS II da Altera, o modelo de simulação é baseado no processador Sparc-

V8. No entanto, apesar das diferenças, as modificações realizadas são localizadas e dizem 

respeito essencialmente à parte do driver dependente das características da plataforma 

(HAL): endereçamento e funções de entrada e saída. A Figura 6.9 lista as alterações 

necessárias para portar o driver. 
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Driver Original – Plataforma NIOS II Driver Portado – Plataforma Sparc-V8 

#include "system.h" 

 

IOWR(LCD_TOP_INST_BASE, 0, data); 

 

 #include "comm.h" 
 

write_int(data, ADDRESS_BASE_OFFSET); 

Figura 6.9: Alterações necessárias para portar o device driver para a plataforma de simulação 

 

O driver original utiliza as macros da biblioteca HAL do NIOS para realizar 

entrada e saída, dentre elas a macro IOWR. O endereço onde o dispositivo está mapeado 

é gerado automaticamente pela ferramenta SOPCBuilder da altera e é definido pela 

macro LCD_TOP_INST_BASE. Dessa forma, foi necessário substituir estas macros pelas 

funções correspondentes na plataforma virtual. Em seguida, foram realizadas a 

compilação do driver e da aplicação e a execução na nova plataforma alvo. O tempo de 

simulação para o driver manual está listado na Tabela 6.5, considerando diferentes 

configurações do buffer do dispositivo. 

O driver gerado a partir da descrição em DevC também foi validado na 

plataforma em FPGA. No caso da versão sem sistema operacional, como a camada HAL 

utilizada pelo driver em DevC é implementada considerando os dispositivos mapeados 

em memória e não utiliza recursos específicos da plataforma alvo, com exceção do 

endereço do mapeamento, a única modificação necessária no driver em DevC para 

executar em hardware foi a alteração do endereço base do dispositivo. Após realizar a 

compilação do driver e da aplicação, o software foi executado em FPGA com o NIOS II 

e os resultados da simulação também estão listados na Tabela 6.5. 

Para validar os device drivers nos dois cenários com o sistema operacional, foi 

usado o porte do uclinux para o modelo virtual da plataforma, desenvolvido ao longo do 

trabalho, conforme discutido no capítulo 5, e o porte do uclinux disponibilizado pela 

microtronix para a plataforma baseada no processador NIOS. Os tempos de execução 

para cada cenário com o sistema operacional são apresentados na Tabela 6.5. 

Ao analisar os resultados relativos ao cenário de simulação, a princípio, parece 

que a execução da aplicação com o sistema operacional é mais rápida do que sem o 

sistema operacional. No entanto, esta comparação não é factível, dado que a forma para 
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obter os tempos de execução com e sem o sistema operacional foram diferentes. O tempo 

relativo à execução da aplicação sem o sistema operacional é medido diretamente pelo 

simulador ArchC, ou seja, no início da simulação, o simulador carrega a aplicação e a 

executa. Quando a aplicação finaliza, o simulador é automaticamente encerrado e 

apresenta o tempo de simulação da aplicação. Nesse processo não há interação com o 

usuário. 

A medição do tempo de execução da aplicação com o sistema operacional é feita 

diretamente na aplicação do usuário, utilizando as funções de tempo disponíveis no 

sistema (time.h).  Essa estratégia foi necessária nesse caso, porque a aplicação só é 

executada após o processo de boot e quando o usuário emite explicitamente um comando 

no prompt do shell para iniciar a aplicação. Além disso, quando a aplicação finaliza, o 

controle retorna para o shell e a simulação é encerrada, ou seja, o tempo total de 

simulação é bem maior do que o tempo para a execução da aplicação. Por isso, foi 

necessário capturar o tempo de transferência de dados entre o software e o controlador na 

própria aplicação. Embora essa estratégia não seja precisa devido ao nível de abstração da 

plataforma de simulação, tem-se uma fidelidade representada pelos dados descritos na 

Tabela 6.5. Por exemplo, em qualquer cenário analisado, o tempo de execução da 

aplicação diminui conforme se aumenta o tamanho do buffer do controlador. 

Os gráficos da Figura 6.10 mostram o desempenho dos drivers nos dois cenários – 

simulação e hardware real - em relação à configuração do buffer. 

O desempenho do driver em DevC é compatível com a versão do driver 

desenvolvida manualmente, sem o uso da linguagem DevC. A pequena desvantagem de 

desempenho do driver DevC se justifica devido à forma como o mesmo foi especificado, 

conforme apresentado na Figura 5.13 do capítulo anterior. Alguns testes são definidos no 

comportamento do serviço do driver e consequentemente, leva a geração de código 

adicional que difere o driver em DevC do driver manual. Assim, a versão do driver em 

DevC verifica o estado do dispositivo para assegurar o funcionamento correto do 

dispositivo durante a transferência de dados. 
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Figura 6.10: Gráficos comparativos entre o ambiente de simulação e o hardware para diferentes 
versões do device driver 

 

A plataforma de hardware foi montada usando a placa de prototipação da Stratix 

II EP2s60F672C5ES da Altera [90]. A Figura 6.11 mostra a placa de prototipação e a 

confecção do circuito para ligar o módulo display. Essa plataforma de hardware foi usada 

para realizar a validação do driver gerado em DevC, considerando o sistema operacional 

embarcado ou sendo chamado diretamente pela aplicação (sem sistema operacional). 
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Figura 6.11: Plataforma de hardware com o LCD Gráfico 

 

6.4 Outros Componentes 
 

Além das versões dos controladores descritos acima, outros dispositivos foram 

modelados usando a linguagem DevC para diferentes propósitos. Um desses 

componentes foi a UART que integra o modelo de simulação da plataforma. Várias 

versões foram desenvolvidas, inclusive uma versão que implementa o envio e o 

recebimento de dados via socket para permitir a conexão remota com a plataforma. Esta 

UART é baseada no modelo da UART da plataforma LEON [23]. As funcionalidades de 

enviar e receber dados foram configurados para trabalhar por polling ou interrupção. Um 

banco de registradores forma a interface de comunicação com o device driver. 

Basicamente ele é composto pelos seguintes registradores: status, controle, receber e 

enviar dados. 
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O outro dispositivo modelado nesse trabalho foi um LCD de texto, baseado no 

modelo 7478. Este componente é um simples LCD de caractere composto por duas linhas 

de 16 colunas. A Tabela 6.6 mostra alguns dados relativos à modelagem da UART e do 

LCD. 

Tabela 6.6: Resultados da Modelagem da UART e do LCD 

Nome do Modelo Número de Especificação Código Comportamento Total Perc (%) 
dispositivo  Serviços DevC Dev Drv Dev Drv Dev Drv Dev Drv 
Uart Funcional 3 14 72 36 16 2 88 38 81 94 
 Estrutural 3 21 100 58 15 3 115 61 86 95 
LCD  Funcional 9 28 85 76 125 16 210 86 40 88 

 

Para cada dispositivo são mostrados: tipo do modelo; a quantidade de serviços; o 

número de linhas de código em DevC; o código gerado para ambos, device e driver; o 

código adicionado manualmente, pelo projetista, que corresponde a implementação do 

comportamento dos serviços; o total do código  e o percentual correspondente entre o que 

foi gerado e o código total, para ambos, dispositivo e driver. 

A UART foi descrita em DevC nos dois modelos propostos: funcional e 

estrutural, como mostrado a Tabela 6.6. Três serviços foram inicialmente especificados: 

init, transmit e receive. Para esse dispositivo percebe-se que foi possível gerar 81% do 

código total relativo à implementação para o modelo funcional. Com relação ao driver 

nesse modelo, foram gerados 94% do código total para o driver funcional. Para o modelo 

estrutural, foram especificados além dos serviços, três registradores: dados, controle e 

estado. Para o controlador do dispositivo foram gerados 86% do total; no caso do driver, 

95%. 

O LCD foi especificado com 8 serviços, somente no modelo funcional. O 

percentual do código gerado para o dispositivo foi de 40%, enquanto para o driver ficou 

em torno de 88%. Essa diferença entre o LCD e a UART é justificada porque foi 

computado o código adicionado manualmente para formatação dos caracteres de saída do 

display, mas que não impactam no controlador e nem no driver. 

Algumas simulações foram realizadas para analisar o desempenho da plataforma 

virtual em diferentes cenários. O modelo estrutural da UART foi usado como dispostivo 

de E/S para realizar a simulação. Uma aplicação simples foi desenvolvida para enviar 256 

caracteres a UART. A Tabela 6.7 de simulação para o UART. 
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Tabela 6.7: Resultados de Simulação 

Cenário Acesso ao Dispositivo Simulação 
Sem SO Com SO Direto Via SO Tempo No. de Instruções Velocidade 

X  X  0.52 38738 74.5 k ins/s 
 X X  15.50 1193070 77.07 k ins/s 
 X  X 26.12 1865190 71.68 k ins/s 

 

Conforme mostra a tabela, a simulação foi realizada em dois cenários: sem o SO e 

com o SO. Além disso, foram feitas simulações considerando a forma de acesso ao 

dispositivo: direto ou via SO. No acesso direto, a aplicação chama diretamente as funções 

do driver para enviar dados a UART. No acesso via SO, a aplicação chama uma função 

da biblioteca padrão do C para realiza a E/S. Para esse exemplo, a aplicação chama a 

função <printf>. Essa função faz chamadas ao sistema operacional (syscalls) e este, por 

sua vez, chama as funções do driver. 

Analisando a tabela, pode-se perceber o impacto do sistema operacional na 

simulação. O menor tempo de simulação ocorre com o cenário sem o SO. Nesse caso, a 

única maneira da aplicação realizar E/S é chamando diretamente as funções do driver. 

Como já era esperado, o maior tempo de simulação ocorre quando se tem o SO e o acesso 

ao dispositivo é feito via o SO. O tempo de simulação intermediário acontece quando se 

tem o SO, mas a aplicação continua chamando diretamente as funções do driver para 

realizar E/S. 

O Comportamento do driver da serial é o mesmo nos dois cenários, com ou sem 

SO, o que muda são as interfaces. Dessa forma, o projetista pode começar a desenvolver 

o driver sem o SO, onde ele pode validar o comportamento do driver e, posteriormente, 

considerar o sistema operacional, onde outras funcionalidades do driver podem ser 

validadas. Como por exemplo, a comunicação com o próprio sistema operacional 

Com esses números, percebe-se que o alto nível de abstração suportado pela 

linguagem DevC é possível gerar automaticamente uma quantidade de código relevante, 

reduzindo o esforço e o tempo no desenvolvimento de um device driver. 
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6.5 Modelo em Desenvolvimento 
 

Atualmente, a linguagem DevC está sendo empregada para especificar um 

controlador host USB (Universal Serial Bus) [91][93]. A especificação do protocolo USB 

define uma complexa estrutura de hardware e software para possibilitar que dispositivos 

heterogêneos possam se comunicar com um sistema computacional através da interface 

USB. Assim, o controlador host é a parte de hardware que permite o sistema a se 

comunicar com os diferentes dispositivos USB. A implementação desse componente 

abrange outros padrões como o OHCI [92] e ULPI. A Figura 6.12 mostra uma arquitetura 

simplificada do controlador host USB em desenvolvimento. 

 

Figura 6.12: Arquitetura do controlador HC 

 

A linguagem DevC tem sido usada para especificar o módulo responsável pela 

interface do controlador com o barramento do sistema, denominado operational registers, 

que implementa o padrão OHCI. Atualmente, esse módulo está sendo integrado ao 

modelo de plataforma virtual e a validação está sendo realizada juntamente com o 

respectivo driver. No entanto, para se obter resultados mais substanciais, outros módulos 

essenciais como o Memory Access Controller, usb transaction manager e o root hub 

devem ser integrados ao controlador. 
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6.6 Comparação com as demais Abordagens 
 

A Tabela 6.8 mostra como a abordagem aplicando a linguagem DevC se 

posiciona com relação às características apresentadas no capítulo 3 e, consequentemente, 

apresenta uma comparacão com relação às características suportadas pela abordagem 

propostas e os demais trabalhos relacionados. 

Tabela 6.8: Tabela Comparativa entre as Abordagens 

 Program Devil GAL Iris SHIM Kits  Co-design SCE Coware DevC 

Síntese do 
dispositivo 

P - - - P - - - - X 

Diferentes Níveis de 
abstração 

- - - - - - - X X X 

Variação da 
Plataforma 

X - - X - P - X X X 

Especificação da 
Interface do 
dispositivo 

X X P X P - - - - X 

Especificação do 
Protocolo do 
dispositivo 

X X P X P - - - - X 

Camadas Interface X - - X - - - X - X 

Do Controle X X X X - - P X - X 

Driver HAL - - - - X X X - - P 

Desenvolvimento 
Concorrente 

- - - - P - P - - X 

Interface com o SO X - - X - P P X - X 

Variações no SO - - - - - P - - - - 

Mec. wait  - - - - - P X X X 

de polling  - - X - X P X - X 

Sinc. intrp X - - X - X P X - X 

 DMA X - - - - - - - - - 

Linguagens Driver C C C C C C C C C C 

 device VHDL - - - VHDL - VHDL/ 

Verilog 

SpecC systemc system
c 

 

De forma geral, a linguagem DevC permite a síntese do dispostivo, descrição em 

diferentes níeis de abstração, variação da plataforma, especificação da interface do 

dispostivo e do seu protocolo de acesso. Com relação às camadas do device driver, a 
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linguagem DevC permite a descrição da ineterface, controle e suporta parcialmente a 

definição da camada HAL (Hardware AbstractLlayer). 

Como apresentado anteriormente, a linguagem DevC foi concebido com o intuito 

de permitir o desenvolvimento concorrente do device driver e do modelo de simulação do 

controlador do dispositivo, de tal modo que o mesmo fosse integrado a uma plataforma 

virtual, característica não encontrada nos demais trabalhos. Adicionalmente, assim como 

as abordagens ProGram, Íris e SCE, DevC possibilita a especificação e integração com o 

sistema operacional, mas não permite a variação do mesmo, como faz o trabalho 

ProGram. Com relação aos mecanismos de sincronização de entrada e saída, a linguagem 

DevC suporta a especificação do waitstate, interrupção e pollig e não suporta a definição 

de DMA.  

Como resultado de saída da abordagem em DevC, pode-se ter o código do driver 

em C e o modelo de simulação do dispositivo em SystemC, a depender dos parâmetros 

informados ao framework para geração de código, como descrito no capítulo 4. 

 

6.7 Conclusão 
 

A linguagem DevC foi usada no desenvolvimento de diferentes controladores e 

seus respectivos device drivers. As diferentes versões do controlador IP-Select-Map e seu 

respectivo device driver viabilizaram a construção de uma plataforma para realizar a 

reconfiguração dinâmica e parcial da plataforma escrava, baseada no FPGA Virtex II da 

Xilinix. Os modelos de simulação foram obtidos através da especificação em DevC e todo 

o projeto foi validado em hardware real.  

Os componentes para o LCD a caractere e uma UART foram desenvolvidos para 

integrar o modelo de simulação e foram os primeiros estudos de caso aplicando a 

linguagem DevC. Estes exemplos ajudaram a definir os principais elementos da 

linguagem. 

O suporte de DevC na exploração de alternativas de projeto foi mostrado através 

do desenvolvimento do controlador para integrar o módulo LCD gráfico. Através da 

variação do tamanho do buffer e dos mecanismos de sincronização, pode-se avaliar as 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Modelos em DevC e Resultados Experimentais 167 

melhores configurações do controlador e do device driver. Adicionalmente, pode-se 

especificar o uso do sistema operacional e avaliar o comportamento do device driver e da 

plataforma com a execução de um sistema operacional real. 

A corretude e desempenho das versões do device driver avaliadas no ambiente de 

simulação com e sem o sistema operacional foram avaliadas também em hardware real. 

Para isso, uma nova plataforma foi construída em FPGA. As alterações no código gerado 

para o modelo de simulação foram mínimas, resumindo-se a redefinir o endereço onde o 

dispositivo foi mapeado na nova plataforma alvo. O código gerado inicialmente foi 

recompilado e executado em hardware real. Com isso mostra-se que, para tais 

dispositivos, quase todo o código gerado é reusado quando se tem o modelo do 

controlador em hardware real. Porém isso só foi possível porque os processadores usam 

dispositivos mapeados em memória. 

Embora os componentes modelados até o momento sejam do mesmo tipo, ou seja, 

orientados a caractere, eles e os seus respectivos device drivers demandam esforço e 

tempo de desenvolvimento. O uso da linguagem DevC mostrou-se interessante para o 

desenvolvimento  do device driver, ainda na fase inicial do projeto, pois eleva o nível de 

abstração na descrição das características do device driver e do controlador, 

possibilitando a validação funcional e a eliminação de erros na fase inicial, facilitando, 

assim, a migração do software para o hardware real, o que contribui para reduzir o tempo 

total de desenvolvimento. 
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Capítulo 7 
 

"Nunca penso no futuro, ele chega rápido demais." ( Albert Einstein ) 

7 Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

Device drivers são componentes de software importantes em um sistema 

embarcado porque, juntamente com os dispositivos de E/S, possibilitam o controle, a 

comunicação e o interfaceamento com o ambiente externo. Como vimos, as 

funcionalidades que um driver deve implementar e as fortes dependências com o 

dispositivo, a plataforma e o sistema operacional tornam o seu desenvolvimento uma 

tarefa complexa.  

A maioria dos trabalhos atuais propõe abordagens que possibilitam a 

especificação do driver em um alto nível de abstração, com o objetivo de amenizar a 

complexidade, reduzir a ocorrência de erros e o tempo de desenvolvimento. No entanto, 

essas abordagens, em geral, pressupõem a disponibilidade do hardware real e dão pouco 

suporte ao desenvolvimento concorrente do driver e do controlador do dispositivo em um 

alto nível de abstração. 

Metodologias recentes para o desenvolvimento de software embarcado, inclusive 

dos device drivers, têm estimulado o uso de plataformas virtuais para esse fim, sem a 

necessidade de esperar a disponibilidade do hardware real. Em geral, plataformas virtuais 

apresentam um maior controle e uma maior facilidade de observação da execução do 

software, o que contribui para o processo de depuração, facilitando a detecção de erros e 

diminuindo o tempo de desenvolvimento. Linguagens como SystemC e ArchC 

contribuem para facilitar o desenvolvimento de plataformas virtuais e comprovam a 

importância de se elevar o nível de abstração na modelagem dos seus componentes. 

Neste trabalho, nós apresentamos uma abordagem para possibilitar o 

desenvolvimento incremental e concorrente de driver e dispositivo em modelos 

simuláveis de plataformas. Para isso, uma linguagem denominada DevC foi 

desenvolvida. Com essa linguagem, as características do driver e do dispositivo podem 

ser descritas de diferentes maneiras e em alto nível de abstração. A descrição do 
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dispositivo pode ser de duas maneiras: funcional e estrutural. Com relação ao driver, é 

possível descrever a seqüência de operações, restrições, mecanismos de sincronização e a 

interface com o sistema operacional.  

Plataformas virtuais, com diferentes recursos, baseadas no modelo de processador 

ArchC-Sparc foram desenvolvidas. Um porte do sistema operacional uclinux foi 

realizado para disponibilizar um ambiente de validação para os drivers e os dispositivos 

gerados a partir da descrição em DevC.  

A flexibilidade para descrever as características do dispositivo e do driver fez 

com que as funcionalidades geradas, a partir das descrições em DevC, fossem validadas 

de forma gradativa, contribuindo para detectar a ocorrência de erros nos drivers, bem 

como, reduzir o tempo de desenvolvimento. Para validar o fluxo proposto, alguns 

dispositivos foram descritos em DevC, em diferentes níveis de detalhes, e os modelos dos 

controladores, juntamente com o seus respectivos drivers, foram gerados. Os resultados 

obtidos mostraram-se bastante interessante, chegando, em alguns casos, a gerar 

automaticamente de 80 a 90% do código total do controlador e do driver.  

Além de dar o suporte para o desenvolvimento concorrente de drivers e 

controladores de dispositivos, a abordagem também permite a exploração de alternativas 

de projetos através das variações dos buffers e dos mecanismos de sincronização, o que 

facilita análise em tempo de projeto. 

Plataformas virtuais, juntamente com linguagens de descrição em alto nível de 

abstração e ferramentas de desenvolvimento, têm contribuído significativamente para um 

processo de projeto de sistemas embarcados mais eficiente, reduzindo tempo e custo. 
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Trabalhos Futuros 

A seguir apresentaremos as principais extensões relacionadas à linguagem DevC e 

a sua ferramenta. Algumas delas já se encontram em andamento. 

A linguagem DevC está sendo empregada para modelar a interface OHCI do 

controlador USB host. O OHCI gerado dever ser integrado aos demais módulos que 

implementam o protocolo da USB. O driver a ser gerado para a interface OHCI é uma 

parte do driver do controlador, denominado de HCD (Host Controller Driver). Para 

validar esse driver, faz-se necessário o porte da camada do driver que dá suporte a USB, 

denominada USBD, para a plataforma baseada no Archc-Sparc e uclinux. Além do 

controlador USB, a linguagem deverá ser aplicada a outros tipos de dispositivos, como 

dispositivos de bloco e de rede para amadurecer a atual versão e levantar novos 

requisitos. 

A linguagem deve ser estendida também para dar suporte à declaração de 

estruturas de dados mais complexas e que possam ser alocadas dinamicamente pelo 

device driver. Atualmente, isso deve ser feito manualmente pelo projetista. Essa 

característica é importante para dar um suporte melhor às camadas de mais alto nível de 

drivers como a USB.  

Atualmente, o suporte ao sistema operacional foi fixado ao uclinux. A linguagem 

deverá ser estendida para dar suporte a outros sistemas operacionais embarcados como o 

ecos, o uCOS/II ou sistemas operacionais genéricos implementados com alto nível de 

abstração. Adicionalmente, a linguagem deverá disponibilizar suporte a temporização e à 

concorrência. 

Outro trabalho a ser realizado é a validação dos monitores junto aos atuais 

modelos de dispositivos. Estes monitores foram desenvolvidos para capturar as 

transações que ocorrem no dispositivo e para gerar informações de acesso. Assim, pode-

se gerar traces de acesso que contenham informações como os tipos de operações, os 

registradores e campos de registradores acessados, as seqüências de acesso e o tempo em 

que ocorreram. Essas informações podem ser muito úteis como entradas para ferramentas 

que auxiliem o projetista na depuração do device driver e ferramentas de análise que 

auxiliem o projetista a determinar a melhor distribuição das informações no banco de 

registradores do dispositivo. Os devices drivers gerados podem ser instrumentados para 



Centro de Informática – GrecO  UFPE 

 
Tese de Doutorado – Conclusão  172 

servir de teste de comunicação com periféricos em um ambiente de sistemas em um único 

chip (SOC) [103]. 

Por fim, a integração deste trabalho com uma ferramenta de suporte ao 

desenvolvimento baseado em plataforma, como por exemplo, o PDesigner, é importante 

para facilitar a variação da plataforma e tornar a geração automática do device driver 

mais eficiente, uma vez que variações da plataforma poderiam ser capturadas diretamente 

pela ferramenta de geração do driver. 
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Anexos 

Anexo A – Especificação da Linguagem em BNF 

 
A seguir a sintaxe da linguagem é dada em uma notação BNF. Símbolos terminais 

são escritos em negrito. Símbolos não terminais são escritos em estilo normal. A barra 

vertical | denota uma alternativa em uma regra. Parênteses (...) denota agrupamento. 

Parênteses seguidos do sinal estrela (...)* significa zero, uma ou várias ocorrências do 

item entre parênteses.  Parênteses seguidos do sinal de adição (...)+ significa uma ou 

várias ocorrências do item entre parênteses.  Parênteses seguidos do sinal de interrogação 

(...)? implica que o item é opcional. 

 

Devc-spec := DEVC (ident) { devc-obj-def; } 

devc-obj-def := port-definition   

 | format-definition 

 | serv-definition 

 | sto-definition 

 | varmap-definition 

 | os-definiton 

 | osmap-definition 

 | ctor-definition 

  

port-definition := dc_scml_port ident; 

 := dc_tlm_port ident; 

 := dc_clk_port ident; 

  

format-definition := dc_format f_ident = fmt-decl; 
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fmt-decl := params-fmt | ret-fmt 

  

params-fmt := “(param-fmt)+ “ 

  

param-fmt := %ident:int(:s)?  

 | %RESERVED:int 

 | reg-fmt 

  

ret-fmt := “%:r(:s)” 

  

reg-fmt := (“%ident:int (%MASK:’bits’“)*)+ 

  

Bits := ‘0 | 1 | .’ 

  

serv-definition := dc_service <f_ident (,rw)?> ident; 

  

rw := READ 

 | WRITE 

  

Sto-definition := reg-decl 

 |buffer-decl 

  

reg-decl := dc_reg <f_ident (,rw)?> ident; 

  

buffer-decl := dc_buffer ident:int:int; 

  

varmap-definition := dc_drv_map ident {(varmap-decl)+ } 

  

varmap-decl := varmap ( + varmap)* 

  

varmap := ident = ident 
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 |ident = ident.ident 

  

os-definiton := dc_os <os_type> os-ident; 

  

Os_type := uclinux 

  

osmap-definition := dc_os_map ident {(osimap-decl)+ } 

  

osimap-decl := os-ident.posix-intf = ident; 

  

posix-intf := OPEN | INIT | WRITE | READ | RELEASE 

 | CLOSE | IOCTL | SEEK 

  

ctor-definition := DEV_CTOR(ident) {method-definition} 

  

method-definition := address-def 

 |action-def 

 |bind-def 

  

address-def := ident.set_address(int); 

  

bind-def := ident.bindTo(ident); 

 |ident.bindTo(ident.ident); 

 |ident.bindTo(ident.ident.ident); 

  

action-def := ident.set_action(attrib? ){ expr } 

  

attrib := pre | pos 

  

expr := l-expr | assign | sinc-decl 
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l-expr := ident operator int  

 |ident.ident operator int 

  

assign := ident = int; 

 |ident.ident = int; 

 |ident.ident.ident = int; 

  

sinc-decl := wait-decl | intr-decl | poll-decl 

  

wait-decl := wait_state(cond); 

  

intr-decl := interrupt(cond); 

  

poll-decl := polling(cond); 

  

cond := ident operator int 

 |ident.ident operator int 

  

operator := == | != | < | > | <= | >= 

  

f_ident := ident 

  

ident := letter (letter | digit | _)* 

  

letter := A..Z | a..z 

  

digit := 0..9 

  

int (0..9)+  
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