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RESUMO 

Equipamentos cada vez mais sofisticados, capazes de agregar informação, 

comunicação e entretenimento em pequenos espaços e em qualquer lugar a um custo 

cada vez mais baixo têm alavancado o mercado de dispositivos microeletrônicos. 

Contudo, esta sofisticação trouxe um aumento da complexidade dos projetos e um 

maior tempo para o desenvolvimento dos mesmos. Para combater essas 

adversidades surgiu o paradigma de desenvolvimento System-on-Chip (SoC) que 

consiste na integração de um grupo de módulos de propriedade intelectual (IP-core) 

com funcionalidades diferentes em um único chip. Nesse contexto esse trabalho 

propõe um fluxo de atividades para o projeto de uma arquitetura para o IP-core a 

partir de sua especificação de requisitos. Além disso, foi implementada uma 

ferramenta para geração de código SystemC da comunicação entre os módulos 

projetados na arquitetura. O fluxo proposto utiliza UML como linguagem de suporte 

a suas atividades. Essas atividades incluem desde análise textual até o projeto da 

hierarquia de módulos e suas interfaces. O modelo UML resultante é então 

processado pela ferramenta, que extrai informações das interfaces projetadas e gera 

código sintetizável para essas interfaces. Essa abordagem de geração permite ao 

projetista acessar funções (realizar uma chamada de função) intermódulos 

diretamente através das portas destes. Os resultados mostram, através do projeto de 

um controlador de LCD alfa-numérico, uma diminuição na quantidade de código 

necessário para desenvolvê-lo devido, principalmente, ao reuso da comunicação e do 

projeto sistemático da arquitetura. 

 

Palavras-chave: microeletrônica, análise e projeto, circuitos integrados, geração de 

código, geração de interfaces, UML, SystemC. 
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ABSTRACT 

The increase number of complex equipments, aggregating information, 

communication and entertainment in portable small devices at a low cost, has 

stimulated the microelectronic devices market. However, this fact has also brought 

an increase in projects complexity and time-to-market. To deal with these problems, 

it emerged the System on Chip (SoC) as new development paradigm, which 

integrates a group of reusable modules with different features (Intellectual Property 

modules - IP-cores) on a single chip.  This work proposes an activity flow to build an 

architecture to IP-core from its requirements specification. Moreover, this work built 

a tool for SystemC communication code generation, based on the designed 

architecture. The flow uses UML as base language to support its activities. These 

activities range from textual analysis to the design of modules hierarchy and 

interfaces. The resultant model is then processed by the tool, which extracts 

information from the designed interfaces and generates code for them. This approach 

allows the designer to access intermodules functions (perform a function call) 

directly through the modules ports. The results show through a LCD alpha-numeric 

controller design, a decreasing in code lines, due to communication modules reuse 

and also systematic architecture design. 

 

Keywords: microelectronic, analysis & design, integrated circuits, code generation, 

interface generation, UML, SystemC. 
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1. INTRODUÇÃO 

Equipamentos cada vez mais sofisticados, capazes de agregar informação, 

comunicação e alto poder de processamento em pequena área a um custo cada vez 

mais baixo têm alavancado o mercado de dispositivos microeletrônicos [1]. Contudo, 

esta sofisticação trouxe junto um aumento da complexidade dos projetos e um maior 

tempo para o desenvolvimento dos mesmos. 

Nesse contexto surgiu o paradigma de desenvolvimento System on Chip (SoC) 

que consiste na integração de um grupo de módulos de propriedade intelectual 

(Intelectual Property – IP-core) reusáveis, com  funcionalidades diferentes, em um 

único chip [2]. A Figura 1 mostra um exemplo desta abordagem.  

  

Fonte: Blow-voltage design or the end of CMOS scaling? 

Figura 1. Abordagem de SoC e IP-core 

O IP-core, pequeno componente presente na parte superior da Figura 1, é um sistema 

que possui uma funcionalidade específica como, por exemplo, um decodificador de 

arquivos MP3. O IP-core é construído para que ele possa ser reusado em sistemas 

maiores – SoC, parte inferior da Figura 1 – que possui diversas funcionalidades 

complementares como um celular. 

Entretanto, um dos maiores problemas dessa abordagem está no reuso dos IP-

cores em diversos SoCs [3] devido principalmente a dificuldade de integração e 
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adaptação da interfaces que conectam os IP-cores, o que torna o projeto dessas 

interfaces um dos mais importantes fatores da abordagem de SoCs e IP-cores [4]. 

Nesse contexto, diversas iniciativas têm surgido no mercado, dentre elas se 

destacam duas: uso de linguagens de alto nível de abstração e técnicas de reuso de 

módulos. Linguagens de alto nível de abstração como SystemC [5] que permitem ao 

projetista desenvolver sistemas mais complexos, com suporte a herança de 

componentes e descrições específicas para comportamento e interfaces. As técnicas 

de reuso sugerem métodos para que o projetista construa um IP-core reusável. O 

Reuse Methodology Manual (RMM) [6]. define um grupo de boas práticas para 

criação de IP-cores que possam ser reutilizados em SoCs. A Figura 2 mostra o fluxo 

comum de desenvolvimento proposto pelo RMM. 

 

Fonte: RMM – Reuse Manual Methodology 

Figura 2. Fluxo Comum de Desenvolvimento de IP-cores 

Esse fluxo é composto por cinco fases. A primeira trata da definição das 

funcionalidades (requisitos), em outras palavras, o que IP-core vai realizar, em que 

contexto ele será utilizado e quais são suas restrições de operação e fabricação. A 

segunda trata do planejamento do desenvolvimento e no detalhamento dos 

requisitos. Esse detalhamento pode ser é feito através da implementação de um 

modelo executável utilizando alguma linguagem programação de alto nível como C 

ou C++ [7]. A terceira trata da implementação, que é um refinamento da especificação 

em uma descrição de mais baixo nível como RTL, e da verificação funcional do IP-

Definir Funcionalidades

Planejar e Especificar

Implementar e Verificar o IP

Produção

Alfa testes e Release
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core, que é validação do refinamento em relação à especificação. Já as duas últimas 

fases tratam da fabricação e distribuição do IP-core no mercado. 

Ambas as iniciativas, assim como área de IP-cores com um todo, concentram-

se apenas na implementação do IP como também na sua verificação. Este fato é 

denotado pela grande quantidade de ferramentas para simulação, síntese e 

verificação existentes no mercado. Essas ferramentas auxiliam o projetista com a 

automação de diversas etapas do fluxo comum desenvolvimento. 

Apesar dessas três últimas fases do fluxo de desenvolvimento terem um 

ecossitema de ferramentas e automação, as duas primeiras etapas carecem do mesmo 

ambiente. Para suprir essa demanda, o mercado tem investido em ferramentas de 

síntese de alto nível [8] de modo que alguma automação possa ser alcançada já na 

segunda fase. Com isso linguagens baseadas em C++, mais especificamente SystemC 

[5], têm sido utilizadas no desenvolvimento dos IP-cores em um alto nível de 

abstração. 

Mesmo utilizando uma linguagem de alto nível, a descrição dos IP-cores 

continua sendo um desafio. A linguagem natural utilizada para descrever os 

requisitos normalmente é cheia de ambiguidades, dependente de contexto e cultura. 

Essas características levam a problemas na definição dos requisitos do sistema, que 

futuramente podem levar a uma implementação equivocada deste e uma insatisfação 

do cliente.  

Depois de superados os problemas na definição dos requisitos, um novo 

desafio precisa ser transposto, o gap expressivo entre a linguagem natural e uma 

linguagem de alto nível. Essa diferença é notada na grande diversidade semântica e 

sintática de uma linguagem natural e na limitada gramática das linguagens de alto 

nível.  

Outro desafio para ser analisado é como propor uma arquitetura para o 

sistema capaz de atender a todos os requisitos definidos que facilite a implementação 

por parte da equipe desenvolvedora e que permita futuras extensões e manutenções 
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do IP. Atualmente, o projeto desta arquitetura é muito dependente da experiência 

dos projetistas e, normalmente, é baseada em refinamentos da especificação de alto 

nível. Além disso, o relacionamento entre o que foi definido nos requisitos e o que foi 

projetado e implementado nem sempre é fácil de ser rastreado. Isso é importante, 

pois modificações no escopo do IP-core devem ser repassadas para o código 

implementado sem que, pra isso, uma revisão total do sistema seja necessária.  

Para modelar essa arquitetura, atualmente o mercado tem encontrado diversas 

alternativas, entre elas destaca-se UML que está sendo considerada como a próxima 

linguagem para desenvolvimento de SoCs [9]. A UML já tem grande aceitação na 

especificação de requisitos, no projeto da arquitetura e na verificação [10] [11] devido 

a sua grande capacidade de ser adaptada de acordo com as necessidades específicas 

do contexto. Diversas adaptações (profiles) já foram desenvolvidas para o domínio de 

SoCs [12] [13] [14] [15], dentre as quais se destaca UML Profile for SoC [14], que foi 

desenvolvida pela OMG para modelagem de SoCs.  

11..11..  OO  PPrroobblleemmaa    

No contexto do fluxo de desenvolvimento comum apresentado na Figura 2, as 

primeiras duas etapas (vide Figura 3) carecem de ferramentas e técnicas que auxiliem 

na execução e construção de seus objetivos. Além disso, essas etapas não definem 

com as informações irão de uma para outra.  

 

Figura 3. Primeiras etapas do fluxo comum de desenvolvimento. 
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Nesse contexto, a primeira etapa do fluxo de desenvolvimento não apresenta um 

método que auxilie a definição dos requisitos do IP-core, como também não descreve 

um modelo para representá-los. Ter uma maneira sistemática para definir os 

requisitos é importante, pois essa atividades é uma das principais causas de falhas 

nos projetos. Além disso, o fluxo não trata do mapeamento entre os requisitos 

definidos e a arquitetura que os implementa, o que dificulta o rastreamento das 

modificações dos requisitos, isto é, rastrear o impacto de uma mudança de requisito 

na arquitetura do sistema. 

Outro ponto relevante está na organização da arquitetura, o fluxo comum 

também não define como essa organização deve ser conduzida e nem quais modelos 

podem ser usados para descrever essa arquitetura. Fora isso, não é proposta uma 

estratégia para automatizar a geração de código a partir da arquitetura projetada. 

11..22..  PPrrooppoossttaa  ddoo  TTrraabbaallhhoo  

Dados os problemas identificados acima, a proposta deste trabalho é desenvolver um 

fluxo que permita obter uma implementação de alto nível a partir da especificação de 

requisitos de um sistema, através da construção de uma arquitetura capaz de atender 

esses requisitos. Esse fluxo será uma extensão do fluxo comum de desenvolvimento 

(vide Figura 2), mais especificamente nos seus três primeiros passos.  

 

Figura 4. Passos do Fluxo Comum que serão Extendidos 

Para isso, esse trabalho possui dois objetivos principais: o primeiro trata da definição 

de um fluxo para o projeto da arquitetura do sistema utilizando UML como 
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linguagem base de modelagem. O fluxo será composto por atividades que incluem 

desde a análise textual dos requisitos até construção de um modelo do IP-core 

aderente ao UML Profile for SoC; o segundo objetivo é o desenvolvimento de uma 

ferramenta para realizar a geração automática de código na linguagem SystemC a 

partir de uma descrição UML, mais especificamente, a geração das interfaces de 

comunicação entre os módulos descritos na arquitetura. O código gerado poderá ser 

sintetizado por alguma ferramenta de síntese alto nível. 

11..33..  EEssttrruuttuurraa  ddoo  TTrraabbaallhhoo  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2: são listados os 

principais trabalhos relacionados com a modelagem de alto nível e geração de 

código; no Capítulo 3 é descrito passo a passo o fluxo proposto de como mapear os 

requisitos na arquitetura do sistema e a abordagem utilizada para gerar código a 

partir desta arquitetura; no Capítulo 4 são mostrados os resultados da aplicação 

deste fluxo no desenvolvimento de um IP-core; por fim, no Capítulo 5 estão descritos 

os trabalhos futuros e as conclusões. 
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2. ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo são apresentadas as principais abordagens relacionadas à técnica 

proposta. Estes trabalhos são referentes a atividades de análise e projeto de sistemas, 

modelagem de IP-core e SoCs usando UML, fluxos de desenvolvimento de IP-cores e 

geração de código. 

22..11..  MMeettooddoollooggiiaass  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  SSiisstteemmaass  

Esta seção descreve algumas metodologias de desenvolvimento de sistemas, tanto de 

software quanto de hardware. Essas metodologias estão entre as mais aceitas em seus 

domínios. 

2.1.1. Rational Unified Process e ipPROCESS 

O RUP (Rational Unified Process) [16] é uma metodologia para desenvolvimento de 

software que inclui desde as atividades de compreensão do negócio e especificação 

de requisitos até atividades de suporte como gerência de projetos e gerência de 

configuração. Essas atividades estão organizadas em nove disciplinas, dentre as 

quais as relacionadas com este trabalho encontram-se descritas abaixo. 

 Requisitos – propõe manter um acordo entre o cliente e desenvolvedores do 

software sobre o que sistema deverá fazer; 

 Análise e Projeto – objetiva transformar os requisitos na arquitetura de como o 

sistema estará após ser implementado; 

 Implementação – tem como objetivo principal construir o código fonte, 

arquivos binários e outros arquivos necessários para a execução do sistema. 
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O RUP é uma metodologia proprietária largamente aplicada em desenvolvimento de 

software, mas ela não é restrita a esta área podendo ser aplicada a outras áreas como 

engenharia. Além disso, ela sofre grande influência de UML, ou seja, muitas de suas 

atividades estão intrinsecamente ligadas a modelos definidos em UML.  

A metodologia conta também com uma vasta quantidade de guias e práticas 

para desenvolvimento de sistemas. Uma das práticas ressaltadas pelo processo 

consiste na definição de diferentes visões da arquitetura, ou seja, ao invés de um 

único diagrama para descrever todo sistema, utiliza-se diversos diagramas, cada um 

sendo responsável por apresentar uma organização o sistema dentro de um 

determinado contexto.  Outra prática muito utilizada em desenvolvimento de 

software consiste na utilização de padrões de projeto por parte da equipe 

desenvolvedora. Padrões de projeto são soluções para problemas que aparecem 

frequentemente no desenvolvimento de sistemas. 

O processo RUP e suas práticas também podem ser aplicados no 

desenvolvimento de IP-cores, pois estes necessitam de diversos modelos para 

representar a sua hierarquia interna, a temporização de sinais e processos e a 

utilização de interfaces padronizadas como OCP-IP [17]. Além do fato do RUP ter 

atividades para especificação de requisitos muito bem estruturadas, atividades que 

também podem ser aplicadas para o desenvolvimento de SoCs. 

Neste contexto surgiu o processo ipPROCESS [2], processo de 

desenvolvimento de IP-cores com prototipação em FPGAs, inspirado no RUP. Assim 

como no RUP, o ipPROCESS inclui as disciplinas de Requisitos, Análise e Projeto e 

Implementação, além de apresentar disciplinas específicas para o domínio de 

desenvolvimento de IP-cores, como Verificação e Prototipação. A seguir a descrição 

das disciplinas: 

 Requisitos – define a funcionalidade a ser implementada pelo IP-core. 

 Análise e Projeto – transforma os requisitos no projeto do IP-core. 

 Implementação – implementa os componentes definidos no projeto. 
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 Verificação – verifica a conformidade da funcionalidade implmentada com os 

requisitos. 

 Prototipação em FPGA – prototipa o IP-core em FPGA. 

A disciplina de Análise e Projeto do ipPROCESS prevê um fluxo de atividades para 

construção de um modelo estrutural o qual representa a arquitetura do IP-core. 

Porém as atividades dessa disciplina não descrevem um fluxo detalhado de como 

fazê-lo.  

Além disso, os guias do processo não descrevem uma maneira de mapear o 

modelo estrutural no código em nível RTL que o implementará deixando um gap 

para o projetista resolver, o que pode levar a perda de confiabilidade no modelo 

estrutural proposto devido ao fato da implementação não ser um “espelho” dele. 

2.1.2. Manual de Reuso – RMM 

O objetivo deste manual é promover um maior reuso dos IP-cores dentro de um 

projeto de SoC. Para tal tarefa, o RMM (Reuse Manual Methodology) descreve um 

grupo de práticas de desenvolvimento que os projetistas de hardware deveriam 

adotar para aumentar a reusabilidade de seus componentes.  

Dentre essas práticas destacam-se: configurabilidade – capacidade do IP-core, 

de ser integrado em um SoC, de ter seus parâmetros alterados – e padronização das 

interfaces – o IP-core deveria utilizar interfaces pré-definidas por organizações 

internacionais como a OCP-IP. 

O RMM divide o ciclo de desenvolvimento de um IP-core em fases como 

ilustrado abaixo: 
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Figura 5. Fases do desenvolvimento de IP-cores segundo o RMM 

1. Definir Funcionalidades: o objetivo desta fase é definir funcionalidades e 

parâmetros de configuração do IP-core que tornarão este reusável em diversas 

aplicações; 

2. Planejar e Especificar: o objetivo desta fase é determinar um planejamento 

para o resto do projeto e desenvolver uma especificação funcional detalhada 

tanto para a implementação como para a verificação do IP-core; 

3. Implementar e Verificar o IP-core: o objetivo desta fase é implementar as 

funcionalidades do IP-core e verificar se a implementação condiz com a 

especificação realizada na fase anterior; 

4. Produção: o objetivo desta fase é construir o pacote para ser entregue ao 

cliente que inclui, além de todo o código fonte desenvolvido, os testbenches 

(suíte de verificação funcional) e o manual do usuário; 

5. Alfa-Testes e Releases: o objetivo desta fase é executar os últimos testes e 

finalizar a entrega para o cliente. 

O RMM não define atividades ou passos para criação de uma arquitetura para 

IP-cores. Ele sugere que a construção dos módulos se inicie diretamente da 

especificação em linguagem alto nível combinada a um diagrama de blocos, sem 

fazer menção direta à criação de modelos mais elaborados de arquitetura, que 

auxiliariam nas atividades de implementação e verificação. 

Definir Funcionalidades

Planejar e Especificar

Implementar e Verificar o IP

Produção

Alfa testes e Release
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2.1.3. System Level design with Object-Oriented Process 

O SLOOP [18] (System Level design with Object-Oriented Process) é um processo de 

desenvolvimento que integra técnicas de modelagem com avaliações de desempenho 

e exploração de arquitetura no nível de sistema. A Figura 6 mostra o fluxo do 

SLOOP. 

 

Fonte: An Object-Oriented Design Process for System-on-Chip using UML [18]. 

Figura 6. Fluxo do Processo SLOOP 

No SLOOP os requisitos são analisados de acordo com técnicas de orientação 

de objetos. Com o resultado dessa análise é construído o modelo conceitual. Esse 

modelo contém informações dos requisitos funcionais e não-funcionais como 

potência, área, etc.  

Após a construção do modelo conceitual, são construídos dois modelos: o 

funcional e o arquitetural. O primeiro contém apenas informações sobre a 

funcionalidade. Nesse modelo são realizadas medições da quantidade de acessos a 

uma determinada função ou interface de comunicação. O segundo contém 
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informações estruturais do SoC, onde é analisada a utilização de processadores, 

barramentos e memórias. 

Por fim, o modelo de desempenho mapeia os processos (funções e 

comunicação) do funcional nos processadores e barramentos do arquitetural. Com 

esse modelo é possível analisar o desempenho arquitetura projetada quando esta 

executa os processos do modelo funcional. Assim, o modelo de desempenho pode ser 

utilizado tanto para verificação funcional quanto de desempenho. 

O processo SLOOP é dividido em duas fases: a fase de modelagem e a fase de 

implementação. A Figura 7 mostra a organização dessas fases. 

 

Fonte: An Object-Oriented Design Process for System-on-Chip using UML [18]. 

Figura 7. Organização das Fases do SLOOP 

Durante a fase de modelagem, o SLOOP utiliza UML para capturar os requisitos, 

organizar os processos e projetar a arquitetura. Já na fase de implementação, ele 

utiliza C++ para especificar o modelo conceitual e SystemC, devido as suas 

características de paralelismo e modelagem HW/SW, para especificar os modelos 

funcionais e de desempenho.  

Para facilitar a modelagem de componentes de HW, a metodologia propõe um 

profile para UML, porém não é feita qualquer menção sobre mapeamento para 

SystemC ou geração de código na abordagem apresentada. 
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22..22..  GGeerraaççããoo  ddee  CCóóddiiggoo  

Existem várias abordagens para a geração de código para SoCs a partir de UML. 

Algumas técnicas utilizam UML para descrever o comportamento do sistema, outros 

a usam apenas para descrever as estruturas. Há outros trabalhos que utilizam UML 

para realizar o particionamento hardware-software. Os trabalhos mais relevantes 

para esta dissertação serão apresentados a seguir. 

2.2.1. Model-driven SoC Design Via Executable UML to SystemC 

Um dos trabalhos que propõe o uso de UML é a abordagem apresentada por K. D. 

Nugyen [15] da Universidade Nacional de Singapura, cujo objetivo é descrever a 

estrutura e comportamento de sistemas utilizando restrições de UML e, a partir 

desses modelos, gerar código SystemC automaticamente através de uma ferramenta.  

Para a geração de código, o trabalho propõe o uso de dois diagramas UML 

para modelar o SoC, digrama de classes e diagrama de estados, sendo o primeiro 

para representação estrutural e o segundo para a representação comportamental do 

sistema. Para descrição de comunicação entre módulos, é proposto o uso de 

Transactional Level Modeling (TLM), pois simplifica a especificação da comunicação 

através de chamadas de funções entre os módulos. 

A modelagem de módulos, interfaces e canais é feita, estruturalmente, através 

do diagrama de classes em conjunto com uma grande quantidade de estereótipos 

definidos em um profile de UML. Esse conjunto auxilia a ferramenta na identificação 

desses elementos e na geração de código para os mesmos. A Figura 8 apresenta o 

fluxo da ferramenta mencionada [15]. 
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Fonte: Model-driven SoC Design Via Executable UML to SystemC [15]. 

Figura 8. Fluxo da Ferramenta de K. D. Nguyen 

A primeira etapa deste fluxo é o uso de uma ferramenta padrão para UML para a 

construção dos modelos com as extensões definidas. Esses modelos são então 

convertidos para XMI, que é um padrão definido para todas as ferramentas que 

suportam UML. Após a conversão, o XMI então é processado gerando uma árvore 

sintática e por fim, com auxílio de templates, o código SystemC é gerado.  

Dois problemas podem ser destacados nesta abordagem:  

1. Não há um foco nas interfaces, ou seja, o usuário da ferramenta ou o projetista 

não tem controle de como essas interfaces serão construídas e se elas poderão 

ser sintetizadas, dado que é utilizado TLM; 

2. O modelo UML proposto faz uso de máquinas de estados o que, na prática 

exige que o projetista a descreva com muitos detalhes que, em muitos casos, é 

melhor escrever o código diretamente. 
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2.2.2. A SoC Design Methodology Involving a UML 2.0 Profile for 

SystemC 

O trabalho de E. Riccobene [13] propõe uma extensão para UML de modo que ela 

suporte elementos de SystemC. Para isso, ele faz um mapeamento entre os elementos 

existentes em UML e os construtores de SystemC. 

Como no trabalho de K. D. Nugyen [15], esse trabalho utiliza os modelos de 

diagrama de classes e diagrama de estados para representar a estrutura e 

comportamento dos IP-cores. Entretanto, com auxílio do diagrama de composição, 

introduz a idéia de modelar as interfaces entre os módulos. 

Além do problema do uso das máquinas de estados, também identificado no 

trabalho de K. D. Nugyen, esse trabalho não faz nenhuma referência à geração 

automática de código, ou se o código proposto pelo mapeamento é sintetizável. 

Uma vantagem da estratégia apresentada é o fato da comunicação ser tratada 

no nível de transação, mas podendo ser implementada, de acordo com a máquina de 

estados desenhada, em diversos níveis (TLM, RTL e gate) de maneira transparente 

para quem desenvolve as funcionalidades do IP.  

A Figura 9 mostra o novo fluxo de desenvolvimento de SoC com o apoio de 

UML. 
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Fonte: A SoC Design Methodology Involving a UML 2.0 Profile for SystemC [13] 

Figura 9. Novo Fluxo de Desenvolvimento de SoC 

A Figura 9 aponta onde Riccobene adicionou UML no fluxo original de 

desenvolvimento. Nesse fluxo UML é utilizado para descrever um modelo funcional 

executável do sistema, esse modelo é utilizado no particionamento hardware 

software onde dois novos modelos são criados. O primeiro para modelar o hardware 

através do uso do SystemC Profile. O segundo para modelar o software resultante do 

particionamento com uso de profiles específicos para isso. 

2.2.3. UML Profile for SoC 

Este profile foi desenvolvido pela Object Management Group (OMG) [19], que é 

responsável pela padronização do UML, em conjunto com grandes empresas que 

projetam SoCs. Esta extensão inclui um grupo de estereótipos que representam 

diversos elementos de uma arquitetura de um SoC. A primeira versão foi publicada 

em junho de 2006 e as primeiras correções, em agosto de 2006. 
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O profile propõe uma estratégia para gerar código a partir do modelo UML. O 

código gerado é um espelho do que foi projetado, contudo não é demonstrado como 

seria a geração para um protocolo diferente dos que já existem em SystemC, isto é, o 

único protocolo apresentado pelo trabalho é baseado em FIFOs. 

 A Figura 10 mostra a estrutura básica de um SoC composto por dois módulos 

ou IP-cores que se comunicam através de um canal. Este canal possui duas interfaces 

distintas, uma para cada módulo, e um protocolo de comunicação entre elas. Os 

módulos e canal estão ligados através de conectores. 

  

Figura 10. Estrutura Básica de Comunicação de um SoC 

A Tabela 1 apresenta os estereótipos que mapeiam as estruturas básicas, 

apresentadas na Figura 10, no profile descrito, como também outras estruturas 

avançadas que permeiam o domínio de SoCs. 

Tabela 1. Elementos do UML Profile for SoC 

Elemento Estereótipo Metaclasse 

UML 

Descrição 

Módulo SoCModule Class Classe básica para descrição de SoCs. Este tipo 

pode ser composto por módulos, canais e portas. 

Processo SoCProcess Operation Operação que descreve o comportamento do 

módulo. Um módulo pode ter um ou mais 

processos. 

Interface de 

Protocolo 

SoCInterface Interface Cria uma abstração do modo de comunicação 

entre módulos. Normalmente estão associados a 

canais. 

Canal SoCChannel Class Meio de comunicação entre módulos. Pode ser 

composto por módulos, canais e portas. 
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Elemento Estereótipo Metaclasse 

UML 

Descrição 

Protocolo SoCProtocol Collaboration Especifica o relacionamento entre as interfaces de 

protocolo em um canal. 

Porta SoCPort Port/Class Define que interface de protocolo está sendo 

utilizado para a comunicação do módulo com o 

ambiente externo. 

Conector SoCConnector Connector Conecta a porta de um módulo ao de outro, ou a 

porta de um módulo a um canal. 

Dado Data Class Classe genérica para representar os dados que 

transitam dentro de um canal. 

Controle Controller Controller Classe genérica para representar classes que 

exercem algum controle sobre os dados. Será 

muito utilizada no processo de análise. 

Tipo de 

Dado 

SoCDataType Dependency Cria uma dependência entre a interface de 

protocolo e tipo de dado que ela transmite.  

Submódulo SoCModule 

Property 

Property Representa os submódulos de um módulo ou 

canal. 

Subcanal SoCChannel 

Property 

Property Representa os subcanais de um módulo ou canal. 

Porta de 

Clock 

SoCClock Port Descreve as portas de Clock de um módulo ou 

canal. 

Porta de 

Reset 

SoCReset Port Descreve as portas de Reset de um módulo ou 

canal. 

Canal de 

Clock 

SoCClock 

Channel 

Property Define canais que distribuem o clock entre os 

módulos. 

Canal de 

Reset 

SoCReset 

Channet 

Property Define canais que distribuiem o reset entre os 

módulos. 

Fonte: UML Profile for SoC – agosto de 2006.[http://www.omg.org/docs/formal/06-08-01.pdf] 

 

22..33..  CCoonncclluussããoo  

Este capítulo apresentou um sumário de diversos trabalhos relacionados com 

geração de código e metodologias de desenvolvimento. Mostrou como alguns 

trabalhos tratam a modelagem em nível de sistema e como essa modelagem é 

construída.  

A maioria dos trabalhos utilizou a linguagem UML para modelagem, o que a 

destaca como uma linguagem muito promissora para o domínio de sistemas digitais. 

Diversos trabalhos também se apoiaram no par UML-SystemC: na primeira pela 

capacidade de representar requisitos; na segunda pela capacidade não só de modelar 
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hardware, mas pela sua capacidade de modelar hardware e software juntos e esse 

modelo poder ser executado como uma primeira versão do sistema.  

Esses trabalhos propuseram diversas extensões para UML de modo a aumentar o 

poder de UML em expressar sistemas de hardware. Essas extensões incluem em 

muitos casos um mecanismo de geração de código SystemC a partir do modelo UML, 

fortalecendo ainda mais a importância do par UML-SystemC.  

A Tabela 2 faz uma comparação resumida das vantagens e desvantagens dos 

trabalho apresentados nas seções anteriores. Os itens da Tabela 2 marcados com  

são problemas que serão abordados nesse trabalho.  

 

Tabela 2. Comparação dos Trabalhos Relacionados 

Trabalho Vantagens Devantagens 

RUP  Arquitetura baseada em diversos 

diagramas 

 Pode ser aplicado a outras areas da 

engenharia 

 Possui fluxo de atividades bem 

estruturado 

 Metodologia proprietária  

 Desenvolvimento de software  

ipPROCESS  Arquitetura baseada em diversos 

diagramas 

 Foco em Soft IP-cores 

 Fluxo de atividades pouco estruturado  

 Especificação de requisitos em uma 

linguagem de alto-nível combinada com 

diagrama de blocos.  

RMM  Suporta fluxo geral para 

desenvolvimento de IP-cores 

 Centrado no reuso de 

componentes 

 Fluxo de atividades pouco estruturado  

 Especificação de requisitos em uma 

linguagem de alto-nível combinada com 

diagrama de blocos.  

SLOOP  Técnicas de software pra análise de 

requisitos 

 Organizado em duas fases: 

modelagem e implementação 

 Supporta modelos Funcional e 

Arquitetural 

 Define um profile de UML 

 Não apresenta um mapeamento para uma 

linguagem de programação  

 Não trata de geração de código  

 Não define um fluxo para construção dos 

modelos  

Nugyen  Suporta geração automática de 

código SystemC 

 Suporta modelos Funcional e 

Arquitetural 

 Define um profile de UML 

 A comunicação é descrita no nível 

de transação TLM 

 Falta de controle sobre a geração das 

interfaces  

 Máquinas de estados complexas  

 Não define um fluxo para construção dos 

modelos  
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Trabalho Vantagens Devantagens 

Riccobene  Define um profile de UML para 

SystemC 

 Suporta modelos Funcional e 

Arquitetural 

 Utiliza TLM para descrever 

comunicação, mas suporta 

descrição em nível RTL e GATES 

 Não trata da geração de código  

 Máquinas de estados complexas 

 Não define um fluxo para construção dos 

modelos  

UML Profile 

for SoC 

 Define um profile de UML para SoC  

 Suporta a especificação de 

diagramas de estruturas dos 

módulos e canais de comunicação 

 Facilita mapeamento para SystemC 

 Não define um fluxo para construção dos 

modelos  

 Não suporta a geração automáticade 

código SystemC  
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3. ANÁLISE E PROJETO DE IP-CORES 

Neste capítulo é apresentado o fluxo para análise e projeto de IP-cores proposto neste 

trabalho. Como pode ser visto na Figura 11, esse fluxo é dividido em dois subfluxos: 

especificação da arquitetura a nível de sistema e geração de código. 

 

Figura 11. Fluxo de Análise e Projeto de IP-cores 

O objetivo da especificação da arquitetura a nível de sistema é projetar uma 

arquitetura capaz de implementar os requisitos (funcionais e não-funcionais) do 

sistema. Já a geração de código tem como objetivo principal automatizar a tradução 

das funções de comunicação descritas em UML, presentes na arquitetura projetada, 

em uma especificação de alto nível sintetizável. As próximas seções descrevem em 

detalhes cada um desses subfluxos. 

33..11..  EEssppeecciiffiiccaaççããoo  ddaa  AArrqquuiitteettuurraa  eemm  NNíívveell  ddee  SSiisstteemmaa  

Nesta seção é apresentado um fluxo de passos que sistematizam o mapeamento dos 

requisitos de um IP-core em uma arquitetura, baseado no UML Profile for SoC. Esse 

fluxo está dividido em duas partes como pode ser observado na Figura 12. O objetivo 

Requisitos
Especificação da 
Arquitetura em 

Nível de Sistema
Arquitetura

Geração de 
Código SystemC
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principal desse fluxo é fazer uma tradução sistematizada dos requisitos funcionais do 

IP-core em uma arquitetura de implementação do mesmo. 

 

Figura 12. Fluxo Proposto para Análise e Projeto do IP 

As duas primeiras fases do fluxo de desenvolvimento suportado pelo RMM (vide 

Figura 2), que são “Definir Funcionalidades” e “Planejar e Especificar”, estão 

presentes nesse subfluxo e foram subdivididas em atividades como mostrado acima. 

As próximas seções mostram detalhes de cada uma dessas subdivisões. 

3.1.1. Fase Definir Funcionalidades 

O objetivo dessa fase é estruturar e organizar os requisitos do IP-core. Ela tem como 

entrada os requisitos (funcionais e não-funcionais) do IP-core e como saída os 

mesmos requisitos especificados passo a passo (casos de uso).  Esta fase é composta 

pela atividade de Estruturar Casos de Uso. 

Casos de uso são elementos definidos em UML que descrevem o 

comportamento do IP-core em relação às estímulos externos a ele [20]. Eles são 

utilizados para capturar os requisitos funcionais do IP-core  através do detalhamento 

de cenários de uso, isto é, descrevem detalhadamente o que IP-core vai fazer em 

resposta a um determinado estímulo externo. 

 

Requisitos

Definir 
Funcionalidades

•Estruturar Casos de Uso

Planejar e Especificar

•Análise Textual

•Organização da Arquitetura 

•Projeto do Módulos

Arquitetura
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3.1.1.1. Estruturar Casos de Uso 

Esta atividade trata da estruturação de casos de uso e possui como objetivo a 

construção de um modelo de casos de uso a partir dos requisitos do sistema como 

pode ser observado na Figura 13. 

 

Figura 13. Atividade Estruturar Casos de Uso 

A estruturação de casos de uso consiste na identificação (atribuir um indentificador e 

um nome) e no detalhamento passo-a-passo da funcionalidade representada pelo 

caso de uso. Em outras palavras, nessa etapa os requisitos do IP-core são refinados 

para uma descrição mais sistemática, destacando a resposta do sistema em relação a 

um estímulo externo.  

Esse tipo de organização é interessante por dois motivos: primeiro pelo fato de 

o caso de uso isolar o IP-core do mundo exterior, definindo suas interfaces com os 

atores externos e quais funções do IP-core cada ator irá acessar; o segundo motivo 

está no detalhamento passo a passo do que será realizado quando um determinado 

evento externo ocorrer.  

A Figura 14, mostra o diagrama de casos de uso de um controlador de LCD 

alfa-numérico que será utilizado como estudo de caso deste trabalho. O controlador 

de LCD possui duas linhas de 16 caracteres e escreve caracteres como mostrado na 

Figura 56.  

Requisitos
Estruturar Casos 

de Uso
Casos de Uso
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Figura 14. Diagrama de Casos de Uso do Controlador de LCD 

O diagrama de casos de uso é utilizado para organizar os casos de uso e seus 

relacionamentos com os atores externos. O diagrama mostrado acima é composto por 

dois elementos de UML:  

 Casos de uso – cinco casos de uso representam quais funcionalidades do IP-core 

fazem parte do projeto; 

 Atores – três atores representam os sistemas externos que interagem com o IP-

core e quais funcionalidades eles acessam. 

O caso de uso “Imprimir Caractere” é o principal caso de uso do exemplo utilizado, 

pois ele é responsável por escrever o caractere referente ao código enviado pelo 

usuário no display. Já os casos de uso “Limpar Display”, “Retornar Cursor a Origem” 

e “Mover Cursor” são respons{veis por limpar os caracteres impressos no display, 

retornar o cursor do display para a posição inicial e deslocar o cursor uma posição 

para esquerda ou direita, respectivamente. O último caso de uso “Escrever Buffer no 

Display” lê todas as modificações feitas pelo usuário e as transmite para o display de 

LCD de acordo com o protocolo deste dispositivo. Maiores detalhes sobre esses casos 

de uso podem ser encontrados no APÊNDICE A. 
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[UC 002] Limpar Display 

Descrição: 

Este caso de uso permite que o usuário apague todos os caracteres impressos no 

display enviando apenas um código ao controlador. 

Atores: 

Usuário: Envia o código 0x01 ao controlador de LCD. 

Pré-condições: 

Não se aplica. 

Pós-condições: 

O buffer tem todas as suas posições preenchidas com o caractere branco. 

Fluxo de Eventos Principal: 

1- Este caso de uso se inicia quando o usuário envia ao controlador o código para 

limpar o display; 

2- O código é decodificado. Se o código for realmente para limpar o display, então 

todas as posições do buffer são impressas com o caractere branco. 

Fluxos Secundários Alternativos: 

Não se aplica. 

Fluxos Secundários de Exceção: 

Não se aplica. 

Requisitos Especiais: 

Não se aplica. 

Figura 15. Exemplo da estrutura de um caso de uso 

A Figura 15 mostra um exemplo da estrutura de um caso de uso. Esta estrutura 

apresenta a descrição passo-a-passo que o sistema deverá fazer (Limpar o display) 

quando um determinado estímulo externo acontecer (receber o comando 0x02). A 

estrutura mostra também quais são situações que desviam do fluxo principal da 

funcionalidade, ou seja, como o sistema deverá reagir em caso de erros ou exceções. 
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3.1.2. Fase Planejar e Especificar 

O objetivo desta fase é projetar uma arquitetura capaz de implementar os requisitos 

do IP-core. Ela tem como entrada os casos de uso especificados na fase anterior e 

como saída uma arquitetura que implementa tais casos de uso. Esta fase está 

dividida em três macro atividades: Análise Textual, Organização da Arquitetura e 

Projetar Módulos. 

3.1.2.1. Análise Textual 

A análise textual é uma técnica na qual são procurados no texto elementos que nos 

ajudarão a construir a arquitetura do IP-core. Ela é composta por um grupo de regras 

gramaticais e semânticas que facilitam a busca pelas partes que compõem o IP-core. 

A análise textual é dividida em quatro atividades como descrito na Figura 16. 

  

Figura 16. Atividades da Análise Textual 

A primeira atividade desta parte do fluxo trata de selecionar os principais casos de 

uso do sistema, devido ao fato que em sistemas grandes existem dezenas de casos de 

uso tornando inviável (tempo e dinheiro) a aplicação deste fluxo de análise em todos 

eles, dado que muitos casos de usos reutilizam estruturas já projetadas a partir de 

outros.  

Casos de Uso

Análise Textual

•Selecionar Casos de Uso

•Análisar Texto

•Dividir Responsabilidades

•Construir Modelo de Análise

Modelo de 
Análise
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Assim devem-se escolher casos de uso mais abrangentes, do ponto de vista de 

tamanho e complexidade. Casos de uso maiores tendem a incluir um conjunto maior 

de componentes para a construção de uma arquitetura estável e robusta, já os mais 

complexos necessitam ser detalhados para diminuir o risco de um entendimento 

equivocado do mesmo. Essa escolha depende da experiência do projetista com 

projetos de SoC e do domínio. 

No exemplo do LCD foram escolhidos os casos de uso “Imprimir Caractere” e 

“Escrever Buffer no Display”, pois abrangem a maioria dos elementos da arquitetura 

do Controlador de LCD, como o mapa de caracteres, o cursor, o buffer e o driver do 

display. Para ser utilizado como exemplo da análise no texto, foi selecionado o 

primeiro caso de uso, enquanto a análise do segundo encontra-se no APÊNDICE A. 

 

Figura 17. Caso de Uso Selecionado para Análise – Imprimir Caractere 

Após a escolha dos casos de uso, é aplicada a análise textual sobre a descrição dos 

mesmos (vide descrição no APÊNDICE A). Essa análise é responsável por identificar 

as entidades dos tipos Data e dos tipos Controller. A entidade do tipo Data, como o 

próprio nome já diz, representa os dados manipulados pelos casos de uso ou atores 

do sistema. Normalmente são identificadas por substantivos que aparecem em 

muitos passos do fluxo, ou por substantivos que são transformados em outros 

substantivos. Já a entidade do tipo Controller representa as classes que executam 

ações sobre os dados (entidades Data). Normalmente são identificadas por verbos 

que realizam ações sobre os dados, ou por substantivos que representam a idéia de 

armazenamento de um grupo de dados (prováveis memórias). 
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Aconselha-se, durante a análise do fluxo do caso de uso, primeiro procurar 

pelas classes do tipo Data, pois, além de serem mais diretas (praticamente 

independem do contexto ou ação), ajudam a encontrar as classes que executam ações 

sobre elas. Segue abaixo um exemplo da execução desta atividade sobre o caso de 

uso selecionado (Figura 17). Detalhes do caso de uso deste exemplo podem ser 

encontrados no APÊNDICE A. 

  

Figura 18. Diagrama de Classes Identificadas pela a Análise 

Como dito anteriormente, procurou-se primeiro pelas classes do tipo Data. 

Foram encontradas três classes: Codigo, MapaPixels e Cursor: 

 Codigo – foi identificada nos passos 1 e 2 do fluxo principal como sendo o 

dado que o usuário envia ao IP-core (passo 1) e também o dado que será 

decodificado e utilizado para a recuperação do mapa de pixels do caractere 

(passo 2); 

 MapaPixels – foi identificada nos passos 2 e 3 do fluxo principal como sendo o 

dado que carrega o mapeamento de pixels do caractere (passo 2) e que será 

impresso (salvo) no buffer do display (passo 3). 

 Cursor – foi identificada no passo 4 do fluxo principal. Responsável por 

manter a informação da posição atual do cursor no display. 

Após a identificação das entidades to tipo Data, segue a identificação das 

classes do tipo Controller. Foram identificadas quatro classes deste tipo: 

Decodificador, UniversoMapas, BufferDisplay e MoverCursor: 

 Decodificador – foi identificada no passo 2 do fluxo principal. É responsável 

por realizar as atividades relacionadas com decodificação do código e a 

recuperação do respectivo mapa de pixels; 
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 UniversoMapas – foi identificada no passo 2 do fluxo principal como sendo a 

entidade responsável por guardar todos os mapeamentos de pixels que podem 

ser impressos pelo controlador; 

 BufferDisplay – foi identificada no passo 3 do fluxo principal. Representa o 

buffer que contém todos os mapeamentos de pixels que estão visíveis no 

display; 

 MoverCursor – foi identificada no passo 4 do fluxo principal para representar 

a ação sobre o cursor que provoca o seu deslocamento para a direita. 

O terceiro passo do processo de análise consiste em dividir as 

responsabilidades entre as entidades do tipo Controller, identificando, sempre que 

necessário, o estado dos dados após a execução de cada atividade. Para tal, utiliza-se 

o diagrama de atividades [21]. 

Neste diagrama, os papéis serão as entidades do tipo Controller, pois são elas 

que executam ações sobre os dados. Os objetos serão as entidades do tipo Data, pois 

são estes que sofrem as ações. Já as atividades podem ser derivadas dos passos dos 

fluxos principais e secundários do caso de uso. 

Basicamente, para cada passo do fluxo de um caso de uso deveria ser criada 

uma atividade, mas isso não é regra, dado que a granularidade dos passos pode 

variar. 

Durante a execução desta atividade, pode haver a necessidade de se criar ou 

remover classes, ou seja, classes identificadas no passo anterior não exercem 

nenhuma atividade ou não representam nenhum dado importante para o caso de 

uso.  

Na Figura 19, é apresentado o diagrama de atividades do caso de uso 

“Imprimir Caractere”. 
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Figura 19. Diagrama de Atividades do Imprimir Caractere 

A primeira atividade apresentada no diagrama refere-se ao primeiro passo do fluxo 

principal, onde o usuário envia o código para controlador de LCD. Após essa etapa, 

ocorre a decodificação do código e é feito um teste para saber se ele pertence ao 

universo de caracteres existentes neste controlador (essa comparação está presente 

no passo 2 do fluxo principal). Se não existir o caractere, então o controlador termina 

sua execução, caso contrário haverá a busca do mapeamento de pixels do caractere.  

Após a recuperação do mapa de pixels ocorre a impressão do mesmo no 

BufferDisplay na posição indicada pelo Cursor (representado pela entrada do objeto 

Cursor na atividade Imprimir Buffer), como descrito no passo 3. E por fim o Cursor é 

deslocado para a direita, finalizando o passo 4. Para simplificar a figura, foram 

omitidos os diversos fluxos secundários referentes a esta última atividade, pois os 

resultados destes fluxos levam apenas a estados diferentes do objeto Cursor, o que 

não provoca grandes alterações nas atividades descritas no diagrama. 

Para completar o ciclo de divisão de responsabilidades, é necessário 

formalizar as trocas de mensagens entre as classes do tipo Controller. Essa 
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formalização procura trazer o entendimento do caso de uso mais para perto da 

linguagem de programação na qual ele será implementado, ou seja, após esta 

atividade, as classes identificadas irão conter elementos como funções ou métodos. 

Cada atividade do diagrama desenvolvido anteriormente representa uma 

operação que a classe deve executar para implementar o caso de uso cuja análise está 

sendo realizada. Logo, para cada classe identificada, devem-se analisar suas 

atividades, separando-as em operações. Já os parâmetros das operações, podem ser 

derivados dos objetos que entram nas atividades e retorno é identificado na volta do 

fluxo de atividade de uma classe para outra, isto é, quando uma classe solicita o 

trabalho para outra e, em seguida, recebe o resultado desta solicitação.  

No exemplo abordado, foram feitas as modificações no diagrama de classes 

como mostrado abaixo: 

 

Figura 20. Diagrama de Classes com Operações Especificadas 

Na classe Decodificador, que possuía a atividade “Receber o Código”, foi 

criada a operação “imprimirCaractere” que recebe um código como parâmetro, o 

mesmo código que era entrada no diagrama de atividades. Em seguida tinha a 

atividade “Decodificar Código”, que foi mapeada na operação “decodificarCodigo”. 

As classes UniversoMapas, BufferDisplay e MoverCursor tiveram suas 

atividades mapeadas diretamente nas operações. No entanto, foi necessária a criação 

da classe Caractere para representar o dado resultante da decodificação, como 
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também o dado que será utilizado pela classe UniversoMapas para localizar o 

mapeamento de pixels daquele caractere. 

Para finalizar esta atividade, falta colocar a ordem de execução das operações 

para que o fluxo do caso de uso possa ser implementado. Para isso, o diagrama de 

seqüências será utilizado para formalizar a ordem de execução das operações, ou 

seja, em que momento uma determinada classe solicitará a outra que execute sua 

operação. 

Observando o diagrama de atividades é fácil identificar a ordem de execução, 

pois, como cada atividade foi mapeada em uma ou mais operações, basta seguir o 

fluxo das atividades para construir o diagrama de seqüências.  

 

 

Figura 21. Diagrama de Seqüência do Imprimir Caractere 

O diagrama de seqüência para o caso de uso “Imprimir Caractere” pode ser 

observado na Figura 21. Como no fluxo do caso se uso e no fluxo de atividades, o 

usuário envia um código ao LCD que é decodificado, retornando o seu mapeamento 

de pixels e impresso no display. No diagrama apresentado continua ocorrendo a 

mesma situação só que de um ponto de vista muito mais próximo da linguagem de 

programação, ou seja, já com definições iniciais das funções que será chamadas entre 

esses componentes. Além disso, esse diagrama provê a primeira visão de quais serão 
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as interfaces entre os módulos internos (módulo chamando funções do outro 

módulo) e externos (atores chamando funções do módulo).  

A primeira atividade, “Receber o Código”, foi mapeada na chamada da 

operação “imprimirCaractere” da classe Decodificador, que, por sua vez, chamou a 

operação “decodificarCodigo”, que se refere à atividade “Decodificar Código”,  e 

assim por diante. Cada uma das atividades (passos do fluxo de casos de uso) foi 

mapeada em chamadas de operações das classes. 

A próxima atividade do processo de análise textual é a atividade Construir 

Modelo de Análise cujo objetivo principal é completar o diagrama de classes com as 

informações obtidas nos diagramas construídos na atividade anterior. Para isso, esta 

atividade foi dividida em 2 passos: identificar atributos e constantes e homologar os 

relacionamentos entre as classes. 

Para encontrar os atributos é necessário observar com mais cuidado o fluxo de 

casos de uso, buscando informações que trazem a idéia de pertinência, ou seja, 

informações de que um objeto pertence ou compõe o outro. Como mostrado na 

Figura 22, a classe UniversoMapas e BufferDisplay “possuem” um conjunto de 

MapaPixels e MoverCursor, sendo o último responsável por mover o Cursor para 

direita. Já as classes Cursor, Caractere, MapaPixel e Codigo carregam as informações 

que seus tipos representam: posição do cursor, caractere encontrado, mapa de 8x5 

pixels e código passado pelo usuário respectivamente.  
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Figura 22. Diagrama de Classes com os Atributos Definidos 

O próximo passo desta atividade consiste em finalizar o diagrama de classes 

formalizando os relacionamentos entre as classes. Para isso, observa-se o diagrama 

de seqüência: para cada chamada de operação entre classes distintas deve-ser criar 

um relacionamento de associação entre elas, pois para promover a interação proposta 

pelo diagrama de seqüências é preciso que as classes estejam conectadas de alguma 

forma.  

Também neste passo devem-se incluir detalhes do caso de uso que foram 

omitidos nas atividades que montaram os diagramas de atividades e sequências. No 

exemplo, apesar de terem sido desconsiderados os fluxos secundários do caso de uso 

que descrevem o comportamento do Cursor nas extremidades do Display, não haverá 

necessidade da modificação do modelo quando estes detalhes forem adicionados. 

Isto ocorre porque esses fluxos secundários interferem apenas no comportamento da 

operação “moverCursor” da classe “MoverCursor” e não na sua assinatura ou ordem 

de execução. 

Com este passo encerra-se a análise textual. Na Figura 23 é ilustrado o 

diagrama de classes análise que implementa o caso de uso “Imprimir Caractere”. 

Diagrama de classes de análise é o diagrama que representa uma das possíveis 

soluções quem podem ser encontradas para implementar o sistema em questão. 
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Figura 23. Diagrama de Classes de Análise Refinado para o Imprimir Caractere 

Para os demais casos de uso, devem-se repetir cada uma das atividades 

mencionadas anteriormente:  

1. Procurar no caso de uso estruturas básicas que participam da sua 

implementação;  

2. Dividir as responsabilidades de cada estrutura identificada no fluxo do caso 

de uso;  

3. Formalizar o relacionamento entre estas estruturas; 

4. Estruturar o diagrama de classes que implementa o caso de uso analisado. 

A última atividade desse fluxo é responsável por unificar os diversos 

diagramas de classes, que foram encontrados para cada caso de uso analisado, em 

um único modelo. No exemplo apresentado, foram analisados dois casos de uso 

(“Imprimir Caractere” e “Escrever Buffer no Display”) que geraram dois diagramas 

de classes (Figura 23 e Figura 24).  
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Figura 24. Diagrama de Classes de Análise do Escrever Buffer no Display 

O primeiro passo desta atividade trata da unificação dos modelos 

encontrados, para realizar esta tarefa, deve-se procurar por elementos duplicados ou 

que representam a mesma entidade no sistema. Classes semelhantes, normalmente, 

estão identificadas com o mesmo estereotipo, possuem nomes e atributos parecidos e 

relacionam-se com um mesmo grupo de classes. 

Como pode ser visto nos diagramas apresentados, as classes BufferDisplay 

(Figura 23) e Buffer (Figura 24) representam a mesma entidade e devem ser 

unificadas, pois ambas representam a classe que armazena todos os mapeamentos de 

pixels impressos no display. A figura abaixo mostra o novo diagrama que une a 

análise dos dois casos de uso. 
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Figura 25. Diagrama de Classes de Análise Unificado 

O próximo passo desta atividade é adicionar ao modelo unificado, as 

características presentes nos outros casos de uso que não foram analisados. No caso 

do controlador de LCD, faltaram três casos de uso: 

 Apagar Display – imprime caractere branco em todas as posições do buffer; 

 Retornar Cursor à Origem – coloca o cursor na primeira posição da primeira 

linha; 

 Mover Cursor – move o cursor para direita ou para esquerda sem escrever ou 

apagar nenhum caractere. 

Para o primeiro caso de uso foi preciso apenas adicionar a operação 

“limparBuffer()” na classe Buffer para apagar todas as posições e criar um 

relacionamento entre as classes Decodificador e Buffer. Para o segundo e terceiro, foi 

preciso, na classe MoverCursor,  criar a operação “reiniciarCursor()” para voltar o 

cursor para origem e adicionar o parâmetro “direcao : Boolean”, na operação 
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“moverCursor()”, para que o cursor possa ser movimentado para esquerda ou para 

direita e,  por fim, criar um relacionamento entre as classes Decodificador e 

MoverCursor.  

Outra modificação necessária estava na classe Decodificador, pois em todos os 

casos, com exceção do Escrever Buffer no Display, o usuário envia um código ao 

controlador, seja este código um caractere ou um comando para o cursor, assim a 

operação “imprimirCaractere(codigo: Codigo)” passar a ser 

“executarComando(codigo : Codigo)”. 

A Figura 26 mostra o diagrama final de classes que implementa todas as 

funcionalidades do Controlador de LCD. 

 

 

Figura 26. Diagrama Final de Classes de Análise 

Para finalizar esta atividade e o processo de análise, deve-se atualizar os 

diagramas de seqüências desenvolvidos para validar e refletir as modificações 

realizadas. Os diagramas atualizados encontram-se no APÊNDICE A. 
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3.1.2.2. Organização da Arquitetura 

Esta seção descreve o subfluxo que trata da organização da arquitetura. As 

atividades deste grupo mapeiam o modelo de análise, visto na seção anterior, em um 

modelo de projeto que contêm todos os detalhes necessários para implementação e 

verificação. 

 

Figura 27. Atividades de Organização da Arquitetura 

A primeira atividade deste grupo é Identificar Componentes de Projeto. Ela é 

responsável por identificar no modelo de classes de análise um modelo inicial de 

projeto. Um modelo de projeto é um conjunto de diagramas de classes e colaborações 

utilizado para descrever a arquitetura final do IP-core. Para começar, deve-se 

transformar todas as classes com estereótipo Controller em classes com o estereótipos 

SoCModule, pois estas representam os módulos presentes no IP-core (UML Profile for 

SoC). 

Após a identificação dos módulos, é necessário identificar também os 

relacionamentos entre eles. O primeiro relacionamento a ser analisado é a associação 

simples, pois demonstra o relacionamento entre duas classes do tipo Controller que 

estão no mesmo nível de hierarquia. Assim, para cada um destes, deve-se criar um 

porta (com estereótipo SoCPort) em cada módulo e conectá-las através de um 

conector (com estereótipo SoCConnector). 

Casos de Uso

Organização da Arquitetura

•Identificar Componentes de 
Projeto

•Identificar Reuso de Componentes

Modelo Inicial 
de Projeto
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Figura 28. Associação Simples entre Decodificador e UniversoMapas 

Como pode ser visto na Figura 28, a associação simples entre os módulos 

UniversoMapas e Decodificador gerou um relacionamento através das portas das 

classes no modelo de arquitetura (vide Figura 29). Este modelo é descrito utilizando 

o diagrama de composição de UML. 

  

Figura 29. Diagrama de Projeto Inicial - Estrutural 

A figura acima mostra as classes com o novo estereótipo (SocModelue) e com 

as demais associações simples convertidas em um relacionamento através de portas. 

Foi necessário criar também a classe LCD para ser módulo TOP do sistema, ou seja, a 

módulo mais alto da hierarquia. Ela inclui todos os módulos e os relacionamentos 
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entre eles, como também, inclui as interfaces com o mundo externo (portas usuário e 

display para a comunicação com o Usuário e Display de LCD respectivamente). 

Dando continuidade a esta atividade, é necessário analisar as associações 

diretas e agregações, pois ambas trazem a idéia de pertinência [21]. Essas associações 

podem ser mapeadas em submódulos ou atributos dos módulos. Este passo depende 

da experiência do projetista, não havendo uma regra geral para tal análise. No caso 

do LCD, tanto as classes Buffer como a classe UniversoMapas incluem um conjunto 

(agregação) de classes MapaPixels. Para representar esse conjunto foi necessário criar 

um Array de MapaPixels para cada uma das classes (Buffer e UniversoMapas). A 

Figura 30 mostra as modificações nos módulos mencionados acima. 

  

Figura 30. Modificações nos Módulos Buffer e UniversoMapas 

A próxima atividade é responsável por organizar a arquitetura de modo que 

componentes pré-existentes possam ser reusados. Além disso, neste passo são 

aplicados padrões de projeto [21] . 

Como exemplo, a classe UniversoMapas possui um Array de 240 posições cuja 

implementação poderia ser feita com uma memória ROM (Read Only Memory). 

Assim, é necessário colocar um submódulo na classe UniversoMapas que represente 

essa memória. Além disso, como a memória ROM é um componente que não será 

desenvolvido durante o projeto, é preciso colocar outro submódulo que se 
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comunique com ele [6]. A Figura 31 mostra a nova estrutura da classe 

UniversoMapas. 

 

Figura 31. Nova Estrutura da Classe UniversoMapas 

Como descrito anteriormente, um componente de memória foi adicionado à 

classe UniversoMapas, contudo um dos guias do RMM (Projetando Memórias) 

sugere que o projetista deixe os pinos de interface com a memória no nível mais alto 

da hierarquia. Isto permite que o usuário do IP-core escolha qual será a memória 

utilizada.  

Portanto, considerando as sugestões do RMM, a memória ROM foi retirada de 

dentro do LCD, o que implicou na criação de mais um porta externa no controlador. 

Outra modificação teve que ser feita, pois a classe UniversoMapasROM perdeu sua 

função devido à saída da memória, logo a mesma foi removida do modelo. 
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Figura 32. Arquitetura do Controlador de LCD na visão de blocos 

A Figura 32 mostra a arquitetura final do Controlador de LCD. A classe 

UniversoMapas ganhou uma nova porta (rom) que está conectada com o mundo 

externo. 

Para terminar esta atividade, foi organizada a arquitetura em três visões 

distintas:  

1. Visão de Casos de Uso – modelo contendo os principais casos de uso que 

deram origem a esta arquitetura; 

2. Visão Lógica – modelo contendo o diagrama de classes do sistema; 

3. Visão Blocos – modelos contendo a estrutura do interna do sistema. 

O objetivo de dividir em visões é para que modelos mais simples reunidos 

possam representar melhor o sistema, essa abordagem é também utilizada pelo RUP. 

As três visões podem ser vistas no APÊNDICE A. 

3.1.2.3. Projetar Módulos 

Esta seção descreve a última parte do desenvolvimento de um modelo UML, 

utilizando o UML Profile for SoC, para o IP-core a partir da arquitetura projetada na 
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etapa anterior. Este grupo é composto por duas atividades: projetar as interfaces e a 

projetar os módulos. 

 

Figura 33. Atividades de Projetar Módulos 

Como pode ser observado na Figura 33, a primeira atividade tem o objetivo de 

projetar cada um dos relacionamentos entre os módulos do IP-core descritos na 

arquitetura. Para tal, é utilizado um elemento de UML chamado colaboração que é 

uma abstração lógica de um grupo de classes e diagramas de interação entre essas 

classes. Além disso, é aplicado a este elemento o estereótipo SoCProtocol, com isso a 

colaboração passa a ter o objetivo de representar um protocolo de comunicação entre 

dois módulos. 

O primeiro passo da atividade trata da identificação destes protocolos, logo, 

para cada relacionamento expresso na visão de blocos da arquitetura, deve-se criar 

ou selecionar uma colaboração pré-existente. Para ilustrar este passo, escolheu-se o 

relacionamento entre as classes Decodificador e UniversoMapas, os demais 

encontram-se no APÊNDICE A.  

Modelo Inicial 
de Projeto

Projeto dos Módulos

•Projetar Interfaces

•Projetar Módulos

Modelo de 
Projeto
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Figura 34. Identificação do Protocolo Decodificador-UniversoMapas 

Como pode ser visto na figura acima, é apresentado um protocolo do tipo 

handshake com duas interfaces, sendo uma para cada lado do relacionamento, e um 

canal por onde passam dados e controle. Esse protocolo faz a transferência de dados 

de um lado para o outro de maneira assíncrona.  

Como está definido no UML Profile for SoC [14], cada interface deve informar 

qual o lado do protocolo ela está representando. Isto é feito através de um campo 

direction presente no estereótipo SoCInterface, porém, para simplificar, foi adicionado 

as terminações in e out para representar cada um dos lados do protocolo INPUT e 

OUTPUT respectivamente (vide UML profile for SoC). 

Depois de concluída esta etapa, tem-se a identificação das portas que devem 

estar presentes em cada uma das interfaces, pois é através delas que o IP-core se 

comunica na prática. A Figura 35 mostra as portas e as operações que estão 

especificadas nas interfaces do protocolo. 



Análise e Projeto de IP-cores 
 

 

 

 

 

46 

  

Figura 35. Protocolo handshake com operações e portas 

Algumas observações precisam ser feitas em relação à Figura 35: 

1. sc_in e sc_out representam a descrição de portas de entrada e saída, 

respectivamente, na linguagem SystemC; 

2. As portas ready e valid são utilizadas para fazer o controle do handshake, pois 

este protocolo é assíncrono.  

Para finalizar a atividade, falta descrever o comportamento do protocolo, ou 

seja, como as interfaces interagem através de suas portas. Para tal, utiliza-se o 

diagrama de seqüências. 
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Figura 36. Diagrama de Sequências das Funções "put()/get()" 

Na Figura 36, é apresentado o diagrama de seqüências do protocolo de 

handshake. Os atores presentes no diagrama representam qualquer entidade que 

queira se comunicar utilizando este protocolo em quaisquer direções (INPUT ou 

OUTPUT). 

O ator2 deseja ler um dado do ator1, para isso ele chama a operação 

“get():sc_unit<8>” da interface out, que, por sua vez, fica aguardando a chegada do 

sinal ready. Quando o ator1 deseja enviar o dado ao ator2, ele executa a operação 

“put(r:sc_uint<8>):void” da interface in. Esta, por sua vez, através das suas portas 

envia o dado e sinal de ready e fica aguardando a resposta da outra interface. Quando 

o sinal de ready é recebido pela interface out, ela armazena o dado e envia o sinal de 

valid para o outro lado, que ao receber esta confirmação, desativa o sinal de ready. Por 

fim, a interface out reinicia o sinal de valid. 

A atividade que finaliza o projeto dos módulos é responsável em definir os 

últimos detalhes para que as classes possam ser implementadas. O primeiro passo é 

substituir as portas presentes nas classes para que elas passem a utilizar os 

protocolos definidos na atividade anterior. Para isso, deve-se criar um 
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relacionamento de “realização” (extensão de uma interface por uma classe) entre a 

nova porta e a interface desejada.  

 

 

Figura 37. Módulos Decodificador e UniversoMapas com Portas Substituídas 

É possível observar nos destaques pontilhados na Figura 37, que as portas do 

módulo Decodificador foram substituídas por classes que realizam as respectivas 

interfaces. Por exemplo, a porta “universoMapas” foi substituída por uma que 

realiza a interface hand_out pertencente ao protocolo handshake.  

Além disso, foi adicionada uma interface chamada IUniversoDecodificador 

entre as portas UniversoDecodificar_p e DecodificadorUniverso_p (vide Figura 37). 

Essa  interface indica quais funções estão disponíveis entre essas portas. No exemplo 

em questão a porta UniversoDecodificador_p disponibiliza (indicado pelo segmento 

de reta) as funções presentes na interface para a porta DecodificadorUniverso_p, a 

qual as usa (indicado pelo segmento de reta com uma “cunha”). A representação 

desta interface em UML encontra-se na Figura 38. 
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Figura 38. Detalhes da Interface IUniversoDecodificador 

O próximo passo, Projetar Módulos, consiste em escolher quais operações dos 

módulos serão consideradas processos (operações que descrevem o comportamento 

do módulo). Não há limitações e nem regras quanto ao número de processos que um 

componente pode implementar. A decisão pelo conjunto de processos necessários 

caberá ao projetista e dependerá de sua experiência.  

Logo, para identificar quais processos deverão ser adicionados ou quais 

operações serão transformadas em processos, é preciso analisar o comportamento 

das funções do módulo, pois funções que compartilham recursos e portas tendem a 

ser tornar processos. O estereótipo usado para identificar um processo é SoCProcess. 

 

Figura 39. Classe MoverCursor com Processos Identificados 

Como pode ser visto na figura acima, foram criados a operação 

“próximo():Cursor” e o processo “gerenciarCursor():void”. Isso foi necessário dado 

que mais de um módulo utilizava a função “moverCursor()” sendo que um deles era 

sempre no mesmo sentido. Assim houve a necessidade de criar a função 

“próximo()”, e as três funções concorrem pelo atributo cursor o que, do ponto de 

vista de IP-cores , um sinal não pode ter mais de uma fonte de dados a não ser que 

sejam multiplexados, por isso o processo faz essa multiplexação.   
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Para finalizar o projeto de módulos, é preciso definir o tipo dos conectores [21] 

que interligam as portas dos módulos. Cada protocolo define o canal que deve ser 

utilizado para conectar as interfaces. Como pode ser visto na Figura 34, o protocolo 

de handshake tem um canal chamado hand_channel, assim para cada conector que 

usa o protocolo de handshake deve ser do tipo hand_channel.  

Além disso, é necessário definir os tipos de cada atributo e formalizar os tipos 

Data como Typedef, de acordo com as características específicas do projeto. Typedef 

são classes que possuem um único atributo que define o tipo do Typedef ou são 

classes que tem uma dependência “bind” com outra classe. Esse último é mais 

utilizado quando a classe do qual o Typedef depende é um tipo parametrizável e a 

dependência “bind” indica como deve ser mapeado os parâmetros da classe. A 

Figura 40 mostra os Typedefs desse IP-core. 

 

Figura 40. Formalização dos Tipos Data 

Como pode ser visto na Figura 40, o tipo de SystemC sc_uint possui o 

parâmetro W. Os Typedefs MapaPixels e LinhaPixels definem, através da 

dependência “bind”, que o valor de W é 40, ou seja, tanto um quanto outro são 

definições de “sc_uint<40>”. J{ os demais Typedefs são definições do tipo “char”. 



Análise e Projeto de IP-cores 
 

 

 

 

 

51 

3.1.3. Conclusão 

Essa seção mostrou um fluxo para o desenvolvimento da arquitetura de um IP-core 

iniciando da especificação dos requisitos até se obter um modelo UML aderente ao 

profile UML Profile for SoC. Para isso, diversas atividades foram propostas para gerar 

modelos intermediários que auxiliaram em uma transição mais direta e sistemática 

dos requisitos para arquitetura.  

Os principais pontos dessa seção foram: a análise textual que realizada sobre a 

descrição dos casos de uso que é responsável por capturar elementos básicos que 

serão utilizados durante o desenvolvimento da arquitetura e; utilização de protocolos 

de comunicação entre os módulos que isolam o comportamento dos mesmos de suas 

interações com ambiente exterior.  

33..22..  GGeerraaççããoo  ddee  CCóóddiiggoo  

Na seção anterior, foi apresentado um fluxo de como obter, a partir da especificação 

de requisitos de um IP-core, uma arquitetura de implementação. Nesta seção é 

apresentada uma abordagem para geração automática de código que implementa 

interfaces de comunicação intermódulos, bem como uma ferramenta desenvolvida 

nesse trabalho para dar suporte a essa geração de código. 

A primeira parte desta seção mostra como o modelo UML apresentado na 

seção anterior (arquitetura modelada) é organizado para que o código gerado possa 

ser sintetizado por uma ferramenta de síntese comportamental. A segunda parte 

mostra a estrutura da ferramenta, sua organização de classes e funcionalidades. 

3.2.1. Modelo de Comunicação 

A principal característica dessa abordagem de geração de código é a forma como a 

interface é especificada, permitindo que o projetista chame funções executadas por 
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outro módulo sem se preocupar com sinais, portas e protocolo. O interessante dessa 

estratégia é que a chamada de função intermódulos fica completamente transparente 

para o projetista. 

Para realizar essa chamada de função foi definido um modelo comunicação 

que inclui protocolos, portas, interfaces e canais de comunicação como pode ser visto 

na Figura 41. O canal é modelado como um grupo de sinais ou fios com a largura 

definida pelo tipo de protocolo. Já as portas são compostas por uma interface 

funcional e a uma interface do tipo do protocolo. As interfaces têm o papel de isolar 

as diversas camadas de comunicação: camada de funções – interface funcional – e 

camada de sinais – interface do canal ou interface do protocolo. Por fim, o protocolo é 

composto por um canal e suas duas interfaces (IN e OUT). 

 

Figura 41. Modelo de Comunicação 

No modelo proposto, a porta é composta por dois elementos principais: 

1. Interface do Canal: Parte responsável por traduzir as requisições entre a porta 

e o canal. Ela é completamente dependente do protocolo definido, isolando a 

porta de detalhes do mesmo; 

2. Interface Funcional: Parte responsável por criar uma abstração ao projetista 

das funções existentes no outro módulo. 

A porta é responsável por traduzir as chamadas de função feitas pelo 

projetista através da Interface Funcional em diversas chamadas à Interface do Canal, 

como se houvesse uma “quebra” da chamada da função em diversos pacotes que 

trafegam pelo canal. Ela também é responsável por fazer a construção inversa da 

1 

2 2 
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chamada, ou seja, capturar todos os pacotes oriundos do canal e reconstruir a 

chamada original. No caso de uma função chamada que retorna valor, a porta 

também é responsável por enviar o valor retornado pela função para quem realizou a 

chamada através do canal. 

Para ilustrar estes conceitos, será apresentado o código gerado para 

implementação deste modelo de comunicação no caso do relacionamento entre os 

módulos “UniversoMapas” e “Decodificador” do LCD, apresentados anteriormente na 

Figura 37. A Figura 42 ilustra parte do código de uma porta de um lado do protocolo. 

Ela ilustra como a porta faz a quebra da chamada de uma função através de várias 

chamadas da Interface Funcional. No exemplo em questão, a porta permite ao 

projetista acessar a função “recuperarMapeamento()” que existe em outro módulo. 

Para isso, a porta faz diversas chamadas ao protocolo (funções de “get” e “put”) para 

repassar os parâmetros através do mesmo. Para facilitar a explicação do código deste 

lado do protocolo, o mesmo é chamado de lado A (vide Figura 41). 

//Functional Interface  

void recuperarMapeamento(Caractere caractere) { 

  

 MONITOR_FUNCTION_START("recuperarMapeamento"); 

   

 put_function(0);  

 put_Caractere(caractere); 

 get_void(); 

   

 MONITOR_FUNCTION_END("recuperarMapeamento");    

} 

Figura 42. Exemplo da Interface Funcional – Lado A 

A primeira chamada da Interface do Canal realizada através da função 

“put_function()” est{ sinalizando para o porta que est{ do outro lado do canal que a 

função “0” ser{ executada e que a seguir serão enviados os parâmetros da mesma. 

Após a confirmação de recebimento do número da função, é enviado o único 

parâmetro deste exemplo que é Caractere através da chamada da função 

“put_Caractere()”. Em seguida, a porta fica esperando que o outro módulo processe 
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a chamada de função “recuperarMapeamento()”. Essa espera é feita através da 

chamada da função “get_void()” da Interface do Canal. Por fim, a porta retorna o 

controle da execução ao projetista que realizou a chamada da função. 

//Functional Interface  

void recuperarMapeamento_return() { 

 put_void(); 

} 

   

Caractere recuperarMapeamento_caractere() { 

 return get_Caractere(); 

} 

  

// SoCPort Realizations  

void thread_decodificador() {  

  

 decodificador.reset(); 

 wait(1); 

   

 while (1) { 

   

  char function; 

  Caractere recuperarMapeamento_caractere; 

    

  

  function = decodificador.get_function(); 

  

  switch(function) {  

  case 0: 

   recuperarMapeamento_caractere =       

  decodificador.recuperarMapeamento_caractere();  

            

   recuperarMapeamento(recuperarMapeamento_caractere); 

     

   decodificador.recuperarMapeamento_return(); 

    break; 

  }   

 } 

} 

Figura 43. Exemplo da Interface Funcional – Lado B 

Já a Figura 43 mostra parte do código da porta que está do outro lado do canal 

(lado B). Ela ilustra como é feita a reconstrução da função. No exemplo, existe uma 

função para tratar o parâmetro “caractere” (“recuperarMapeamento_Caractere()”) e 

outra para o parâmetro de retorno (retorno da função – 

“recuperarMapeamento_return()”) que no caso é do tipo “void”. Assim, como no 

exemplo do lado A, a porta faz diversas chamadas ao protocolo para recuperar os 

dados da chamada da função (funções de “put” e “get”).  
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Ainda na Figura 43, há uma thread que faz a reconstrução da chamada da 

função “recuperarMapeamento()”. Ela carrega os parâmetros através de suas 

respectivas funções. Após isso, ela executa a função “recuperarMapeamento()” 

passando os parâmetros e, em seguida, envia o valor que a função retornou através 

do canal chamando a função “recuperarMapeamento_return()”.  

O código apresentado acima é puramente ilustrativo, pois não 

necessariamente essas funções estarão distribuídas na mesma classe ou porta, mais a 

frente um código será apresentado com o posicionamento correto de cada uma das 

funções ilustradas. 

Dado o exemplo acima, é necessário fazer um mapeamento do que foi 

apresentado na Figura 41 com a arquitetura proposta na seção anterior. Observando 

a Figura 44, separando a comunicação entre os módulos UniversoMapas e 

Decodificador (portas decodificador e universoMapas; conector 

universo_decodificador), tem-se uma estrutura muito semelhante ao modelo de 

comunicação descrito na Figura 41.  

 

Figura 44. Arquitetura do LCD 
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Assim, a porta no modelo de comunicação é representada pela porta no 

diagrama UML e o canal do modelo de comunicação é representado pelo conector no 

diagrama UML. A Interface Funcional presente no modelo de comunicação é 

mapeada na interface IUniversoDecodificador no modelo UML, como mostrado na 

Figura 45. 

Já a Interface do Canal presente no modelo comunicação também é mapeada 

em um elemento no modelo UML como pode ser visto na Figura 45. Esse 

mapeamento se dá na extensão que as portas “DecodificadorUniverso_p” e 

“UniversoDecodificador_p” fazem das SoCInterfaces  “hand_out” e “hand_in” 

respectivamente.  Lembrando que “universoMapas” do módulo Decodificador e 

“decodificador” do módulo UniversoMapas são instâncias destas portas (vide Figura 

37). 

 

 

Figura 45. Mapeamento da Interface Funcional 
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Após esse mapeamento lógico entre o modelo UML e o modelo de 

comunicação, é realizada a geração de código. As próximas figuras mostram o código 

gerado para o exemplo acima. Informações sobre os outros módulos podem ser 

encontrados no ANEXO I. 

Para a porta “DecodificadorUniverso_p” o código gerado foi: 

/** 

 * Generated in Thu Jan 22 03:33:16 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _DECODIFICADORUNIVERSO_P_H_ 

#define _DECODIFICADORUNIVERSO_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "Caractere.h"  

 

//SoCPortIn 

class DecodificadorUniverso_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("DecodificadorUniverso_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void recuperarMapeamento(Caractere caractere) { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("recuperarMapeamento"); 

   

  put_function(0);  

  put_Caractere(caractere); 

  get_void(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("recuperarMapeamento");    

 }  

 

 Caractere get_Caractere() { 

  return get_char(); 

 } 

  

 void put_Caractere(Caractere r) { 

  put_char(r); 

 } 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 
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 DecodificadorUniverso_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("DecodificadorUniverso_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 46. Código Gerado para Porta DecodificadorUniverso_p 

Como pode ser vista na figura acima, a classe DecodificadorUniverso_p 

estende da SoCInterface hand_out o que está de acordo com o que foi projetado na 

Figura 45. Nessa classe, na verdade a porta possui as mesmas funções da interface 

funcional IUniversoDecodificador (vide Figura 38). Desse modo, o projetista que 

instanciar uma porta do tipo DecodificadorUniverso_p pode utilizar a função 

“recuperarMapeamento()” sem que ele precise conhecer detalhes do protocolo que 

está sendo utilizado. Outra vantagem dessa abordagem é que caso o protocolo 

escolhido seja mudado, a única parte do código gerado que muda é a extensão que a 

porta faz da SoCInterface. 

Para a UniversoDecodificador_p o código gerado encontra-se na Figura 47: 

/** 

 * Generated in Thu Jan 22 03:33:16 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _UNIVERSODECODIFICADOR_P_H_ 

#define _UNIVERSODECODIFICADOR_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_in.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "Caractere.h"  

 

//SoCPortIn 

class UniversoDecodificador_p : public sc_module, public hand_in { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("UniversoDecodificador_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void recuperarMapeamento_return() { 

  put_void(); 

 } 

   

 Caractere recuperarMapeamento_caractere() { 
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  return get_Caractere(); 

 }   

 

 Caractere get_Caractere() { 

  return get_char(); 

 } 

  

 void put_Caractere(Caractere r) { 

  put_char(r); 

 } 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 UniversoDecodificador_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_in(name) { 

  MONITOR_INIT("UniversoDecodificador_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 47. Código Gerado para Porta UniversoDecodificador_p 

Assim como na porta “DecodificadorUniverso_p”, a porta 

“UniversoDecodificador_p” tem as mesmas funções da interface funcional só que do 

ponto de vista “espelhado” em relação à primeira, ou seja, enquanto na primeira a 

implementação da interface funcional é no sentido de fazer as chamadas das funções, 

na segunda o objetivo é receber essas chamadas.  

Porém a segunda porta sozinha não resolve todo o problema. A função, cujos 

parâmetros a porta recebe do canal, está implementada no módulo que instancia a 

porta. No caso o módulo UniversoMapas tem uma instância da porta 

“UniversoDecodificador_p” chamada “decodificador” (vide Figura 37). 

Para o módulo UniversoMapas o código gerado foi: 

/** 

 * Generated in Thu Jan 22 03:33:16 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _UNIVERSOMAPAS_H_ 

#define _UNIVERSOMAPAS_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

 

// SoCPort Include 

#include "UniversoBuffer_p.h" 

#include "UniversoDecodificador_p.h" 



Análise e Projeto de IP-cores 
 

 

 

 

 

60 

#include "ROM_p.h" 

 

//SoCConnector Include 

 

//Complex Types Include 

#include "Caractere.h"  

  

// SoCModule 

SC_MODULE(UniversoMapas) { 

  

 sc_in< bool > clk; 

 sc_in< bool > rst; 

  

 // SoCPort  

 UniversoBuffer_p buffer; 

 UniversoDecodificador_p decodificador; 

 ROM_p rom; 

  

 // UMLProperty   

  

 // SoCProcess  

  

 // UMLOperations  

 void recuperarMapeamento(Caractere caractere); 

  

 // SoCPort Realizations  

 void thread_decodificador() {  

  

  decodificador.reset(); 

  wait(1); 

   

  while (1) { 

   

   char function; 

   Caractere recuperarMapeamento_caractere; 

    

   

   function = decodificador.get_function(); 

    

   switch(function) {  

   case 0: 

    recuperarMapeamento_caractere =    

   decodificador.recuperarMapeamento_caractere();  

    recuperarMapeamento(recuperarMapeamento_caractere); 

     decodificador.recuperarMapeamento_return(); 

     break; 

   }   

  } 

 }    

  

 //SoCConnector  

  

 // SoCModuleProperty  

  

 SC_CTOR(UniversoMapas)  : buffer("buffer"),     

  decodificador("decodificador"), rom("rom") { 

   

  // SoCProcess    

  // SoCPort Realizations  

  SC_CTHREAD(thread_decodificador, clk.pos()); 
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  reset_signal_is(rst, false); 

      

  // SoCModuleProperty Instance    

 } 

  

}; 

 

#endif 

//End SoCModule 

 

/** 

 * Generated in Fri Jan 16 13:50:43 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _UNIVERSOMAPAS_CPP_ 

#define _UNIVERSOMAPAS_CPP_ 

 

#include "UniversoMapas.h" 

 

// SoCProcess 

 

// UMLOperations 

void UniversoMapas::recuperarMapeamento(Caractere caractere) { 

 

 long mapa = rom.read(caractere); 

 buffer.imprimirDisplay(mapa); 

 

} 

 

#endif 

 

Figura 48. Código Gerado para o Módulo UniversoMapas 

Como pode ser visto na Figura 48, o módulo UniversoMapas tem um processo 

que trata os dados oriundos da porta “decodificador”. A primeira função desse 

processo é verificar qual função será executada (no caso é apenas uma função) e, de 

acordo com ela, continua recebendo os parâmetros através da porta. Após receber 

todos os parâmetros, o processo executa a chamada da função passando todos os 

parâmetros recebidos pela porta. E depois envia de volta através da porta o valor 

retornado pela chamada da função. No caso, trata-se de uma função cujo retorno é do 

tipo “void”, portanto nenhum dado é enviado através do protocolo, somente a 

notificação de que a função foi concluída. Nesta abordagem, o projetista é 

responsável por descrever o comportamento das funções. 
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Para completar o ciclo, falta descrever como a operação é originada, ou seja, 

quem realizou a chamada da função “recuperarMapeamento()”. 

Para o módulo Decodificador o código gerado foi: 

/** 

 * Generated in Thu Jan 22 03:33:16 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _DECODIFICADOR_H_ 

#define _DECODIFICADOR_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

 

// SoCPort Include 

#include "Usuario_p.h" 

#include "DecodificadorUniverso_p.h" 

#include "DecodificadorCursor_p.h" 

#include "DecodificadorBuffer_p.h" 

 

//SoCConnector Include 

 

//Complex Types Include 

#include "Codigo.h"  

  

// SoCModule 

SC_MODULE(Decodificador) { 

  

 sc_in< bool > clk; 

 sc_in< bool > rst; 

  

 // SoCPort  

 Usuario_p usuario; 

 DecodificadorUniverso_p universoMapas; 

 DecodificadorCursor_p moverCursor; 

 DecodificadorBuffer_p buffer; 

  

 // UMLProperty   

  

 // SoCProcess  

  

 // UMLOperations  

 void executarComando(Codigo codigo); 

 void decodificarCodigo(Codigo codigo); 

  

 // SoCPort Realizations  

 void thread_usuario() {  

  

  (...) 

 }  

    

 //SoCConnector  

  

 // SoCModuleProperty  

  

 SC_CTOR(Decodificador)  : usuario("usuario"),     

  universoMapas("universoMapas"), moverCursor("moverCursor"), 

  buffer("buffer") { 

   

  // SoCProcess    
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  // SoCPort Realizations  

  SC_CTHREAD(thread_usuario, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 

      

  // SoCModuleProperty Instance    

 } 

  

}; 

 

#endif 

//End SoCModule 

 

/** 

 * Generated in Fri Jan 16 13:50:43 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _DECODIFICADOR_CPP_ 

#define _DECODIFICADOR_CPP_ 

 

#include "Decodificador.h" 

 

// SoCProcess 

 

// UMLOperations 

void Decodificador::decodificarCodigo(Codigo codigo) { 

 

 switch (codigo) { 

  

(...) 

 

 default: 

  universoMapas.recuperarMapeamento(codigo); 

 } 

} 

void Decodificador::executarComando(char codigo) { 

 this->decodificarCodigo(codigo); 

} 

 

#endif 

Figura 49. Código Gerado para o Módulo Decodificador 

A Figura 49 mostra a chamada da função “recuperarMapeamento” que o 

projetista fez ao módulo UniversoMapas através da porta universoMapas. Essa 

chamada torna transparente para o projetista qual protocolo está sendo utilizado, 

permitindo que a funcionalidade seja testada mesmo que um determinado protocolo 

não esteja pronto para ser utilizado. Mais detalhes sobre os protocolos são dados na 

próxima seção. 

O código gerado pela abordagem proposta pode ser sintetizado por uma 

ferramenta de síntese comportamental, como o Cynthesizer [8], por exemplo. Notar 
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que o projetista deve implementar o corpo das funções usando construções 

suportadas pela ferramenta de síntese. Todos os códigos gerados para o estudo de 

caso encontram-se no ANEXO I. 

3.2.2. O Fluxo da Ferramenta 

A seção anterior mostrou uma abordagem para geração de código, nesta seção é 

apresentada uma ferramenta que dá suporte a geração de código proposta. O fluxo 

da ferramenta está descrito na Figura 50. 

 

Figura 50. Fluxo da Ferramenta de Geração de Código 

A partir do modelo UML definido no capítulo anterior (classes, portas, 

protocolos, conectores, etc.) é exportado um arquivo XMI (XML Metadata 

Interchange [22]) que é um arquivo no formato XML para troca de informações entre 

ferramentas para modelagem UML. O XMI é o arquivo de entrada da ferramenta. 

A primeira atividade do fluxo é realizar um parser desse arquivo XMI para o 

levantamento do modelo UML nele contido. Nessa etapa, são carregados todos os 

elementos presentes no modelo sem a preocupação com o profile utilizado. O 

resultado final dessa atividade é o modelo UML totalmente carregado com sua 

SystemC

Protocol Library Codegen

SoCModel

XMI Parser Communication Model

XMI

UML Model Profile for SoC 



Análise e Projeto de IP-cores 
 

 

 

 

 

65 

estrutura montada e os tipos conectados. A Figura 51 mostra a estrutura simplificada 

do modelo UML carregado. 

 

Figura 51. Estrutura Simplificada do Modelo UML 

A classe na ferramenta responsável por realizar o parser do arquivo XMI é o 

XMIParser. Após realizado o parser, é criado o XMIHandler que resposável por 

manipular os elementos XMI (XMIElement) para que a partir deles seja construído o 

UMLModel. O UMLModel contêm todos os elementos de UML que estavam 

presentes no XMI (outras estruturas existem no XMI como os diagramas UML). Esses 

elementos são as classes, portas, propriedades, operaçãoes e etc. Esses elementos 

podem ser vistos na Figura 51. Em destaque os elementos propostos através deste 

trabalho. 
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A segunda atividade do fluxo é a geração do SoCModel. O SoCModel é uma 

extensão do modelo UML através do uso dos estereótipos do UML Profile for SoC. 

Entretanto não é apenas composto por elementos deste profile, pois, como explicado 

na Seção 3.2.1, foi necessário adicionar a Interface Funcional no modelo de 

comunicação e, para representá-la, foram adicionados elementos de UML padrão ao 

UML Profile for SoC. Assim, elementos como “realizações” – segmento de reta – e  

usos” – segmento de reta com a cunha – (UMLRealization e UMLUsage)  descritos na 

Figura 45, foram explicitamente adicionados ao modelo como pode ser visto através 

dos elementos destacados na estrutura simplificada mostrada na Figura 52. 

Para construção do SoCModel são analisados todos os elementos do modelo 

UML e extraídos todos os elementos que tinham algum estereótipo relacionado ao 

profile. Por exemplo, uma classe no modelo UML com estereótipo SoCModule será 

transformada em um elemento SoCModule no SoCModel. 

 

 

Figura 52. Estrutura Simplificada do SoCModel 
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A classe SoCHandler é responsável por manipular todos os elementos dentro 

do SoCModel. A construção do SoCModel segue o que está especificado no UML 

Profile for SoC, contudo algumas modificações foram realizadas de modo a simplificar 

o modelo. Por exemplo, o elemento SoCPortInstance não está presente no profile, pois 

o profile especifica a instância das portas com o mesmo estereótipo da porta em si, ou 

seja, para o profile portas e suas instâncias são a mesma coisa o que na prática não é 

verdade. Essa modificação só existe internamente na ferramenta, ou seja, não gera 

nenhuma modificação no modelo UML proposto pelo profile. 

Após a construção do SoCModel, o próximo passo consiste na busca dos 

protocolos utilizados no modelo na biblioteca de protocolos da ferramenta. Os 

arquivos da biblioteca são carregados e colocados junto com código que será gerado 

ao final do processo. 

Para auxiliar o projetista na escolha do melhor protocolo, a ferramenta gera 

monitores que analisam o tempo gasto nas chamadas das funções utilizando um 

protocolo que o projetista escolheu da biblioteca. Assim, o projetista pode comparar 

o uso de um protocolo com o outro não só do ponto de vista de área e freqüência, 

mas também em relação ao tempo de execução de cada um deles. 

Com os protocolos carregados da biblioteca, vem a última etapa: a geração de 

código (codegen). Para geração de código, foram definidos templates para SystemC 

utilizando a tecnologia JET (Java Emitter Template [23]). Para cada elemento do 

SoCModel que gerará um arquivo de saída (módulos e portas) um template é 

invocado. O resultado é um código SystemC do elemento.  A Figura 53 mostra uma 

parte do template de SoCPort para SystemC. As Figura 46 e Figura 47 são exemplos 

de portas geradas a partir da utilação do template mencionado.  

<%@ jet package="br.ufpe.cin.msc.aaca.codegen" imports="br.ufpe.cin.msc.aaca.soc.* 

br.ufpe.cin.msc.aaca.parser.xmi.* java.util.*" class="SystemCPortHeader" %> 

<% 

 SoCPort port = (SoCPort) argument; 

  

 Set<XMIElement> complexElements = new HashSet<XMIElement>(); 

  

%> 



Análise e Projeto de IP-cores 
 

 

 

 

 

68 

/** 

 * Generated in <%= (new Date()).toString() %> 

 */ 

#ifndef _<%= port.getName().toUpperCase() %>_H_ 

#define _<%= port.getName().toUpperCase() %>_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

<% 

String extendGeneralization = ""; 

String constructorGeneralization = ""; 

for (Iterator<UMLGeneralization> it = port.getGeneralizations().iterator(); it.hasNext();) { 

 UMLGeneralization umlGeneralization = it.next(); 

  

 if (!"".equals(extendGeneralization)) { 

  extendGeneralization += ", "; 

  constructorGeneralization += ", "; 

 }  

  

 extendGeneralization += "public " + umlGeneralization.getGeneral().getName(); 

 constructorGeneralization += umlGeneralization.getGeneral().getName() + "(name)"; 

  

%> 

#include "<%= umlGeneralization.getGeneral().getName() %>.h"<% 

} 

%> 

 

//Complex Types Include<% 

SystemCIncludeResolver systemcIncludeResolver = new SystemCIncludeResolver(); 

%> 

<%= systemcIncludeResolver.generate(port) %> 

 

//SoCPortIn 

class <%= port.getName() %> : public sc_module, <%= extendGeneralization %> { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("<%= port.getName() %>"); 

  

 //Functional Interface <%  

 SystemCPortRealization portRealization = new SystemCPortRealization(); 

 portRealization.setElements(complexElements); 

  

 for (Iterator<UMLRealization> it = port.getRealizations().iterator(); it.hasNext();) {  

  UMLRealization umlRealization = it.next(); 

 %> 

 <%= portRealization.generate(umlRealization).trim() %>   

<% }  

 SystemCPortUsage portUsage = new SystemCPortUsage(); 

 portUsage.setElements(complexElements); 

  

 for (Iterator<UMLUsage> it = port.getUsages().iterator(); it.hasNext();) {  

  UMLUsage umlUsage = it.next(); 

  %> 

 <%= portUsage.generate(umlUsage).trim() %>  
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<%  

 }  

%> 

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 <%= port.getName() %>(const char *name = 0) : sc_module(name), <%= constructorGeneralization 

%> { 

  MONITOR_INIT("<%= port.getName() %>"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 53. Parte do Template de SoCPort para SystemC 

A Tabela 3 mostra as métricas referentes à ferramenta. Esses dados foram 

extraídos com a ferramenta Eclipse Metrics [24] e os valores da Média Padrão são 

oriundos dessa ferramenta. A coluna “M{ximo” denota os valores m{ximos 

encontrados para cada métrica, seja por tipo, pacote ou método, de acordo com a 

respectiva métrica. 

Tabela 3. Métricas da Ferramenta 

Métrica Total Média 
Média 

Padrão 
Máximo 

Número de Atributos (méd/máx por tipo) 351 5,318 12,5 95 

Número de Filhos (méd/máx por tipo) 42 0,636 3,18 23 

Número de Classes (méd/máx por pacote) 66 13,2 9,662 27 

Linhas de Código em Métodos (méd/máx por método) 2512 4,906 16,272 271 

Número de Métodos (méd/máx por tipo) 494 7,485 9,151 43 

Profundidade de Blocos Aninhados (méd/máx por 

método) 
- 1,314 0,919 9 

Complexidade Ciclomática de McCabe (méd/máx por 

método) 
- 1,734 3,176 40 

Total de Linhas de Código 4340 - - - 

 

Com 4340 linhas de código, a ferramenta implementada apresentou um total 

de 351 atributos e 42 filhos, além de 66 classes. Analisando-se a média destes 

resultados comparativamente à media padrão apresentada pela ferramenta Eclipse 

Metrics, tem-se valores inferiores no número médio de atributos e filhos, enquanto 
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que a quantidade de classes por pacote se mostrou superior à média, refletindo a 

hierarquia do modelo UML proposto para a ferramenta. O reflexo desta hierarquia 

no código também se torna evidente quando analisada a profundidade média dos 

blocos aninhados, que neste caso supera a média padrão. 

Sobre os métodos implementados, estes totalizaram 494, correspondendo a 

2512 das 4340 linhas de código da ferramenta. Os dados médios, tanto do número de 

linhas de código por método, como o número de métodos por filho se mostraram 

inferiores à média padrão, denotando uma implementação concisa da solução 

proposta. 

O número alto, muito longe da média, referente à Complexidade Ciclomática 

de McCabe ocorre por causa da grande quantidade de opções que o parser pode 

seguir quando está processando o arquivo XMI. Já a grande quantidade de atributos 

se deve ao fato de os templates em JET, pois estes usam vários atributos com valores 

fixos para deixar a geração de código mais eficiente, dado que o compilador irá 

substituir esses atributos por constantes. 

3.2.3. Conclusão 

Esse capítulo mostrou uma abordagem de geração de código, centrada em interfaces, 

que pode ser sintetizado por uma ferramenta comercial. Começando do modelo 

UML projetado no capítulo anterior, passando pelo mapeamento do modelo de 

comunicação e por fim gerando código SystemC. 

Além disso, foi apresentada uma ferramenta que dá suporte à abordagem 

proposta. Essa ferramenta tem como entrada um arquivo XMI com o modelo UML. 

Com isso, a ferramenta extrai o modelo UML e o remonta como descrito na Figura 

51. Após isso, ela constrói o SoCModel que é um modelo aderente ao profile e, por 

fim, gera código SystemC com auxilio de templates descritos em JET. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Como dito nos capítulos anteriores, o estudo de caso desse trabalho foi um 

controlador LCD alfa-numérico. O objetivo desse capítulo é fazer um comparativo 

entre os resultados apresentados por um controlador desenvolvido usando a 

metodologia e os apresentados por um controlador desenvolvido sem usar a 

metodologia proposta.  

A figura abaixo mostra o diagrama de composição do controlador 

desenvolvido seguindo a metodologia proposta neste trabalho. 

 

Figura 54. Diagrama de Composição do Controlador de LCD 

Uma parte do código gerado para o modelo acima é apresentado na Figura 55. 

O restante do código gerado pode ser encontrado no ANEXO I. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 22 03:33:16 GMT-03:00 2009 

 */ 
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#ifndef _LCD_H_ 

#define _LCD_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#ifdef _NO_CYNTHESIZER_ 

 

// SoCModuleProperty Include 

 

#define Buffer_wrapper Buffer 

#include "Buffer.h" 

 

#define MoverCursor_wrapper MoverCursor 

#include "MoverCursor.h" 

 

#define Decodificador_wrapper Decodificador 

#include "Decodificador.h" 

 

#define UniversoMapas_wrapper UniversoMapas 

#include "UniversoMapas.h" 

 

#define ImpressorLinhas_wrapper ImpressorLinhas 

#include "ImpressorLinhas.h" 

 

#else 

 

// SoCModuleProperty Include Wrappers 

#include "Buffer_wrap.h" 

#include "MoverCursor_wrap.h" 

#include "Decodificador_wrap.h" 

#include "UniversoMapas_wrap.h" 

#include "ImpressorLinhas_wrap.h" 

 

#endif 

 

 

// SoCPort Include 

#include "Display_p.h" 

#include "Usuario_p.h" 

#include "ROM_p.h" 

 

//SoCConnector Include 

#include "hand_channel.h" 

 

//Complex Types Include 

 

  

// SoCModule 

SC_MODULE(LCD) { 

  

 sc_in< bool > clk; 

 sc_in< bool > rst; 

  

 // SoCPort  

 Display_p display; 

 Usuario_p usuario; 

 ROM_p rom; 

  

 // UMLProperty   

  

 // SoCProcess  
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 // UMLOperations  

  

 // SoCPort Realizations  

  

 //SoCConnector  

 hand_channel buffer_cursor; 

 hand_channel display_connector; 

 hand_channel rom_connector; 

 hand_channel buffer_decodificador; 

 hand_channel buffer_impressor; 

 hand_channel cursor_decodificador; 

 hand_channel universo_decodificador; 

 hand_channel control_connector; 

 hand_channel universo_buffer; 

  

 // SoCModuleProperty  

 Buffer_wrapper *buffer;  

 MoverCursor_wrapper *cursor;  

 Decodificador_wrapper *decodificador;  

 UniversoMapas_wrapper *universoMapas;  

 ImpressorLinhas_wrapper *impressor;  

  

 SC_CTOR(LCD)  : display("display"), usuario("usuario"), rom("rom") { 

   

  // SoCProcess    

  // SoCPort Realizations    

  // SoCModuleProperty Instance  

  buffer = new Buffer_wrapper("buffer"); 

  buffer->clk(clk); 

  buffer->rst(rst); 

  buffer->impressor(buffer_impressor); 

  buffer->universoMapas(universo_buffer); 

  buffer->moverCursor(buffer_cursor); 

  buffer->decodificador(buffer_decodificador); 

   

  cursor = new MoverCursor_wrapper("cursor"); 

  cursor->clk(clk); 

  cursor->rst(rst); 

  cursor->decodificador(cursor_decodificador); 

  cursor->buffer(buffer_cursor); 

   

  decodificador = new Decodificador_wrapper("decodificador"); 

  decodificador->clk(clk); 

  decodificador->rst(rst); 

  decodificador->universoMapas(universo_decodificador); 

  decodificador->buffer(buffer_decodificador); 

  decodificador->usuario(usuario); 

  decodificador->moverCursor(cursor_decodificador); 

   

  universoMapas = new UniversoMapas_wrapper("universoMapas"); 

  universoMapas->clk(clk); 

  universoMapas->rst(rst); 

  universoMapas->rom(rom); 

  universoMapas->decodificador(universo_decodificador); 

  universoMapas->buffer(universo_buffer); 

   

  impressor = new ImpressorLinhas_wrapper("impressor"); 

  impressor->clk(clk); 

  impressor->rst(rst); 
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  impressor->display(display); 

  impressor->buffer(buffer_impressor); 

     

 } 

  

}; 

 

#endif 

//End SoCModule 

 

Figura 55. Código Fonte do Módulo LCD 

A Tabela 4 mostra um comparativo entre o código desenvolvido por uma 

equipe de quatro projetistas, alunos de IC, utilizando uma metodologia convencional 

(ou seja, requisitos, seguido de projeto e implementação do LCD); e o código gerado 

pela ferramenta a partir do modelo UML desenvolvido pelo aluno de mestrado autor 

desta dissertação, utilizando a metodologia proposta. 

Tabela 4. Comparativo entre a Metodologia Convencional e a Proposta 

Item 
Metodologia 

Convencional 

Metodologia 

Proposta 

Número de Linhas de Código - Total 3936 1809 

Número de Linhas de Código - Comunicação 3070 983 

Número de Módulos 9 6 

Número de LUTs* 1821 1500 

Número de Registradores* 684 15491 

Número de Bits de Memória* 913242 0 

Separação  Comportamento e Comunicação Sim Sim 

Profundidade da Hierarquia 1 1 

Frequência do Clock > 60 MHz >60 MHz 

* Estimativas em relação ao FPGA Altera Cyclone II - EP2C35FC6726 

  

Como pode ser visto na tabela acima, a quantidade de código necessário para 

descrever o comportamento do sistema, dada pela diferença entre os valores de 

número de linha de código total e número de linhas de código para comunicação, 

ficou muito semelhante, em torno de 900 linhas de código nos dois casos (3936 – 3070 

para a metodologia convencional e 1809 – 983 para a metodologia proposta). 

                                                 
1 O buffer interno foi implementado com registradores e não com memória 
2 Valor também inclui a memória utilizada para guardar todos símbolos (mapa de pixels) do LCD. 
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Contudo, no primeiro caso (metodologia tradicional) os projetistas demandaram 

muito esforço na descrição dos protocolos de comunicação, dado que este código não 

foi gerado.  

Uma breve inspeção no código, mostrou que os projetistas optaram por não 

utilizar algumas estruturas de programação de alto nível como loops. Isso fez com 

que todo o código que seria encapsulado em um loop fosse replicado de acordo com 

o número de iterações que seriam definidas por aquele loop. Com a utilização de 

loops e otimizações exclusivas para loops, o número de LUTs utilizadas pelo código 

gerado ficou em torno de 15% menor. Além disso, não reusaram os protocolos de 

comunicação contribuindo ainda mais para o aumento do código. Assim, o reuso da 

comunicação é uma grande vantagem da metodologia proposta.  

Entretanto, como o modelo de comunicação proposto é obrigado a bufferizar 

os parâmetros das chamadas de funções, a quantidade de registradores necessários é 

maior. Nesse exemplo ficou em torno de 120% maior, mas cerca de 50% desses 

registradores foram utilizados para implementar o buffer interno. 

Em relação ao uso de memória, o projetista do LCD que utilizou a 

metodologia proposta optou por colocar a ROM, que guarda os símbolos, fora do IP 

economizando o uso de memória interna e facilitando a modificação ou colocação de 

novos símbolos. Já os projetistas da metodologia convencional optaram por manter 

essa memória internamente ao IP, por isso essa diferença entre o uso de memória. 

Ambos IP-cores foram projetados para separar comunicação de 

comportamento o que facilitou essa análise comparativa. Os dois possuem apenas 1 

nível de hierarquia, contudo os projetistas da metodologia convencional projetaram 

mais módulos para a arquitetura, contudo essa diferença não é muito relevante para 

os números finais do IP. Por fim, ambos atingiram a restrição do clock de 60 MHz. 
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5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

De acordo com exposto ao longo deste trabalho, a demanda por produtos com 

muitas funcionalidades em um único sistema aumentou o que ocasionou uma 

mudança de paradigma de projeto de semicondutores, orientando o 

desenvolvimento para a utilização de módulos pré-verificados (IP-cores). 

Neste contexto, surgiram diversas abordagens para tradução de requisitos em 

implementação. Porém essas abordagens não definiam um fluxo passo a passo de 

como executar essa tradução apesar de muitas terem definidas extensões para UML e 

a possibilidade de geração de código. 

Assim sendo, no primeiro momento, este trabalho apresentou um novo fluxo 

de atividades mais detalhado em relação às outras abordagens pesquisadas. O fluxo 

proposto é um mecanismo de análise de requisitos baseado em um profile de UML 2.0 

(UML profile for SoC), exemplificado através do estudo de caso, um Controlador de 

LCD Alfa-numérico. 

O procedimento passa pela estruturação dos requisitos em casos de uso, 

depois pela análise textual de suas especificações. Essa análise visa procurar no caso 

de uso elementos que ajudarão na construção da arquitetura do IP-core. Os 

elementos, sejam eles estáticos (classes e interfaces) ou dinâmicos (atividades e 

sequências), são organizados para construção de um modelo para arquitetura 

aderente ao UML Profile for SoC. 

A última etapa do fluxo trata da geração de código para comunicação entre 

módulos. Para isso, foi elaborado um modelo comunicação que permitisse o 

projetista acessar funções de outros módulos sem se preocupar com sinais, portas e 

protocolos utilizados. Com o auxílio do modelo de comunicação proposto, o modelo 

UML projetado é transformado em um SoCModel compatível com profile para SoC. 
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Para dar suporte a essa última etapa, foi construída uma ferramenta que 

automatiza o processo de geração de código. A ferramenta recebe o modelo UML 

(descrito no formato XMI), monta o modelo de comunicação, extrai o SoCModel e 

gera código SystemC sintetizável. A geração é guiada por um conjunto de templates 

descritos em JET. 

Dentre as contribuições deste trabalho, pode-se destacar:  

 Um fluxo de atividades para transformação dos requisitos em implementação 

com suporte a reuso de módulos e protocolos de comunicação; 

 Rastreabilidade vertical dos requisitos até o projeto e implementação; 

 Uma abordagem para geração de código SystemC sintetizável a partir de um 

modelo UML descrito com UML Profile for SoC; 

 Uma ferramenta para automatizar a geração de código; 

 Aplicação do fluxo proposto com o estudo de caso do Controlador de LCD. 

A continuidade deste trabalho poderá ser através da validação do fluxo em 

uma gama maior de estudos de caso, que permitirão mais testes da geração de 

código a partir dos modelos, além da proposição de novos padrões de projeto e da 

estruturação e refinamentos de novos modelos de comunicação para suporte a 

barramentos e DMAs. 

Outro ponto que pode ser atacado é a modelagem e geração de interfaces 

entre componentes implementados em hardware e software. Para isso, será 

necessário criar novas técnicas de particionamento HW/SW e extensões de UML para 

dar suporte a esse novo domínio. 
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APÊNDICE A -  ANÁLISE E PROJETO DO ESTUDO 

DE CASO 
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A.1 -  ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO 

Neste capítulo do apêndice estão especificados, com detalhes, todos os casos de uso 

presentes no estudo de caso controlador de LCD (vide Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.). 

AA..11..11  --    AAttoorreess  

A seguir, estão descritos os atores do sistema, como também seus relacionamentos 

com controlador de LCD. 

 Usuário – O usuário pode ser um outro controlador ou processador que envia 

comandos ao LCD. 

 Relógio de 60Hz – É a freqüência com que o dados presentes no buffer devem 

ser impressos no display. 

 Display – Componente externo que permite a impressão de pixels. 

AA..11..22  --    CCaassooss  ddee  UUssoo  

Nas seções abaixo, encontram-se as especificações de todos os casos de uso do 

controlador. 

AA..11..22..11..    [[UUCC  000011]]  IImmpprriimmiirr  CCaarraacctteerree  nnoo  DDiissppllaayy  

Descrição: 

Este caso de uso é o mais importante. Ele serve para imprimir no display o caractere 

referenciado pelo código enviado pelo usuário ao controlador. 
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Atores: 

Usuário: Envia o código (veja requisitos especiais) que representa um caractere no 

controlador de LCD. 

Pré-condições: 

Não se aplica. 

Pós-condições: 

O caractere impresso no buffer do controlador. 

Fluxo de Eventos Principal: 

1. Este caso de uso se inicia quando o usuário envia ao controlador o código de 

referência do caractere desejado; 

2. O código é decodificado. Se o código está disponível no universo de caracteres 

(veja requisitos especiais), então é recuperado o mapeamento de pixels 

referente ao código (caractere); 

3. O mapeamento de pixels é impresso no buffer do display na posição indicada 

pelo cursor; 

4. O cursor é deslocado uma posição para a direita. 

Fluxos Secundários Alternativos: 

[FS 001] Impressão na última posição da primeira linha 

1. No fluxo principal deste caso de uso, no passo 4, se o cursor estiver na última 

posição da primeira linha, então, após a inserção do caractere, o cursor irá 

para a primeira posição da segunda linha. 

[FS 002] Impressão na última posição da segunda linha 

1. No fluxo principal deste caso de uso, no passo 4, se o cursor estiver na última 

posição da segunda linha, então, após a impressão do caractere, o cursor 
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permanecerá na mesma posição, ou seja, não sofrerá deslocamentos ou troca 

de linha. 

Fluxos Secundários de Exceção: 

[FS 003] Código inválido 

1. No fluxo principal deste caso de uso, no passo 2, se o código enviado pelo usuário for 

inválido, então o controlador simplesmente irá descartá-lo. 

Requisitos Especiais: 

 

Figura 56. Caracteres Válidos do Controlador de LCD 
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AA..11..22..22..    [[UUCC  000022]]  LLiimmppaarr  DDiissppllaayy  

Descrição: 

Este caso de uso permite que o usuário apague todos os caracteres impressos no 

display enviando apenas um código ao controlador. 

Atores: 

Usuário: Envia o código 0x01 ao controlador de LCD. 

Pré-condições: 

Não se aplica. 

Pós-condições: 

O buffer tem todas as suas posições preenchidas com o caractere branco. 

Fluxo de Eventos Principal: 

1. Este caso de uso se inicia quando o usuário envia ao controlador o código para 

limpar o display; 

2. O código é decodificado. Se o código for realmente para limpar o display, então 

todas as posições do buffer são impressas com o caractere branco. 

Fluxos Secundários Alternativos: 

Não se aplica. 

Fluxos Secundários de Exceção: 

Não se aplica. 

Requisitos Especiais: 

Não se aplica. 

AA..11..22..33..    [[UUCC  000033]]  RReettoorrnnaarr  oo  CCuurrssoorr  àà  OOrriiggeemm  

Descrição: 
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Este caso de uso permite que o usuário posicione o cursor na primeira posição da 

primeira linha do display. 

Atores: 

Usuário: Envia o código 0x02 ao controlador de LCD. 

Pré-condições: 

Não se aplica. 

Pós-condições: 

O cursor volta para primeira posição do buffer. 

Fluxo de Eventos Principal: 

1. Este caso de uso se inicia quando o usuário envia ao controlador o código para 

retornar o cursor à origem; 

2. O código é decodificado. Se o código for realmente para retornar o curso à 

origem, então o cursor volta para primeira posição do buffer. 

Fluxos Secundários Alternativos: 

Não se aplica. 

Fluxos Secundários de Exceção: 

Não se aplica. 

Requisitos Especiais: 

Não se aplica. 

AA..11..22..44..    [[UUCC  000044]]  DDeessllooccaarr  PPoossiiççããoo  ddoo  CCuurrssoorr  

Descrição: 

Este caso de uso permite que o usuário posicione o cursor na primeira posição da 

primeira linha do display. 

Atores: 
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Usuário: Envia o código 0x03 ou 0x04 ao controlador de LCD para deslocar o cursor 

para direita ou para a esquerda respectivamente. 

Pré-condições: 

Não se aplica. 

Pós-condições: 

O cursor deslocado de uma posição. 

Fluxo de Eventos Principal: 

1. Este caso de uso se inicia quando o usuário envia ao controlador o código para 

retornar o cursor à origem; 

2. O código é decodificado. Se o código for realmente para retornar o curso à 

origem, então o cursor volta para primeira posição do buffer. 

Fluxos Secundários Alternativos: 

Não se aplica. 

Fluxos Secundários de Exceção: 

Não se aplica. 

Requisitos Especiais: 

Não se aplica. 

AA..11..22..55..    [[UUCC  000055]]  EEssccrreevveerr  BBuuffffeerr  nnoo  DDiissppllaayy  

Descrição: 

Este caso de uso é responsável por manter o display sempre atualizado com os dados 

presentes no buffer. 

Atores: 

Relógio: Inicia a escrita no display a uma freqüência de 60Hz. 

Display: O local onde os dados do buffer serão escritos. 
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Pré-condições: 

Não se aplica. 

Pós-condições: 

Os dados do buffer escritos no display. 

Fluxo de Eventos Principal: 

1. Este caso de uso se inicia quando o relógio dispara um evento; 

2. O contador de linhas impressas é zerado; 

3. Para cada uma das 16 linhas de pixels (o display possui 2 linhas de caracteres e 

cada caractere possui 8 linhas de pixels) é construída uma linha de pixels. A 

linha de pixels contém um linha do mapeamento de pixels de cada um dos 16 

caracteres. Exemplos: 

a. A linha “ZERO” de pixels contém a primeira linha de pixels de todos os 

caracteres presentes nas posições 0 a 15 do buffer (referentes a primeira 

linha de caracteres do display);  

b. A linha “UM” de pixels contém a segunda linha de pixels de todos os 

caracteres presentes nas posições 0 a 15 do buffer; 

c. A linha “DEZ” de pixels contém a terceira linha de pixels de todos os 

caracteres presentes nas posições 16 a 31 do buffer; 

4. Para cada linha construída: 

a. A linha é impressa no display; 

b. O contador de linhas impressas é incrementado. 

Fluxos Secundários Alternativos: 

Não se aplica. 
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Fluxos Secundários de Exceção: 

Não se aplica. 

Requisitos Especiais: 

Não se aplica. 
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A.2 -  ANÁLISE E PROJETO DO LCD 

Neste capítulo é apresentada o resultado da análise e o projeto do IP-core do 

controlador de LCD. 

AA..22..11  --    AAnnáálliissee  TTeexxttuuaall  

A análise textual foi aplicada em dois casos de uso que foram selecionados de acordo 

com a complexidades dos mesmos. Ao final é mostrado um diagrama de classes de 

análise que contem o modelo inicial que implementa todos os casos de uso. 

AA..22..11..11..    [[UUCC  000011]]  IImmpprriimmiirr  CCaarraacctteerree  nnoo  DDiissppllaayy  

Classes Identificadas 

 

 Codigo – foi identificada nos passos 1 e 2 do fluxo principal como sendo o 

dado que o usuário envia ao IP-core (passo 1) e também o dado que será 

decodificado e utilizado para a recuperação do mapa de pixels do caractere 

(passo 2); 

 MapaPixels – foi identificada nos passos 2 e 3 do fluxo principal como sendo 

o dado que carrega o mapeamento de pixels do caractere (passo 2) e que será 

impresso (salvo) no buffer do display (passo 3). 
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 Cursor – foi identificada no passo 4 do fluxo principal. Responsável por 

manter a informação da posição atual do cursor no display; 

 Decodificador – foi identificada no passo 2 do fluxo principal. É responsável 

por realizar as atividades relacionadas com decodificação do código e a 

recuperação do respectivo mapa de pixels; 

 UniversoMapas – foi identificada no passo 2 do fluxo principal como sendo a 

entidade responsável por guardar todos os mapeamentos de pixels que podem 

ser impressos por este controlador; 

 BufferDisplay – foi identificada no passo 3 do fluxo principal. Representa o 

buffer que contém todos os mapeamentos de pixels que estão visíveis no 

display; 

 MoverCursor – foi identificada no passo 4 do fluxo principal para representar 

a ação sobre o cursor que provoca o seu deslocamento para a direita. 

 

Diagrama de Atividades 
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Diagrama de Seqüências 

 

 

Diagrama de Classes de Análise 

 

 Caractere – representar o dado resultante da decodificação e o dado que será 

utilizado pela classe UniversoMapas para localizar o mapeamento de pixels do 

caractere. 
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AA..22..11..22..    [[UUCC  000055]]  EEssccrreevveerr  BBuuffffeerr  nnoo  DDiissppllaayy  

Classes Identificadas 

 

 ContadorLinhas: foi identificada no passo 2, 3 (“linha ZERO”, linha “UM”) e 

4 (item b) do fluxo principal, como sendo o objeto que mantêm qual linha de 

pixels está sendo impressa no display;  

 LinhaPixels: foi identificada no passo 3 do fluxo principal para representar 

uma linha de pixels de um grupo de 16 caracteres; 

 MapaPixels: foi identificada no passo 3 do fluxo principal, como sendo a 

classe que contêm as linhas de pixels que serão reorganizadas em novas linhas 

de pixels; 

 Buffer: foi identificada no passo 3 (itens a, b e c) do fluxo principal, como 

sendo o local onde estão armazenados os mapeamentos de pixels; 

 ImpressorLinhas: foi identificada no passo 4 (item a) do fluxo principal que 

responsável por imprimir um linha no display. 

 

Diagrama de Atividades 
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Diagrama de Seqüências 
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Diagrama de Classes de Análise 

 

AA..22..22  --    AAnnáálliissee  GGeerraall  

Esta seção descreve o diagrama de classes final e como este implementa (diagramas 

de seqüências) cada um dos casos de uso do controlador de LCD.  
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AA..22..22..11..    DDiiaaggrraammaa  ddee  CCllaasssseess  ddee  AAnnáálliissee  
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AA..22..22..22..    [[UUCC  000011]]  IImmpprriimmiirr  CCaarraacctteerree  nnoo  DDiissppllaayy  

 

AA..22..22..33..    [[UUCC000022]]LLiimmppaarr  DDiissppllaayy  

 



Análise e Projeto do LCD  
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AA..22..22..44..    [[UUCC000033]]  RReettoorrnnaarr  oo  CCuurrssoo  àà  OOrriiggeemm  

 

AA..22..22..55..    [[UUCC000044]]  DDeessllooccaarr  PPoossiiççããoo  ddoo  CCuurrssoorr  
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AA..22..22..66..    [[UUCC000055]]  EEssccrreevveerr  BBuuffffeerr  nnoo  DDiissppllaayy  

 



- Organização de Arquitetura  
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A.3 -  - ORGANIZAÇÃO DE ARQUITETURA 

Este apêndice contém as informações do documento de arquitetura. Este documento 

é dividido em visões como explicado no Capítulo 3. 

AA..33..11  --    VViissããoo  ddee  CCaassooss  ddee  UUssooss  

Esta visão contém os principais casos de uso que deram origem a esta arquitetura. 

 

AA..33..22  --    VViissããoo  LLóóggiiccaa  

Esta visão demonstra o diagrama de classes do sistema. 



- Organização de Arquitetura  
 

 

 

 

 

101 

 

AA..33..33  --    VViissããoo  ddee  BBllooccooss  

Esta visão mostra a estrutura interna do Controlador de LCD. 
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A.4 -  PROJETO DOS MÓDULOS 

Neste apêndice apresenta a estrutura final do Controlador de LCD. As classes com 

seus atributos, processos e portas, bem como os protocolos e dependência entre elas. 

AA..44..11  --    PPrroottooccoollooss  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  

Nesta seção estão listados todos os protocolos de comunicação entre os módulo do 

LCD. Cada protocolo é composto por uma estrutura lógica e um comportamento. 

AA..44..11..11..    PPrroottooccoolloo  ddee  HHaannddsshhaakkee  

 

Estrutura 

 

 

Comportamento 
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AA..44..22  --    MMóódduullooss  

Nesta seção estão descritos os modelos finais dos módulos. Esses modelos mostram 

as estruturas internas do módulos projetados. 



Projeto dos Módulos  
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AA..44..22..11..    DDeeccooddiiffiiccaaddoorr  

Projeto 

 

 

AA..44..22..22..    BBuuffffeerr  

Projeto 
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AA..44..22..33..    UUnniivveerrssooMMaappaass  

Projeto 

 

 

AA..44..22..44..    MMoovveerrCCuurrssoorr  

Projeto 
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AA..44..22..55..    IImmpprreessssoorrLLiinnhhaass  

Projeto 

 

 

AA..44..33  --    PPoorrttaass  ddooss  MMóódduullooss  

Nesta seção é apresentado o projeto das portas do módulos descritos na seção 

anterior. 
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AA..44..44  --    IInntteerrffaacceess  FFuunncciioonnaaiiss  

Nesta seção são apresentadas as interfaces funcionais que disponibilizam funções de 

um módulo para outro. 
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AANNEEXXOO  II  --  Código Gerado Para o Estudo de 

Caso 

 



Código Gerado pela Ferramenta 
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I.1 - CÓDIGO GERADO PELA FERRAMENTA 

Neste capítulo do anexo é apresentado o código gerado pela ferramenta 

desenvolvida nesse trabalho. O código foi gerado a partir do modelo UML descrito 

na Figura 29.  

O capítulo está organizado em duas partes: código gerado para descrição dos 

módulos e código gerado para descrição da comunicação.  

II..11..11  --  CCóóddiiggoo  GGeerraaddoo  ppaarraa  ooss  MMóódduullooss  

A seguir estão os códigos gerados para os módulos do IP-core do LCD. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _LCD_H_ 

#define _LCD_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#ifdef _NO_CYNTHESIZER_ 

 

// SoCModuleProperty Include 

 

#define MoverCursor_wrapper MoverCursor 

#include "MoverCursor.h" 

 

#define Buffer_wrapper Buffer 

#include "Buffer.h" 

 

#define Decodificador_wrapper Decodificador 

#include "Decodificador.h" 

 

#define ImpressorLinhas_wrapper ImpressorLinhas 

#include "ImpressorLinhas.h" 

 

#define UniversoMapas_wrapper UniversoMapas 

#include "UniversoMapas.h" 

 

#else 

 

// SoCModuleProperty Include Wrappers 

#include "MoverCursor_wrap.h" 

#include "Buffer_wrap.h" 

#include "Decodificador_wrap.h" 

#include "ImpressorLinhas_wrap.h" 
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#include "UniversoMapas_wrap.h" 

 

#endif 

 

 

// SoCPort Include 

#include "Display_p.h" 

#include "ROM_p.h" 

#include "Usuario_p.h" 

 

//SoCConnector Include 

#include "hand_channel.h" 

 

//Complex Types Include 

 

  

// SoCModule 

SC_MODULE(LCD) { 

  

 sc_in< bool > clk; 

 sc_in< bool > rst; 

  

 // SoCPort  

 Display_p display; 

 ROM_p rom; 

 Usuario_p usuario; 

  

 // UMLProperty   

  

 // SoCProcess  

  

 // UMLOperations  

  

 // SoCPort Realizations  

  

 //SoCConnector  

 hand_channel buffer_cursor; 

 hand_channel rom_connector; 

 hand_channel control_connector; 

 hand_channel universo_decodificador; 

 hand_channel universo_buffer; 

 hand_channel buffer_impressor; 

 hand_channel display_connector; 

 hand_channel buffer_decodificador; 

 hand_channel cursor_decodificador; 

  

 // SoCModuleProperty  

 MoverCursor_wrapper *cursor;  

 Buffer_wrapper *buffer;  

 Decodificador_wrapper *decodificador;  

 ImpressorLinhas_wrapper *impressor;  

 UniversoMapas_wrapper *universoMapas;  

  

 SC_CTOR(LCD) : display("display"), rom("rom"), usuario("usuario") { 

   

  // SoCProcess    

  // SoCPort Realizations    

  // SoCModuleProperty Instance  

  cursor = new MoverCursor_wrapper("cursor"); 

  cursor->clk(clk); 
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  cursor->rst(rst); 

  cursor->buffer(buffer_cursor); 

  cursor->decodificador(cursor_decodificador); 

   

  buffer = new Buffer_wrapper("buffer"); 

  buffer->clk(clk); 

  buffer->rst(rst); 

  buffer->moverCursor(buffer_cursor); 

  buffer->universoMapas(universo_buffer); 

  buffer->impressor(buffer_impressor); 

  buffer->decodificador(buffer_decodificador); 

   

  decodificador = new Decodificador_wrapper("decodificador"); 

  decodificador->clk(clk); 

  decodificador->rst(rst); 

  decodificador->universoMapas(universo_decodificador); 

  decodificador->usuario(usuario); 

  decodificador->moverCursor(cursor_decodificador); 

  decodificador->buffer(buffer_decodificador); 

   

  impressor = new ImpressorLinhas_wrapper("impressor"); 

  impressor->clk(clk); 

  impressor->rst(rst); 

  impressor->buffer(buffer_impressor); 

  impressor->display(display); 

   

  universoMapas = new UniversoMapas_wrapper("universoMapas"); 

  universoMapas->clk(clk); 

  universoMapas->rst(rst); 

  universoMapas->buffer(universo_buffer); 

  universoMapas->rom(rom); 

  universoMapas->decodificador(universo_decodificador); 

     

 } 

  

}; 

 

#endif 

//End SoCModule 

Figura 57. Código Gerado para o Módulo LCD. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _BUFFER_H_ 

#define _BUFFER_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

 

 

 

// SoCPort Include 

#include "BufferCursor_p.h" 

#include "BufferImpressor_p.h" 

#include "BufferUniverso_p.h" 

#include "BufferDecodificador_p.h" 
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//SoCConnector Include 

 

//Complex Types Include 

#include "ContadorLinha.h"  

#include "LinhaPixels.h"  

#include "MapaPixels.h"  

 

  

// SoCModule 

SC_MODULE(Buffer) { 

  

 sc_in< bool > clk; 

 sc_in< bool > rst; 

  

 // SoCPort  

 BufferCursor_p moverCursor; 

 BufferImpressor_p impressor; 

 BufferUniverso_p universoMapas; 

 BufferDecodificador_p decodificador; 

  

 // UMLProperty   

 MapaPixels elements[16];  

 bool limpar;  

 bool imprimir;  

 MapaPixels mapaTemp;  

  

 // SoCProcess  

 void gerenciarBuffer(); 

  

 // UMLOperations  

 void limparBuffer(); 

 void imprimirDisplay(MapaPixels mapa); 

 LinhaPixels retornarLinha(ContadorLinha linha); 

  

 // SoCPort Realizations  

 void thread_impressor() {  

  

  impressor.reset(); 

  wait(1); 

   

  while (1) { 

   

   char function; 

   LinhaPixels retornarLinha_return; 

   ContadorLinha retornarLinha_linha; 

    

   

   function = impressor.get_function(); 

    

   switch(function) {  

   case 0: 

    retornarLinha_linha = 

impressor.retornarLinha_linha();  

    retornarLinha_return = 

retornarLinha(retornarLinha_linha); 

    

 impressor.retornarLinha_return(retornarLinha_return); 

     break; 

   }   

  } 
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 }  

   

 void thread_universoMapas() {  

  

  universoMapas.reset(); 

  wait(1); 

   

  while (1) { 

   

   char function; 

   MapaPixels imprimirDisplay_mapa; 

    

   

   function = universoMapas.get_function(); 

    

   switch(function) {  

   case 0: 

    imprimirDisplay_mapa = 

universoMapas.imprimirDisplay_mapa();  

    imprimirDisplay(imprimirDisplay_mapa); 

     universoMapas.imprimirDisplay_return(); 

     break; 

   }   

  } 

 }  

   

 void thread_decodificador() {  

  

  decodificador.reset(); 

  wait(1); 

   

  while (1) { 

   

   char function; 

    

   

   function = decodificador.get_function(); 

    

   switch(function) {  

   case 0: 

    limparBuffer(); 

     decodificador.limparBuffer_return(); 

     break; 

   }   

  } 

 }  

   

  

 //SoCConnector  

  

 // SoCModuleProperty  

  

 SC_CTOR(Buffer)  : moverCursor("moverCursor"), 

impressor("impressor"), universoMapas("universoMapas"), 

decodificador("decodificador") { 

   

  // SoCProcess  

  SC_CTHREAD(gerenciarBuffer, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 
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  // SoCPort Realizations  

  SC_CTHREAD(thread_impressor, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 

    

  SC_CTHREAD(thread_universoMapas, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 

    

  SC_CTHREAD(thread_decodificador, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 

      

  // SoCModuleProperty Instance    

 } 

  

}; 

 

#endif 

//End SoCModule 

 

 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _BUFFER_CPP_ 

#define _BUFFER_CPP_ 

 

#include "Buffer.h" 

 

// SoCProcess  

void Buffer::gerenciarBuffer() { 

 // TODO Auto-generated SoCProcess stub 

} 

 

// UMLOperations  

void Buffer::limparBuffer() { 

 // TODO Auto-generated UMLOperation stub 

} 

void Buffer::imprimirDisplay(MapaPixels mapa) { 

 // TODO Auto-generated UMLOperation stub 

} 

LinhaPixels Buffer::retornarLinha(ContadorLinha linha) { 

 // TODO Auto-generated UMLOperation stub 

} 

 

#endif 

Figura 58. Código Gerado para o Módulo Buffer. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _DECODIFICADOR_H_ 

#define _DECODIFICADOR_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 
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// SoCPort Include 

#include "DecodificadorUniverso_p.h" 

#include "DecodificadorCursor_p.h" 

#include "DecodificadorBuffer_p.h" 

#include "Usuario_p.h" 

 

//SoCConnector Include 

 

//Complex Types Include 

#include "Codigo.h"  

 

  

// SoCModule 

SC_MODULE(Decodificador) { 

  

 sc_in< bool > clk; 

 sc_in< bool > rst; 

  

 // SoCPort  

 DecodificadorUniverso_p universoMapas; 

 DecodificadorCursor_p moverCursor; 

 DecodificadorBuffer_p buffer; 

 Usuario_p usuario; 

  

 // UMLProperty   

  

 // SoCProcess  

  

 // UMLOperations  

 void executarComando(Codigo codigo); 

 void decodificarCodigo(Codigo codigo); 

  

 // SoCPort Realizations  

 void thread_usuario() {  

  

  usuario.reset(); 

  wait(1); 

   

  while (1) { 

   

   char function; 

   Codigo executarComando_codigo; 

    

   

   function = usuario.get_function(); 

    

   switch(function) {  

   case 0: 

    executarComando_codigo = 

usuario.executarComando_codigo();  

    executarComando(executarComando_codigo); 

     usuario.executarComando_return(); 

     break; 

   }   

  } 

 }  

   

  

 //SoCConnector  
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 // SoCModuleProperty  

  

 SC_CTOR(Decodificador)  : universoMapas("universoMapas"), 

moverCursor("moverCursor"), buffer("buffer"), usuario("usuario") { 

   

  // SoCProcess    

  // SoCPort Realizations  

  SC_CTHREAD(thread_usuario, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 

      

  // SoCModuleProperty Instance    

 } 

  

}; 

 

#endif 

//End SoCModule 

 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _DECODIFICADOR_CPP_ 

#define _DECODIFICADOR_CPP_ 

 

#include "Decodificador.h" 

 

// SoCProcess  

 

// UMLOperations  

void Decodificador::executarComando(Codigo codigo) { 

 // TODO Auto-generated UMLOperation stub 

} 

void Decodificador::decodificarCodigo(Codigo codigo) { 

 // TODO Auto-generated UMLOperation stub 

} 

 

#endif 

Figura 59. Código Gerado para o Módulo Decodificador. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _IMPRESSORLINHAS_H_ 

#define _IMPRESSORLINHAS_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

 

 

 

// SoCPort Include 

#include "Display_p.h" 

#include "ImpressorBuffer_p.h" 

 

//SoCConnector Include 
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//Complex Types Include 

 

  

// SoCModule 

SC_MODULE(ImpressorLinhas) { 

  

 sc_in< bool > clk; 

 sc_in< bool > rst; 

  

 // SoCPort  

 Display_p display; 

 ImpressorBuffer_p buffer; 

  

 // UMLProperty   

  

 // SoCProcess  

 void imprimir(); 

  

 // UMLOperations  

  

 // SoCPort Realizations  

  

 //SoCConnector  

  

 // SoCModuleProperty  

  

 SC_CTOR(ImpressorLinhas)  : display("display"), buffer("buffer") { 

   

  // SoCProcess  

  SC_CTHREAD(imprimir, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 

      

  // SoCPort Realizations    

  // SoCModuleProperty Instance    

 } 

  

}; 

 

#endif 

//End SoCModule 

 

 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _IMPRESSORLINHAS_CPP_ 

#define _IMPRESSORLINHAS_CPP_ 

 

#include "ImpressorLinhas.h" 

 

// SoCProcess  

void ImpressorLinhas::imprimir() { 

 // TODO Auto-generated SoCProcess stub 

} 

 

// UMLOperations  
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#endif 

Figura 60. Código Gerado para o Módulo ImpressorLinhas. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _MOVERCURSOR_H_ 

#define _MOVERCURSOR_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

 

 

 

// SoCPort Include 

#include "CursorDecodificador_p.h" 

#include "CursorBuffer_p.h" 

 

//SoCConnector Include 

 

//Complex Types Include 

 

  

// SoCModule 

SC_MODULE(MoverCursor) { 

  

 sc_in< bool > clk; 

 sc_in< bool > rst; 

  

 // SoCPort  

 CursorDecodificador_p decodificador; 

 CursorBuffer_p buffer; 

  

 // UMLProperty   

 bool direita;  

 char cursor;  

 bool reiniciar;  

 bool esquerda;  

 bool incrementar;  

  

 // SoCProcess  

 void gerenciarCursor(); 

  

 // UMLOperations  

 void moverCursor(bool direcao); 

 void reiniciarCursor(); 

 char proximo(); 

  

 // SoCPort Realizations  

 void thread_decodificador() {  

  

  decodificador.reset(); 

  wait(1); 

   

  while (1) { 

   

   char function; 

   boolean moverCursor_direcao; 
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   function = decodificador.get_function(); 

    

   switch(function) {  

   case 0: 

    moverCursor_direcao = 

decodificador.moverCursor_direcao();  

    moverCursor(moverCursor_direcao); 

     decodificador.moverCursor_return(); 

     break; 

    

   case 1: 

    reiniciarCursor(); 

     decodificador.reiniciarCursor_return(); 

     break; 

   }   

  } 

 }  

   

 void thread_buffer() {  

  

  buffer.reset(); 

  wait(1); 

   

  while (1) { 

   

   char function; 

   char proximo_return; 

    

   

   function = buffer.get_function(); 

    

   switch(function) {  

   case 0: 

    proximo_return = proximo(); 

     buffer.proximo_return(proximo_return); 

     break; 

   }   

  } 

 }  

   

  

 //SoCConnector  

  

 // SoCModuleProperty  

  

 SC_CTOR(MoverCursor)  : decodificador("decodificador"), 

buffer("buffer") { 

   

  // SoCProcess  

  SC_CTHREAD(gerenciarCursor, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 

      

  // SoCPort Realizations  

  SC_CTHREAD(thread_decodificador, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 

    

  SC_CTHREAD(thread_buffer, clk.pos()); 

  reset_signal_is(rst, false); 
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  // SoCModuleProperty Instance    

 } 

  

}; 

 

#endif 

//End SoCModule 

 

 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

 

#ifndef _MOVERCURSOR_CPP_ 

#define _MOVERCURSOR_CPP_ 

 

#include "MoverCursor.h" 

 

// SoCProcess  

void MoverCursor::gerenciarCursor() { 

 // TODO Auto-generated SoCProcess stub 

} 

 

// UMLOperations  

void MoverCursor::moverCursor(boolean direcao) { 

 // TODO Auto-generated UMLOperation stub 

} 

void MoverCursor::reiniciarCursor() { 

 // TODO Auto-generated UMLOperation stub 

} 

char MoverCursor::proximo() { 

 // TODO Auto-generated UMLOperation stub 

} 

 

#endif 

Figura 61. Código Gerado para o Módulo MoverCursor. 

II..11..22  --  CCóóddiiggoo  GGeerraaddoo  ppaarraa  CCoommuunniiccaaççããoo  

A seguir estão os códigos gerados para as portas dos módulos do IP-core do LCD. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _BUFFERCURSOR_P_H_ 

#define _BUFFERCURSOR_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 
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//Complex Types Include 

 

 

//SoCPortIn 

class BufferCursor_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("BufferCursor_p"); 

  

 //Functional Interface  

 char proximo() { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("proximo"); 

   

  put_function(0);  

  char r = get_char(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("proximo"); 

   

  return r; 

      

 }  

 

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 BufferCursor_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("BufferCursor_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 62. Código Gerado para a Porta BufferCursor_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _BUFFERDECODIFICADOR_P_H_ 

#define _BUFFERDECODIFICADOR_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_in.h" 

 

//Complex Types Include 

 

 

//SoCPortIn 

class BufferDecodificador_p : public sc_module, public hand_in { 

   

 public: 
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 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("BufferDecodificador_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void limparBuffer_return() { 

  put_void(); 

 }   

 

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 BufferDecodificador_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_in(name) { 

  MONITOR_INIT("BufferDecodificador_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 63. Código Gerado para a Porta BufferDecodificador_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _BUFFERIMPRESSOR_P_H_ 

#define _BUFFERIMPRESSOR_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_in.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "ContadorLinha.h"  

#include "LinhaPixels.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class BufferImpressor_p : public sc_module, public hand_in { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("BufferImpressor_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void retornarLinha_return(LinhaPixels r) { 

  put_LinhaPixels(r); 

 } 

   

 ContadorLinha retornarLinha_linha() { 

  return get_ContadorLinha(); 

 }   

 

 ContadorLinha get_ContadorLinha() { 

  return get_char(); 
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 } 

  

 void put_ContadorLinha(ContadorLinha r) { 

  put_char(r); 

 } 

 LinhaPixels get_LinhaPixels() { 

  return get_sc_uint< 40 >(); 

 } 

  

 void put_LinhaPixels(LinhaPixels r) { 

  put_sc_uint< 40 >(r); 

 } 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 BufferImpressor_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_in(name) { 

  MONITOR_INIT("BufferImpressor_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 64. Código Gerado para a Porta BufferImpressor_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _BUFFERUNIVERSO_P_H_ 

#define _BUFFERUNIVERSO_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_in.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "MapaPixels.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class BufferUniverso_p : public sc_module, public hand_in { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("BufferUniverso_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void imprimirDisplay_return() { 

  put_void(); 

 } 

   

 MapaPixels imprimirDisplay_mapa() { 

  return get_MapaPixels(); 
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 }   

 

 MapaPixels get_MapaPixels() { 

  return get_sc_uint< 40 >(); 

 } 

  

 void put_MapaPixels(MapaPixels r) { 

  put_sc_uint< 40 >(r); 

 } 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 BufferUniverso_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_in(name) { 

  MONITOR_INIT("BufferUniverso_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 65. Código Gerado para a Porta BufferUniverso_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _CURSORBUFFER_P_H_ 

#define _CURSORBUFFER_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_in.h" 

 

//Complex Types Include 

 

 

//SoCPortIn 

class CursorBuffer_p : public sc_module, public hand_in { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("CursorBuffer_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void proximo_return(char r) { 

  put_char(r); 

 }   

 

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 
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 CursorBuffer_p(const char *name = 0) : sc_module(name), hand_in(name) 

{ 

  MONITOR_INIT("CursorBuffer_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 66. Código Gerado para a Porta CursorBuffer_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _CURSORDECODIFICADOR_P_H_ 

#define _CURSORDECODIFICADOR_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_in.h" 

 

//Complex Types Include 

 

 

//SoCPortIn 

class CursorDecodificador_p : public sc_module, public hand_in { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("CursorDecodificador_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void moverCursor_return() { 

  put_void(); 

 } 

   

 boolean moverCursor_direcao() { 

  return get_boolean(); 

 } 

     

 void reiniciarCursor_return() { 

  put_void(); 

 }   

 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 CursorDecodificador_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_in(name) { 

  MONITOR_INIT("CursorDecodificador_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 
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Figura 67. Código Gerado para a Porta CursorDecodificador_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _DECODIFICADORBUFFER_P_H_ 

#define _DECODIFICADORBUFFER_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 

 

//Complex Types Include 

 

 

//SoCPortIn 

class DecodificadorBuffer_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("DecodificadorBuffer_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void limparBuffer() { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("limparBuffer"); 

   

  put_function(0);  

  get_void(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("limparBuffer");    

 }  

 

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 DecodificadorBuffer_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("DecodificadorBuffer_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 68. Código Gerado para a Porta DecodificadorBuffer_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _DECODIFICADORCURSOR_P_H_ 

#define _DECODIFICADORCURSOR_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 
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#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 

 

//Complex Types Include 

 

 

//SoCPortIn 

class DecodificadorCursor_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("DecodificadorCursor_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void moverCursor(bool direcao) { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("moverCursor"); 

   

  put_function(0);  

  put_boolean(direcao); 

  get_void(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("moverCursor");    

 } 

   

 void reiniciarCursor() { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("reiniciarCursor"); 

   

  put_function(1);  

  get_void(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("reiniciarCursor");    

 }  

 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 DecodificadorCursor_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("DecodificadorCursor_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 69. Código Gerado para a Porta DecodificadorCursor_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _DECODIFICADORUNIVERSO_P_H_ 

#define _DECODIFICADORUNIVERSO_P_H_ 
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#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "Caractere.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class DecodificadorUniverso_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("DecodificadorUniverso_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void recuperarMapeamento(Caractere caractere) { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("recuperarMapeamento"); 

   

  put_function(0);  

  put_Caractere(caractere); 

  get_void(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("recuperarMapeamento");    

 }  

 

  

 Caractere get_Caractere() { 

  return get_char(); 

 } 

  

 void put_Caractere(Caractere r) { 

  put_char(r); 

 } 

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 DecodificadorUniverso_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("DecodificadorUniverso_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 70. Código Gerado para a Porta DecodificadorUniverso_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _IMPRESSORBUFFER_P_H_ 

#define _IMPRESSORBUFFER_P_H_ 
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#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "ContadorLinha.h"  

#include "LinhaPixels.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class ImpressorBuffer_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("ImpressorBuffer_p"); 

  

 //Functional Interface  

 LinhaPixels retornarLinha(ContadorLinha linha) { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("retornarLinha"); 

   

  put_function(0);  

  put_ContadorLinha(linha); 

  LinhaPixels r = get_LinhaPixels(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("retornarLinha"); 

   

  return r; 

      

 }  

 

 ContadorLinha get_ContadorLinha() { 

  return get_char(); 

 } 

  

 void put_ContadorLinha(ContadorLinha r) { 

  put_char(r); 

 } 

 LinhaPixels get_LinhaPixels() { 

  return get_sc_uint< 40 >(); 

 } 

  

 void put_LinhaPixels(LinhaPixels r) { 

  put_sc_uint< 40 >(r); 

 } 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 ImpressorBuffer_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("ImpressorBuffer_p"); 

 } 

}; 
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#endif 

Figura 71. Código Gerado para a Porta ImpressorBuffer_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _DISPLAY_P_H_ 

#define _DISPLAY_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "ContadorLinha.h"  

#include "LinhaPixels.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class Display_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("Display_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void imprimirLinha(ContadorLinha linha, LinhaPixels d) { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("imprimirLinha"); 

   

  put_function(0);  

  put_ContadorLinha(linha); 

  put_LinhaPixels(d); 

  get_void(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("imprimirLinha");    

 }  

 

 ContadorLinha get_ContadorLinha() { 

  return get_char(); 

 } 

  

 void put_ContadorLinha(ContadorLinha r) { 

  put_char(r); 

 } 

 LinhaPixels get_LinhaPixels() { 

  return get_sc_uint< 40 >(); 

 } 

  

 void put_LinhaPixels(LinhaPixels r) { 

  put_sc_uint< 40 >(r); 

 } 
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 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 Display_p(const char *name = 0) : sc_module(name), hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("Display_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 72. Código Gerado para a Porta Display_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _ROM_P_H_ 

#define _ROM_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "MapaPixels.h"  

#include "Caractere.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class ROM_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("ROM_p"); 

  

 //Functional Interface  

 MapaPixels read(Caractere end) { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("read"); 

   

  put_function(0);  

  put_Caractere(end); 

  MapaPixels r = get_MapaPixels(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("read"); 

   

  return r; 

      

 }  

 

 MapaPixels get_MapaPixels() { 

  return get_sc_uint< 40 >(); 

 } 

  

 void put_MapaPixels(MapaPixels r) { 

  put_sc_uint< 40 >(r); 
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 } 

 Caractere get_Caractere() { 

  return get_char(); 

 } 

  

 void put_Caractere(Caractere r) { 

  put_char(r); 

 } 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 ROM_p(const char *name = 0) : sc_module(name), hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("ROM_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 73. Código Gerado para a Porta ROM_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _UNIVERSOBUFFER_P_H_ 

#define _UNIVERSOBUFFER_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_out.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "MapaPixels.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class UniversoBuffer_p : public sc_module, public hand_out { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("UniversoBuffer_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void imprimirDisplay(MapaPixels mapa) { 

   

  MONITOR_FUNCTION_START("imprimirDisplay"); 

   

  put_function(0);  

  put_MapaPixels(mapa); 

  get_void(); 

   

  MONITOR_FUNCTION_END("imprimirDisplay");    

 }  
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 MapaPixels get_MapaPixels() { 

  return get_sc_uint< 40 >(); 

 } 

  

 void put_MapaPixels(MapaPixels r) { 

  put_sc_uint< 40 >(r); 

 } 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 UniversoBuffer_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_out(name) { 

  MONITOR_INIT("UniversoBuffer_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 74. Código Gerado para a Porta UniversoBuffer_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _UNIVERSODECODIFICADOR_P_H_ 

#define _UNIVERSODECODIFICADOR_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_in.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "Caractere.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class UniversoDecodificador_p : public sc_module, public hand_in { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("UniversoDecodificador_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void recuperarMapeamento_return() { 

  put_void(); 

 } 

   

 Caractere recuperarMapeamento_caractere() { 

  return get_Caractere(); 

 }   

 

  

 Caractere get_Caractere() { 

  return get_char(); 
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 } 

  

 void put_Caractere(Caractere r) { 

  put_char(r); 

 } 

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 UniversoDecodificador_p(const char *name = 0) : sc_module(name), 

hand_in(name) { 

  MONITOR_INIT("UniversoDecodificador_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 75. Código Gerado para a Porta UniversoDecodificador_p. 

/** 

 * Generated in Thu Jan 29 03:39:24 GMT-03:00 2009 

 */ 

#ifndef _USUARIO_P_H_ 

#define _USUARIO_P_H_ 

 

#include "cynth_defs.h" 

#include "monitor_defs.h" 

 

// Include SoCInterfaces 

#include "hand_in.h" 

 

//Complex Types Include 

#include "Codigo.h"  

 

 

//SoCPortIn 

class Usuario_p : public sc_module, public hand_in { 

   

 public: 

 CYN_INLINE_MODULE; 

 MONITOR_USE("Usuario_p"); 

  

 //Functional Interface  

 void executarComando_return() { 

  put_void(); 

 } 

   

 Codigo executarComando_codigo() { 

  return get_Codigo(); 

 }   

 

 Codigo get_Codigo() { 

  return get_char(); 

 } 

  

 void put_Codigo(Codigo r) { 

  put_char(r); 
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 } 

  

   

 template <class C> 

 void operator() ( C& c ) { 

  bind(c); 

 } 

 

 Usuario_p(const char *name = 0) : sc_module(name), hand_in(name) { 

  MONITOR_INIT("Usuario_p"); 

 } 

}; 

 

#endif 

Figura 76. Código Gerado para a Porta Usuario_p. 
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