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Resumo

Este trabalho de mestrado apresenta o profile UML-ESL baseado em UML 2.0 para a

especificação de sistemas hardware/software em nível de serviços e um fluxo de mapeamento

de comunicação baseado neste profile para System-on-Chips com arquitetura baseada em

barramento. O profile UML proposto formaliza a modelagem de comunicação e suporta o

particionamento do sistema em módulos de hardware e software em um nível de abstração

superior as atuais abordagens baseadas em UML 2.0. Este profile apresenta duas vantagens

principais: A primeira é a redução do esforço da modelagem do sistema pela abstração de

detalhes de comunicação. O projetista é capaz de definir as características funcionais de

comunicação abstraindo detalhes da infraestrutura tais como portas, interfaces, protocolos,

canais e barramento. Além da redução do esforço de modelagem, são eliminados erros

extremamente difíceis de serem detectados durante o projeto. A segunda vantagem é que o

modelo formal permite a implementação de um fluxo de mapeamento de comunicação para

uma arquitetura SoC. O fluxo proposto parte da descrição do sistema hardware/software em

UML-ESL, extrai as características arquiteturais (módulos, particionamento e interligação entre

módulos) e de comunicação (paralelo/seqüencial, síncrono/assíncrono) do sistema e gera a

infraestrutura de comunicação composta de drivers de dispositivo, controladores de transações

do dispositivo e interfaces para um modelo de simulação de um SoC implementado como uma

plataforma virtual do sistema baseada em barramento configurada para as necessidades do

projeto. O fluxo foi validado com a modelagem e mapeamento de comunicação de um sistema

de segmentação e de rastreamento de imagens.

Palavras-chave: Mapeamento de Comunicação, ESL, UML, Comunicação em Nível de Serviço
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Abstract

This master work presents the UML-ESL profile based on UML 2.0 for service level

specification of hardware/software systems and a high level communication mapping flow based

on this profile for system-on-chips with bus based architectures. The proposed UML profile

formalizes communication modeling and supports the partitioning of the system specification into

hardware and software hierarchical modules at an abstraction level higher than current UML 2.0

based approaches. This profile has two main advantages: the first is to reduce the system

modeling effort by abstracting communication details. The designer is able to define functional

communication characteristics abstracting details of communication infrastructure such as ports,

interfaces, protocols, channels and bus. Besides the reduction of effort, errors that are extremely

difficult to detect during the project are eliminated. The second advantage is that the formal

model enables the implementation of a communication mapping flow for SoC architecture. The

proposed communication mapping flow takes the UML profile description of a hardware/software

system, extracts architectural (modules and partitioning) and communication (parallel/sequential,

synchronous/asynchronous) characteristics of the system and generates the communication

infrastructure composed of device drivers, transaction controllers, and interfaces to a simulation

model of a SoC implemented as a virtual platform-based system configured to the needs of the

project. The flow has been validated with the modeling and communication mapping process of

an image segmentation and image tracking hardware/software system.

Keywords: Communication Mapping, ESL, UML, Service Level Communication
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1 Introdução

Os sistemas embarcados encontram-se presentes no cotidiano das pessoas, em

celulares, PDAs, equipamentos de rede, câmeras entre diversos outros dispositivos. Estes

dispositivos vêm aumentando sua complexidade devido ao acúmulo de funcionalidades, com

várias restrições de desempenho, tamanho e consumo de potência, enquanto o tempo de

desenvolvimento diminui devido ao reduzido time-to-market. O aumento da complexidade de

sistemas modernos somado ao avanço tecnológico dos processos de fabricação direcionou os

projetos de sistemas embarcados para o desenvolvimento de SoCs (System-on-chip)[1]. Esses

sistemas caracterizam-se pelo alto poder de integração e heterogeneidade de componentes,

incluindo em uma única pastilha de silício processadores, memórias, barramentos e periféricos.

Outra característica relevante nos SoCs é o fato desses componentes poderem ter diferentes

interfaces de comunicação e protocolos.

Além da heterogeneidade dos seus componentes, os projetos de SoC também

possibilitam a implementação de partes da funcionalidade do circuito em aplicações de software

executadas em processadores, compreendendo com isso o projeto tanto de hardware como de

software. A fim de implementar a comunicação hardware/software o projetista deve desenvolver

o suporte de software, através de device drivers do(s) dispositivo(s), e suporte de hardware, que

consiste em controladores de interrupção, controladores de dispositivos e interfaces com o

barramento. O projeto e a integração da infraestrutura necessária para a comunicação e

interconexão entre componentes representam um desafio nos projetos de circuitos integrados,

impactando diretamente na qualidade, tempo e custo do projeto. Por exemplo, as interconexões

são responsáveis, para soluções em FPGA (Field-Programmable Gate Arrays), por 70% a 80%

da área total do circuito [5] e 75% a 85% da potência total [6]. Isto encontra-se somado a

problemas da taxa de atraso das interconexões, que aumentam proporcionalmente a
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complexidade das interconexões [7], devido a heterogeneidade dos componentes com

interfaces e protocolos de comunicação diferentes que interagem através de esquemas de

comunicação sofisticados tais como barramentos, conexões ponto-a-ponto, NoCs, etc.

Para se ter uma idéia da complexidade da infraestrutura de comunicação e do seu

impacto no projeto de um SoC a Figura 1 apresenta um exemplo da arquitetura de um SoC,

baseado em plataforma. Neste tipo de arquitetura tem-se uma plataforma base onde podem ser

identificados processador, barramento e memória. A plataforma base é incrementada com

componentes específicos que irão depender do domínio de aplicação onde o SoC será

utilizado. No exemplo da Figura 1 pode-se notar que a plataforma foi especializada para

processamento de vídeo com módulos como JPEG CODEC. Além do barramento, elemento

central da comunicação, esta estrutura é composta por componentes responsáveis pela

comunicação em software tais como os device drivers, e em hardware, como controladores,

interfaces, e componentes auxiliares que melhoram o desempenho, como o DMA. Pode-se

perceber que a comunicação é responsável por uma parte significativa da arquitetura de um

sistema, como dito anteriormente.

Devido à complexidade e impacto da comunicação de sistemas embarcados, o ITRS

(International Technology Roadmap for Semiconductors) [8] lançado em 2007 identificou a

automação de síntese de interfaces como uma potencial solução para a redução do tempo de

projeto gasto para definição e implementação de interfaces, que normalmente possuem um

grande potencial de reuso, como pode ser visto na Figura 2. A síntese de interface corresponde

a transformação de canais abstratos de comunicação, canais que implementam um conjunto de

métodos que definem os serviços disponíveis para os módulos, encapsulando modelos

abstratos de protocolos, em estruturas de canais sintetizáveis que implementem esses

protocolos.
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Figura 1 Exemplo de arquitetura de um SoC onde os elementos relacionados a comunicação representam uma
percentagem significativa da arquitetura do SoC

Como visto anteriormente um SoC possibilita a implementação em um único chip de

funcionalidades em software e hardware. Neste contexto, é fundamental o uso de plataformas

virtuais, simuladores de SoC que possibilitam a execução de software junto com a simulação de

componentes de hardware, para o projeto destes sistemas. As plataformas virtuais permitem a

simulação em paralelo dos componentes de hardware e software, validando a funcionalidade do

sistema mesmo quando o hardware real não está ainda disponível. Essa abordagem diminui o

tempo de desenvolvimento do projeto ao permitir avaliar, de maneira simplificada, problemas de

integração, possibilitando que decisões de projeto possam ser tomadas precocemente.
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Figura 2 Soluções Potenciais para projetos de sistemas embarcados identificadas em 2007 pelo ITRS

Um importante passo para redução da complexidade de projeto de SoCs foi a

possibilidade de modelagem de comunicação em diferentes níveis, de abstração variando de

acordo com a necessidade e quantidade de detalhes fornecida pelo modelo: nível de

transferência de registradores, nível de driver, nível de mensagem e nível de serviço [20]. O

nível de transferência de registradores (RTL) é caracterizado por uma modelagem de

comunicação baseada em sinais lógicos, com comunicação ponto a ponto entre lógica

combinacional e/ou registradores. Neste caso os dados são transmitidos em representação

binária, possuindo como unidade de tempo de comunicação os ciclos de clock. O nível de driver

é caracterizado pela modelagem de interconexões lógicas que encapsulam protocolos, como

barramentos, onde a comunicação é realizada através de operações de leitura e escrita de

dados em formatos fixos estabelecidos pelo protocolo. Neste nível o tempo de comunicação é
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previamente conhecido, devido ao tamanho fixo dos dados. No nível de mensagens, a

comunicação é modelada através de canais abstratos independentes de protocolo, como

FIFOs, através da definição de primitivas que encapsulam todos os detalhes de comunicação.

Por fim, no nível de serviço a comunicação é caracterizada por uma combinação de requisições

de serviços, onde todos os detalhes de comunicação (protocolo, estrutura de conexão, entre

outros) são completamente abstraídos. Desta forma, a especificação no nível de serviço implica

em uma modelagem mais rápida e menos susceptível a erros e com melhor desempenho na

simulação. A ausência de detalhes arquiteturais, em particular infraestrutura de comunicação,

incluindo portas, interfaces, protocolos, barramentos e controladores reduz o esforço do

projetista, porém o preço a ser pago é o aumento da distância entre a modelagem do sistema e

sua implementação final como um SoC.

Nos últimos anos várias abordagens para aumentar o nível de abstração foram

propostas. Apesar de serem normalmente conhecidas como ESL (Electronic System Level) [4]

[27], elas diferem quanto à linguagem e ao nível de abstração suportado. As abordagens iniciais

utilizaram linguagens de programação, a exemplo de C/C++ [49], para a modelagem de

sistemas, adicionando, posteriormente a essas linguagens, suportes de bibliotecas, como

SystemC [28] [32]. Esse tipo de abordagem foi amplamente aceito e utilizado para modelar e

implementar sistemas compostos por elementos de hardware e de software.

Mais recentemente, o mecanismo de especificação UML 2.0 [18] tem ganhado espaço

como uma alternativa para descrever sistemas de hardware/software, devido à sua

independência de linguagem e capacidade de definição de profiles específicos. Um exemplo do

uso de UML 2.0 para projeto de SoCs é o UML profile for SoC [19] e MARTE [25], adaptado

para a modelagem de hardware. Essas abordagens suportam a modelagem de comunicação

em nível de mensagem, possuindo, por isso, ainda foco no protocolo não fornecendo uma

semântica bem definida em termos de características de comunicação (síncrono, assíncrono,
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seqüencial, paralelo). Apesar do UML 2.0 permitir a modelagem no nível de serviço, a maioria

das abordagens usando profiles UML 2.0 [14][19][23] focam em uma modelagem do sistema

equivalente a forma em que são modelados em outras linguagens de baixo nível de abstração,

alterando apenas a linguagem utilizada e não o nível de abstração trabalhado. Os detalhes da

arquitetura, especialmente a infraestrutura de comunicação, precisam ser especificados,

incluindo portas, interfaces e protocolos. Este tipo de abordagem, portanto, consome mais

tempo de projeto e consiste em mais uma fonte de erros que podem ser propagados durante o

desenvolvimento.

Como foi dito anteriormente, projetos de sistemas embarcados deparam-se com a

necessidade de aumento da produtividade dos seus projetistas para atender as demandas de

tempo, custo e qualidade praticada pelo mercado. Neste contexto, este mercado de sistemas

embarcados depara-se com o problema de como reduzir o esforço na modelagem de sistemas

hardware/software, diminuindo, conseqüentemente, o tempo de projeto.

Uma das abordagens utilizadas para diminuição do esforço de modelagem é o aumento

do nível de abstração trabalhado. Esta abordagem, porém, depara-se com o problema da

necessidade de síntese e da ausência de um suporte ferramental que possibilite uma síntese

satisfatória. Portanto, o problema a ser atacado por este trabalho é como permitir a modelagem

de sistemas em um alto nível de abstração, diminuindo o esforço na modelagem, provendo um

mecanismo eficiente que permita mapear a especificação do sistema em uma implementação.

Este trabalho apresenta um profile UML 2.0 para modelagem no nível de serviço e um

fluxo de mapeamento do sistema, modelado com o profile proposto, em uma implementação em

uma arquitetura de SoC, incluindo a infraestrutura de hardware e software. Uma visão geral da

proposta pode ser vista na Figura 3. O sistema será descrito em UML no nível de serviço, sendo

representado de forma automática em um formato interno (SLIF). Este formato pode ser

analisado e permite que seja mapeada em uma arquitetura SoC baseada em plataforma.
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Figura 3 Proposta de Mapeamento de uma Descrição UML em nível de Serviço de um sistema hardware/software em uma
plataforma baseada em barramento.

O profile UML proposto reduz o esforço de descrição do projetista, pois abstrai os

detalhes de comunicação, permitindo ao mesmo se concentrar apenas nas características de

comunicação (paralelo, seqüencial, síncrono, assíncrono) no nível de serviço. A principal
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contribuição deste trabalho é permitir o desenvolvimento de sistemas em nível de serviço,

diminuindo com isso o esforço de modelagem, ao mesmo tempo que diminui o gap deste

modelo para uma plataforma virtual através de uma ferramenta que implementa o fluxo de

mapeamento do sistema modelado em nível de serviço em uma plataforma virtual. Outra

importante contribuição deste trabalho é o modelo intermediário para sistemas modelados em

nível de serviço, possibilitando o mapeamento da comunicação de sistemas em nível de serviço

sem a dependência de uma linguagem específica.

Os demais capítulos desta dissertação são estruturados como a seguir. O capítulo 2

apresenta conceitos importantes para o entendimento deste trabalho, como a taxonomia ESL,

utilizada como meio de comparação entre os modelos e trabalhos apresentados, e aspectos e

conceitos de UML. O capítulo 3 realiza uma breve análise das linguagens de alto nível de

abstração e mecanismos de síntese de comunicação. O profile UML proposto para modelagem

em nível de serviço é descrito no capítulo 4, enquanto o  capítulo 5 apresenta um formato

intermediário para representação de sistemas modelados em nível de serviço. O fluxo de

mapeamento de comunicação é descrito em detalhes no capítulo 6. O estudo de caso realizado

e os resultados obtidos são apresentados no capítulo 7. Por fim, algumas conclusões são

apresentadas no capítulo 8.
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2 Background

Este capítulo visa apresentar alguns conceitos básicos que serão úteis para um melhor

entendimento do trabalho desenvolvido. Em um primeiro momento é apresentada um modelo

de classificação taxonômica utilizada para projetos ESL apresentada na seção 2.1. Este modelo

permite caracterizar de maneira clara e precisa o nível de abstração de serviço utilizado neste

trabalho, assim como os trabalhos relacionados. Na seção 2.2 é feita uma breve introdução a

UML 2.0, onde são identificadas características da linguagem que dão suporte à modelagem de

SoCs.

2.1 Classificação Taxonômica

A taxonomia ESL [27] é baseada no modelo de taxonomia definido pelo programa

RASSP (Rapid prototyping of Application Specific Signal Processors) em 1995 e consolidado

pelo Virtual Socket Interface Alliance (VSIA). O modelo de taxonomia ESL é composto por cinco

eixos principais conforme apresentado na Figura 4: temporal, dados, concorrência,

comunicação e configurabilidade, onde os dois primeiros são oriundos do modelo de taxonomia

definidos pelo RASSP.

O eixo temporal define características de tempo do modelo, classificando-as em

propagação de porta, clock, aproximação de ciclo, ciclo de instrução, ciclo de token, eventos e

ordem parcial. A ordem parcial é o ponto mais abstrato, onde não há noção do tempo atual,

apenas na ordem de execução de eventos, podendo ser seqüenciais ou concorrentes. No nível

de eventos, o tempo de início e fim da execução de um evento é realizado em certo intervalo de

tempo. No nível de ciclo de token, ou ciclo de dados, a precisão dos eventos é definida em

termos do progresso regular dos dados. Por exemplo, um sistema de processamento de

imagem pode processar X quadros por segundo, processando quadros de imagens (tokens) em
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um determinada freqüência (“clock”). No nível de ciclo de instruções, eventos são especificados

em termos de tratamento de um fluxo de instruções. Na aproximação por ciclo, as operações de

barramento e acesso a memória estão presentes, mas o intervalo entre eles não é conhecido

com precisão. No nível de clock, a contagem exata do ciclo são conhecidas. Por fim, no nível de

propagação de porta o tempo dentro do período de clock também é conhecido com precisão.

Figura 4 Eixos da Taxonomia ESL

O eixo de dados define o nível de precisão dos dados suportados, sendo classificados

nos seguintes níveis listados da maior para a menor resolução: bit, formato, valor, propriedade e

token. O tipo token indica que um dado está passando pelo sistema, mas seu tamanho e

conteúdo não são conhecidos. O tipo propriedade representa um dado por um nome. O tipo

valor possui uma precisão numérica (inteiro, ponto flutuante, etc.), mas sua representação em
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hardware não é conhecida. Formato é tipo dependente do tipo de dados utilizado pelo

processador. O tipo bit provê o mapeamento do valor no hardware.

O eixo de concorrência define a quantidade de processos ou execuções de aplicações

que podem ser executadas simultaneamente. São classificadas em: sinal, pipeline, multithread,

paralelo, multiaplicação e seqüencial. No nível seqüencial não existe concorrência entre

funções. No nível de multiaplicação os dados podem ser compartilhados entre as aplicações,

mas uma não influencia a outra. No nível paralelo, as aplicações são executadas de formas

independentes, mas precisam cooperar em certas atividades. No nível de multithread, uma

função é definida com múltiplas threads de execução. Em geral, pipeline define a transmissão

de dados a partir de uma operação para outra de uma forma controlada. Por fim, no nível de

sinais, típico de nível de portas e operações assíncronas, existe uma combinação de vários

caminhos entre dois pontos de sincronização e o progresso da transmissão do sinal.

O eixo de comunicação define a forma que os elementos de processamento se

comunicam entre si. Os níveis de comunicação são classificados em: ponto-a-ponto, buffer, co-

processador, memória, barramento de alta velocidade, barramento de baixa velocidade e

nenhuma. Para comunicações ponto-a-ponto duas funções comunicam-se entre si diretamente

sem a adição de elementos de controle. No nível de buffer, duas funções comunicam-se entre si

diretamente com a adição de um controle que permite a concorrência de tarefas e taxas de

execução de funções diferentes. Um exemplo deste nível é uma comunicação através de FIFO.

No nível de co-processamento informações são compartilhadas entre dois elementos através de

um relacionamento produtor-consumidor, onde uma das funções é a dona da informação e a

disponibiliza para a outra. No nível de memória a troca de informações entre elementos é

realizada através de uma memória e as operações de leitura e escrita são realizadas de forma

independente. Os próximos dois níveis utilizam barramentos para comunicação entre

elementos, tendo o nível de barramento com baixa velocidade um protocolo mais complexo
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para garantir a integridade da transferência dos dados. O nível mais alto deste eixo não utiliza

nenhum mecanismo para comunicação entre os elementos.

O eixo de configurabilidade define quão configurável é o sistema, sendo classificado em

fixo, projeto, configurável, programável e dinâmico. No nível fixo, não existe a possibilidade de

realizar nenhuma alteração no projeto do hardware ou software. Quando o código fonte

encontra-se disponível, é possível configurar o sistema ou elementos no nível de projeto.

Quando elementos possuem um conjunto de opções de configuração o sistema é classificado

como configurável. No nível programável, há a existência de dispositivos programáveis como

FPGAs e PLDs que permitem a configuração na sua inicialização. Já no nível dinâmico o

sistema pode ser reconfigurado em tempo de execução.

Dentro deste trabalho será utilizada esta classificação para avaliar as linguagens de

modelagem dos sistemas, sendo utilizada como critério de comparação entre elas.

2.2 UML 2.0

UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem de propósito geral,

desenvolvida por Grady Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, que surgiu na década de

90. Existiam várias metodologias de modelagem orientada a objetos até o surgimento do UML,

causando uma guerra entre a comunidade de desenvolvedores orientados a objetos. A UML

acabou com esta guerra trazendo as melhores idéias de cada uma destas metodologias, e

mostrando como deveria ser a migração de cada uma para a UML.

A primeira versão de UML possui elementos combinados das abordagens Booch [50],

OOSE [51] e OMT [52], que formaram a base desta nova linguagem. Booch definiu a noção de

que um sistema é analisado a partir de um número de visões, onde cada visão é descrita por

um número de modelos e diagramas. O Método de Booch trazia uma simbologia complexa de

ser desenhada a mão, continha também o processo pelo qual sistemas são analisados por
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macro e micro visões. A OMT (Object Modelling Technique) é um método desenvolvido pela GE

(General Electric), especialmente voltado para o teste dos modelos, baseado nas

especificações da análise de requisitos do sistema. Este método é composto pela junção dos

modelos de objetos, funcional e casos de uso. O método OOSE também é baseado na

utilização de use-cases, que definem os requisitos iniciais do sistema, vistos por um ator

externo.

Com a junção destas três abordagens, UML possibilitou a descrição de qualquer tipo de

sistema em termos de diagramas orientados a objetos, sendo rapidamente aceita pelo mercado

de software como uma linguagem gráfica padrão destinada à especificação, à construção, à

visualização e à documentação de sistemas complexos de software.

A versão 2.0 de UML inclui várias novidades em relação à estrutura geral da linguagem

principalmente com relação à possibilidade de se desenvolver profiles ou “perfis”, específicos

para um domínio de aplicação. Esta padronização estendeu ainda mais a abrangência e a

viabilidade dessa linguagem. Sua expressividade permite que os usuários modelem desde

sistemas de informações corporativas e aplicativos Web até sistemas embarcados de tempo

real, elementos de hardware e sistemas hardware/software. Um exemplo é o profile “UML for

SoC” [19] que é específico para a modelagem de SoCs.

A linguagem UML é totalmente baseada em conceitos e padrões extensivamente

testados provenientes de metodologias já existentes, além de ser muito bem documentada com

toda a especificação da semântica da linguagem representada como meta-modelos. Esta

dominação está sendo consolidada na indústria de software desde 1997, quando o consórcio

internacional de empresas que define e ratifica padrões na área de Orientação a Objeto, a OMG

(Object Management Group), aprovou-a como linguagem padrão. Nos últimos anos, ela vem

sendo considerada a linguagem-padrão de modelagem de software adotada internacionalmente

pela indústria de Engenharia de Software. A UML, apesar do pouco tempo que é utilizada na
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indústria de hardware, também vem sendo apontada como a linguagem do futuro para

empresas de microeletrônica [53].

A UML se caracteriza por ser uma linguagem gráfica independente de plataforma, o que

permite sua utilização em diversos tipos de aplicações e domínios. Uma de suas principais

vantagens é ser uma notação comum ao longo de todo o processo de desenvolvimento, desde

a especificação de requisitos até a modelagem mais detalhada do sistema, contemplando seus

elementos, estruturas, interações e comportamentos. Esta padronização da notação auxilia na

comunicação entre as diversas equipes atuantes em um projeto, proporcionando uma

linguagem única para todos os envolvidos.

A UML 2.0 é composta por treze tipos de diagramas para descrever vários aspectos

estruturais e comportamentais dos sistemas. A UML suporta modelos estáticos (estrutura

estática), dinâmicos (comportamento dinâmico) e funcionais. A Modelagem estática é suportada

pelo diagrama de classes e de objetos, que consiste nas classes e seus relacionamentos. Os

modelos dinâmicos são suportados pelos diagramas de estado, seqüência, colaboração e

atividade. E o modelo funcional é suportado pelos diagramas de componente e execução.

Como o foco deste trabalho é a modelagem de sistemas com comunicação entre

módulos de hardware e software com o menor esforço, os modelos projetados utilizarão apenas

os diagramas de classes e de sequência. Estes dois diagramas representam o conjunto mínimo

necessário para a modelagem de um sistema. O diagrama de classes é provavelmente o mais

conhecido. Ele descreve aspectos estruturais de um sistema em termos de classes e

associações entre essas classes. Uma classe pode ter atributos e operações. Este diagrama

também estabelece como as classes se relacionam e trocam informações entre si. A Figura 5

apresenta um exemplo de diagrama de classes, utilizando o UML profile para SoC, através da

modelagem de um dispositivo OCP Slave. Na Figura 5 os elementos Decodificador, Requisicao,

Dado, Endereco e Comando representam classes (elementos de um sistema). Os
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relacionamentos podem ser de associações, como a representada pela seta que une as classes

Decodificador e Requisicao, herança (generalização), dependência ou refinamentos.

Figura 5 Exemplo de um diagrama de classes com aspectos estruturais da implementação de um caso de uso de um
dispositivo OCP Slave

A modelagem dinâmica dos sistemas é normalmente realizada através de diagramas de

seqüência. Estes diagramas representam a troca de mensagens entre objetos considerando

uma ordem temporal. Em geral, baseia-se em um Caso de Uso definido pelo diagrama de

mesmo nome e apóia-se no Diagrama de Classes para determinar os objetos das classes

envolvidas em um processo, bem como as operações (funções) disparadas entre os mesmos.

Um Diagrama de Seqüência modela uma funcionalidade do sistema através da execução de um

conjunto de ações, representadas neste diagrama por mensagens, ordenadas no tempo

(representado pelo eixo vertical).

A Figura 6 apresenta o diagrama de seqüência responsável por modelar o fluxo de

eventos que implementa a funcionalidade de leitura de um sensor através de um dispositivo

OCP Slave, mostrando a iteração, através de trocas de mensagens, entre os componentes do

dispositivo. Os componentes que interagem para a execução desta funcionalidade são
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representados no topo do diagrama, como a decodificador, interfaceSlave e interfaceMestre, e

pelos atores, máster e slave, responsáveis pela ativação dos eventos. As setas representam

uma mensagem trocada entre elementos do sistema. Estas mensagens correspondem a

solicitação, por um elemento do sistema, de execução de uma função, como enviarResposta,

de outro elemento do sistema.

Figura 6 Exemplo de diagrama de sequência com aspectos dinâmicos da implementação de um caso de uso de um
dispositivo OCP Slave

Por ser uma notação de propósito geral, a UML deve ser adaptada para ser

efetivamente aplicada a um determinado domínio através da definição de profiles. Os elementos

relevantes do modelo UML são identificados e refinados em um conjunto de subtipos

específicos do domínio a ser modelado. Este refinamento define em UML os tipos e termos

utilizados no domínio a ser modelado. Para o exemplo apresentado na Figura 5, o profile para
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SoC refinou o UML inserindo termos de projetos de SoC como módulos, além dos tipos de

dados suportados, como o sc_uint.

A possibilidade de definir perfis (profiles) é um mecanismo de extensão padrão fornecido

pela UML. Os perfis permitem personalizar a UML para qualquer domínio. Os profiles são

definidos usando os estereótipos, como o SoCProtocol apresentado na Figura 5. Nele também

são definidas as restrições que são aplicadas aos elementos do modelo específico, como

classes, atributos, operações e atividades.

Nos últimos anos foram definidos alguns profiles para personalizar o UML para

modelagens de SoCs, como profile UML para SystemC e MARTE. A OMG por sua vez adotou o

profile UML para SoC, adicionando desta forma cinco dos principais conceitos utilizados em

SoC: módulos, protocolos, processos, portas e canais e conectores. O UML profile para SoC e

os demais serão apresentados com mais detalhes no capítulo 3.1.

Dentro do contexto deste trabalho, foi definido um profile de UML 2.0 para modelagem

de SoCs em nível de serviço. Este profile implementa conceitos de SoC, como módulos, mas,

diferente do profile para SoC apresentado anteriormente, abstrai os conceitos relacionados a

comunicação (protocolos, processos, portas e canais e conectores), reduzindo assim o esforço

de modelagem do projetista e também erros decorrentes desta modelagem.
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3 Estado da Arte

Este capítulo apresenta brevemente o cenário atual de projetos de SoCs, levando em

consideração sua modelagem e técnicas de síntese ou mapeamento para implementação do

sistema final. É apresentado o estado da arte em linguagens que possibilitam uma modelagem

em alto nível de abstração, consequentemente modelados em baixa resolução de acordo com a

taxonomia ESL apresentada na seção 2.1, e técnicas de síntese que permitem a

implementação de sistemas com alta resolução, tendo como alvo uma arquitetura de um SoC.

Na seção 3.1 são apresentadas linguagens de modelagens de sistemas baseadas em UML 2.0,

identificando suas principais características e analisando suas principais contribuições e pontos

a serem melhorados em relação ao nível de abstração trabalhado e aos aspectos de

comunicação suportados. A seção 3.2 apresenta técnicas, ferramentas e fluxos de síntese

focados em aspectos de comunicação. Por fim, conclusões deste capítulo são apresentadas na

seção 3.3.

3.1 Linguagens de modelagem de sistemas

UML 2.0 (Unified Modeling Language) [55] é uma linguagem de propósito geral e

independente de plataforma para especificação, documentação, visualização e

desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Esta linguagem permite a modelagem

estrutural e comportamental dos sistemas, modelando a comunicação no nível de serviços.

Como uma linguagem independente de plataforma, UML 2.0 não implementa os conceitos de

módulos de hardware. Esta restrição pode ser contornada através de especializações para

domínios específicos, implementados através da definição de profiles, como UML profile for

SoC [19], UML profile for SystemC [21][22][23] e MARTE [25], que serão apresentados nas

subseções seguintes.
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3.1.1UML profile for SoC

A linguagem UML foi desenvolvida para modelagem de software, não suportando a

modelagem e especificação de SoCs, devido a ausência de semântica para a descrição de

hardware e sua integração com software. Visando a utilização desta linguagem expressiva para

a modelagem de sistemas hardware/software, a OMG definiu um profile de UML para SoC. Este

profile introduziu um estereótipo para cada elemento de um SoC em UML. Utilizando este

profile é possível a modelagem de SoCs onde a comunicação entre os módulos é realizada

ponto a ponto.

Todos os estereótipos suportados pelo UML profile para SoC encontram-se listados na

Tabela 1. Estes estereótipos possibilitam que os elementos de diagramas UML passem a ter

uma conotação diferenciada para o domínio especificado, no caso SoCs. No diagrama de

classes, as classes, que representam elementos estruturais do sistema, com o UML profile para

SoC, passam a ser classificadas como SoCModule, Data, Controller e SoCChannel,

representando consecutivamente, um módulo, uma estrutura de dados, um controlador e um

canal. As interfaces, especialização de classes para identificação de interface entre classes ou

subsistemas, passam a ser classificadas como SoCInterface representado uma interface de

módulos de um SoC. E as portas, por sua vez, são classificadas como SoCPort. O processo de

um módulo é representado em UML pelas operações (funcionalidades) da classe identificadas

pelo estereótipo SoCProcess. O protocolo de comunicação entre módulos é modelado no

diagrama de colaboração, sendo representado pela linha de conexão entre as classes com o

estereótipo SoCProtocol.

Este profile é fortemente baseado na linguagem SystemC [32], implementando os

conceitos desta linguagem, forçando o projetista a modelar o sistema em UML como se

estivesse modelando em SystemC, não abstraindo, portanto, nenhum detalhe da modelagem
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dos módulos e de sua estrutura de comunicação. Esta forte ligação com SystemC permite uma

base para geração automática de código em SystemC a partir dos modelos em UML profile

para SoC.

Tabela 1 Estereótipos suportados pelo UML profile para SoC

Elemento do SoC Estereótipo Metaclasse UML

Módulo SoCModule Classe

Processo SoCProcess Operação

Dado Data Classe

Controlador Controller Classe

Protocolo de Interface SoCInterface Interface

Canal SoCChannel Classe

Protocolo SoCProtocol Colaboração

Porta SoCPort Porta/Classe

Parte do Módulo SoCModuleProperty Propriedade

Parte do Canal SoCChannelProperty Propriedade

A Figura 7 apresenta um sistema de segmentação de imagem modelado com o UML

profile para SoC. Este sistema é composto por dois módulos, Skin e Mahalanobis, identificados

pelo estereótipo SoCModule. O módulo Skin possui um processo, calcMatrix, identificado pelo

estereótipo SoCProcess. Estes módulos se comunicam através de um canal, SegChannel.

Neste diagrama de classes podemos perceber que toda a infraestrutura de comunicação,

composta por portas, interfaces canais e protocolos, precisam ser especificadas, não abstraindo

este tipo de informação sobre a infraestrutura de comunicação.
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Figura 7 Diagrama de classe do sistema de segmentação de imagens modelado com o UML profile para SoC, onde toda a
infraestrtura de comunicação (portas, canais e interfaces) encontra-se modelada

A Figura 8 apresenta a classificação deste profile de acordo com a taxonomia ESL

apresentada na seção 2.1. Por ser fortemente baseado em uma linguagem de implementação

de hardware, ele permite a modelagem com uma alta resolução, em especial no que se refere a

informações de tempo e dado. A comunicação possui uma baixa resolução, visto que se

encontra no nível de mensagem, uma subdivisão do que a taxonomia ESL define como

nenhuma. Suporta também diversos níveis de concorrência, desde o de maior resolução até o

de menor resolução, como paralelismo, características suportadas pelo UML básico. Esta alta

resolução impõe ao projetista uma modelagem minuciosa, o que torna esta atividade mais

demorada, porém possibilitando a aplicação de uma tradução automática para código SystemC.

Como o foco deste trabalho é diminuir o esforço de projeto de SoCs, este profile não consegue

atender a necessidade devido a grande quantidade de características da comunicação que

precisam ser modeladas.
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Figura 8 Classificação taxonômica do UML profile para SoC

3.1.2UML profile for SystemC

Mueller [14] propôs um profile de UML 2.0 para SystemC, com o intuito de possibilitar

uma maior manutenabilidade e expressividade de projetos em SystemC. O principal objetivo da

criação deste profile foi prover uma representação gráfica para projetos em SystemC com a

possibilidade de geração automática de código em SystemC a partir destes diagramas e a

geração desta representação gráfica a partir do código fonte.

Para dar maior suporte a elementos da linguagem SystemC, o profile proposto por

Muller foi dividido em quatro camadas: estrutura e comunicação, comportamento e

sincronização, tipos de dados, e portas, interfaces e canais predefinidos. A Figura 9 apresenta

as quatro camadas definidas por este profile divididas em duas partes: o núcleo de SystemC,

composto pelas três primeiras camadas e define os elementos suportados pela linguagem, e
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SystemC, que possibilita a modelagem de sistemas com os elementos definidos pelo seu

núcleo.

Figura 9 Camadas do UML profile para SystemC

A camada de estrutura e comunicação define estereótipos para representar elementos

estruturais e de comunicação que serão modelados em diagramas estruturais como o diagrama

de classes e diagrama de estrutura. Os estereótipos definidos por esta camada apresentam-se

listados na Figura 10. Os elementos de comunicação definidos por esta camada são

implementados com detalhes pela parte de portas, interfaces e canais predefinidos, que

armazena as características estruturais desses elementos. A camada de tipos de dados, define

os tipos de dados suportados por SystemC, como sc_uint, e que podem ser utilizados nos

diagramas estruturais. A camada de comportamento e sincronização define os estereótipos

necessários para a modelagem comportamental realizada pelo diagrama de máquina de

estados como apresentado na Figura 11. Neste diagrama, os estados, como waiting_for e

running, são descritos de acordo com a sequência de ações que o mesmo executa. O estado

running por exemplo, como descrito na função my_thread, executa a ação a1, depois espera

por e* para poder executar a2.
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Figura 10 Estereótipos para modelagem estrutural utilizando o UML profile para SystemC

Muller também demonstra como modelar hardware e software juntos em um ambiente

UML único. Este profile suporta o encapsulamento de ISSs (Instruction Set Simulators) em

diagramas UML e permite a modelagem de sistemas composto por elementos implementados

em C/C++ e SystemC.

Assim como o UML profile para SoC, neste profile a modelagem de sistemas ainda é

feita em alta resolução, como pode ser constatado pelo sua classificação taxonômica

apresentada na Figura 12. Os dados podem ser definidos no seu nível mais baixo, bit, e

transmitidos no tempo com a noção de clock. A comunicação é sempre projetada no nível de

mensagem e o projetista ainda precisa modelar portas, interfaces e protocolos. Elementos de

comunicação não são abstraídos e a modelagem é realizada no nível de mensagem.
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Figura 11 Máquina de estados comportamental utilizando o UML profile para SystemC

Utilizando o UML profile para SystemC, Riccobene [21] propôs uma ferramenta para

hardware e software co-design. Esta ferramenta utiliza um modelo UML independente de

plataforma (PIM). Este modelo pode ser mapeado em um modelo dependente de plataforma

(PSM), que contém detalhes do projeto e implementação. A ferramenta suporta o projeto e a

engenharia reversa de códigos em C++ e SystemC, incluindo a geração de código. Usando

diagramas de classe, os projetistas são capazes de modelar o sistema como um conjunto de

módulos. Por utilizar o profile para SystemC, a comunicação deve ainda ser modelada através

da utilização de portas, canais e interfaces, não abstraindo, portanto, os elementos de

comunicação.
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Figura 12 Classificação taxonômica do UML profile para SystemC

3.1.3MARTE

MARTE é um profile UML para sistemas de tempo real e sistemas embarcados que

provê suporte aos estágios de especificação, projeto e verificação. Ele suporta a modelagem e

análise das plataformas, incluindo os elementos de software (middleware, sistema operacional e

máquinas virtuais) e hardware.

MARTE consiste na definição de bases para descrições baseadas em modelos de

sistemas de tempo real e sistemas embarcados. MARTE fornece o suporte exigido para

especificações detalhadas das características dos sistemas de tempo real e sistemas

embarcados. Além de suportar a modelagem desse tipo de projeto, MARTE também suporta

modelos de análise. Neste sentido, a intenção não é definir novas técnicas de análise em tempo
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real e sistemas embarcados, mas apoiá-los, fornecendo facilidades para inserir nos modelos

informações necessárias para realizar uma análise específica, focando em desempenho e

escalabilidade.

MARTE define uma semântica precisa para modelagem de tempo e de recursos,

permitindo uma transformação automática de seus modelos para linguagens com menor nível

de abstração. Um dos objetivos deste profile é o de apoiar os fluxos de projeto comum para

projetos de tempo real e de sistemas embarcados, permitindo a modelagem de aplicações

(incluindo as características funcionais e não funcionais), a arquitetura do hardware e da

atribuição da aplicação a arquitetura do hardware modelada.

A Figura 13 apresenta a classificação taxonômica de MARTE. Por possibilitar a

modelagem tanto de software como de hardware, MARTE consegue suportar diferentes tipos

de resolução, indo desde o nível de clock até eventos. Os dados, como os demais trabalhos

apresentados, podem ser definidos no seu nível mais baixo, bit, e transmitidos no tempo com a

noção de clock. A comunicação pode ser projetada desde o nível de co-processador até o nível

de mensagens, necessitando da modelagem tanto detalhes da arquitetura alvo quanto portas,

interfaces e protocolos. Elementos de comunicação não são, portanto, abstraídos e a

modelagem é realizada até o nível de mensagem.



28

Figura 13 Classificação taxonômica de MARTE

3.1.4 Análise das linguagens de modelagem

Figura 14 apresenta a classificação das abordagens acima listadas de acordo com a

taxonomia ESL. Por serem intimamente baseadas em SystemC, o UML profile para SoC e o

profile para SystemC apresentam uma resolução alta em comparação a MARTE. Este último foi

desenvolvido para a modelagem de software, focando em sistemas embarcados, possuindo

uma baixa resolução, herança de uma modelagem de software. Como o foco deste trabalho é a

diminuição do esforço de modelagem, nenhum destes trabalhos possuiu uma resolução baixa o

suficiente para diminuir este esforço, uma vez que informações de canais, protocolos e

interfaces não são abstraídas por estes modelos.
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Figura 14 Classificação taxonômica das linguagens de modelagem de alto nível de abstração

3.2 Mecanismos de Síntese de Comunicação

Técnicas de síntese de comunicação a partir de modelos de alto nível de abstração vêm

sendo desenvolvidas nos últimos anos. As abordagens adotaram linguagens como SystemC e

SpecC [10] para modelar sistemas no nível de mensagens ou níveis de abstrações mais baixos.

A partir destes modelos, técnicas e ferramentas foram desenvolvidas para sintetizar sistemas

modelados no nível de driver ou de mensagem para plataformas com arquiteturas baseadas em

barramento [9][11][12] ou ponto-a-ponto [56].
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3.2.1Schirner

Schirner [9] apresenta uma síntese de comunicação ESL para um sistema descrito em

SpecC, em uma plataforma implementada em TLM (Transaction Level Modeling)[29]. Esta

abordagem usa SpecC para modelagem de sistemas utilizando uma descrição de máquina de

estados. A partir da descrição do sistema, comportamentos (computação) e canais

(comunicação) são identificados. Comportamentos são particionados entre módulos de software

e hardware.

A Figura 15 apresenta uma visão geral da síntese realizada por Schirner. Módulos de

software são sintetizados como tarefas a serem executadas em um processador, executando

em um sistema operacional pré-definido. Os elementos de comunicação são sintetizados como

barramentos para tráfego de informações e elementos de hardware para gerenciamento dessas

transferências de dados. Os elementos de hardware, por sua vez, são sintetizados como IP-

Cores. Embora esta abordagem proporcione um alto nível de abstração do modelo de

comunicação, o seu foco está na síntese de HDS (Hardware Dependente de Software). Síntese

de elementos de hardware, como controladores de dispositivo de hardware e interfaces para

permitir a comunicação, estão fora do escopo do trabalho de Schirner.

Figura 15 Visão geral da síntese de alto nível proposta por Schriner

A proposta de Schirner possui como entrada um sistema modelado em SpecC com uma

alta resolução como pode ser constatado na sua classificação taxonômica apresentada na
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Figura 16. A entrada deste fluxo possui baixa resolução apenas nos eixos de tempo, suportando

o conceito e a modelagem de eventos, e no eixo de comunicação, que pode ser modelada até o

nível de mensagens, ainda necessitando, portanto, modelar os canais, portas e protocolos. Esta

alta resolução é devido ao fato de SpecC ter sido baseada em C com foco no desenvolvimento

de hardware, incluindo, com isso, os conceitos de hardware que possuem uma alta resolução

como ciclo, bit e comunicação ponto-a-ponto, realizada em SpecC sempre através de um canal.

O SpecC, com relação ao eixo de concorrência, permite a modelagem dos sistemas desde o

nível de sinal até o nível seqüencial. A plataforma gerada por essa abordagem também possui

uma alta resolução. Desta forma, esta abordagem não consegue atingir o objetivo de diminuir o

esforço de modelagem, utilizando linguagens de baixa resolução, para a geração de uma

plataforma final com alta resolução.

Figura 16 Classificação taxonômica de SpecC x Plataforma gerada pelo fluxo proposto por Schirner
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Figura 16. A entrada deste fluxo possui baixa resolução apenas nos eixos de tempo, suportando
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3.2.2Abdi

Abdi [12] apresenta um método e algoritmos de síntese de comunicação para sistemas

hardware/software. A Figura 17 apresenta o fluxo proposto por Abdi, cuja entrada é composta

por três partes: um modelo do sistema no nível de mensagem composto por componentes que

executam comportamentos específicos em paralelo e são conectados por canais abstratos que

suportam métodos de send/receive; uma biblioteca de protocolos; e um conjunto de decisões de

síntese, como alocação de barramento, conectividade e prioridade de componentes. A

comunicação é classificada por Abdi como bloqueante ou não bloqueante e é modelada através

de rede de processos, onde os elementos de computação são representados como processos e

a comunicação entre eles é representada pelo fluxo de dados trocados entre os processos.

Uma plataforma virtual intermediária é gerada de acordo com as decisões de síntese. Esta

plataforma pode ser refinada através da integração de componentes dedicados a comunicação,

como controladores de interrupção.
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Figura 17 Fluxo de síntese de comunicação proposto por Abdi

O modelo de entrada do fluxo de síntese proposto por Abdi apresenta uma baixa

resolução como pode ser constatado em sua classificação taxonômica apresentada na Figura

18. Por encontrar-se no nível de mensagem, esta entrada modela sistemas com uma noção de

tempo restrita a ordem de execução de processos e eventos, e a comunicação entre os

módulos ainda necessita da modelagem de informações da infraestrutura de comunicação. A

plataforma final, por sua vez, possui uma resolução mais alta em comparação com a de

Schirner, ao trabalhar com uma arquitetura totalmente dependente de um barramento para

comunicação entre elementos. Desta forma, este trabalho não conseguiu atingir o nível de

abstração desejado para o modelo do sistema, apesar de possuir uma resolução mais baixa do
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que os demais trabalhos de síntese apresentados neste capítulo, nem sintetiza o mesmo para

uma arquitetura alvo de alta resolução.

Figura 18 Classificação taxonômica da entrada e saída do fluxo de síntese proposto por Abdi

3.3 Conclusão

Como pode ser visto, os trabalhos relacionados não resolvem o problema da

modelagem de sistemas em um nível de abstração alto como em nível de serviço. Eles também

não definem um fluxo de síntese ou de mapeamento de comunicação que possibilite o

mapeamento em uma implementação a partir de um modelo no nível de serviço, visto que

nenhum desses trabalhos suporta este nível de abstração.

Idealmente o modelo para modelagem de sistemas a ser utilizado deveria ser uma que

possuísse a menor resolução em todos os eixos das da classificação taxonômica, como
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apresentado na Figura 19. Modelos com esta classificação permitiriam um baixo esforço de

projeto e conseqüentemente um menor tempo. As linguagens utilizadas pelos trabalhos

apresentados neste capítulo atingiram o nível de mais baixa resolução em poucos itens, não

podendo, portanto, ser classificada como uma linguagem satisfatória para a modelagem de

sistemas com o mínimo esforço, além de possuírem um suporte de síntese satisfatório.

Figura 19 Classificação taxonômica ideal para o modelo de entrada e sistema final
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4 Profile UML 2.0 para modelagem de sistemas
em nível de serviço

Este capítulo apresenta a proposta de um profile para UML 2.0 que suporte o projeto de

sistemas no nível de serviços. Este profile visa a diminuição do esforço de modelagem de

sistemas hardware/software através da abstração de detalhes de comunicação, focando nas

características de interação entre os elementos do sistema e não na infraestrutura necessária

para esta comunicação. A seção 4.1 apresenta a semântica utilizada em modelos em nível de

serviços. A seção 4.2 apresenta a proposta do profile para UML 2.0 que permita a modelagem

de sistemas hardware/software no nível de serviços e como o mesmo implementa as

características definidas na seção 4.1. A classificação taxonômica desta linguagem é descrita

em detalhes na seção 4.3. Por fim, conclusões são apresentadas na seção 4.4.

Para uma melhor compreensão dos conceitos apresentados neste capítulo, um sistema

de segmentação de imagens, com foco na segmentação de cor de pele utilizando o algoritmo

de Mahalanobis [57], será utilizado. Este sistema, apresentado na Figura 20, é composto por

dois elementos, um denominado Skin, responsável pela manipulação da imagem, convertendo

um arquivo de imagem em uma matriz representando cada pixel e vice-versa, e outro elemento

denominado Mahalanobis, que implementa o algoritmo de mesmo nome responsável pela

segmentação, identificando na imagem o que corresponde a uma pele.

Figura 20 Elementos do sistema de segmentação de imagem
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4.1 Semântica proposta de modelagem em nível de
serviço

Níveis mais elevados de abstração na descrição dos sistemas de hardware/software

possibilitam o reuso de descrições e elementos e um menor esforço na modelagem. Este

aumento de nível de abstração significa, com relação a classificação taxonômica, em uma

diminuição da resolução das características do sistema com relação a tempo, tipo de dado

trabalhado, comunicação, concorrência e configurabilidade.

Com o objetivo de diminuir a resolução trabalhada nos modelos de sistemas que

contemplem a modelagem de elementos de hardware e software e a comunicação entre estes

tipos de elementos, foram definidos termos que serão implementados pelo profile UML

proposto, que possibilitem a modelagem de sistemas em nível de serviço. Estes termos serão

explicados nas subseções seguintes, divididos entre termos referentes à arquitetura e à

comunicação.

4.1.1Semântica arquitetural

A Tabela 2 apresenta um resumo da semântica arquitetural proposta nesta seção. Do

ponto de vista arquitetural, sistemas de hardware/software são compostos por elementos

responsáveis pela computação e pela comunicação. Os elementos de computação são

denominados módulos. Os módulos são compostos por parâmetros, características

configuráveis do módulo compostos por um nome e tipo, e funcionalidades. As funcionalidades

implementam a parte computacional dos módulos, podendo para isto requisitar dados de

entrada e retornar valores. As funcionalidades de um módulo que podem ser acessadas por

outros elementos são denominada serviços. Os módulos se comunicam através da chamada de

serviços, denominada transações.
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Utilizando o exemplo do sistema de segmentação, os elementos Skin e Mahalanobis

serão considerados módulos. O elemento Mahalanobis possui apenas uma funcionalidade

Cálculo da distância de Mahalanobis, e esta pode ser acessada por elementos externos, sendo

também classificada como um serviço.

Estes módulos podem ser classificados em módulo de software ou módulo de hardware

de acordo com sua natureza e por decisão de projeto. Os módulos definidos como software

necessitam de um hardware para ser executado, enquanto os de hardware são elementos

independentes.

Tabela 2 Tabela resumo da semântica arquitetural utilizada em modelos em nível de serviço

Termo Descrição

Módulo Elementos que executam a computação

Parâmetro Característica configurável do módulo

Funcionalidade Implementação da computação do módulo

Serviço Funcionalidade do módulo que pode ser acessada por outro

módulo.

Transação Processo de execução de um serviço, desde sua chamada até a

obtenção do valor de retorno, quando existir.

4.1.2Semântica de comunicação

A comunicação em nível de serviço é representada como a combinação de requisição

de serviços, onde protocolos, estruturas de comunicação e informações de tempo são

abstraídas. Toda a comunicação é baseada em transações, definidas como a execução de um

serviço, desde sua requisição até sua resposta, se houver. No contexto deste trabalho as

transações serão classificadas de acordo com as categorias propostas por Gogniat [11]
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apresentadas na Tabela 3. As categorias propostas são o tipo e o modo. O tipo é referente a

como uma transação específica é executada, enquanto o modo relaciona a execução de uma

transação com outras.

Tabela 3 Classificação de comunicação segundo Gogniat

Característica Classificação
Tipo Síncrono Assíncrono

Modo Seqüencial Paralelo

De acordo com o tipo, as transações são classificadas em síncronas ou assíncronas.

Em transações síncronas apenas uma instância do serviço pode ser executada por vez, ficando

bloqueada até que complete sua execução e retorne o resultado. O item “a” da Figura 21

apresenta a FSM de execução de uma transação síncrona, onde podemos perceber que todos

os passos de execução de uma transação são executados para que uma nova transação possa

ser realizada. Em transações assíncronas mais de uma instância do serviço pode ser executada

por vez, não necessitando a finalização da execução de um serviço para poder tratar outra

requisição de serviço, como pode ser observado no item “b” da Figura 21.

Tabela 4 Tabela resumo da semântica de comunicação utilizada nos modelos em nível de serviço

Termo Descrição

Síncrono
Tipo de comunicação onde apenas uma instância do serviço

pode ser executada por vez, ficando bloqueada até sua

resposta.

Assíncrono
Tipo de comunicação onde mais de uma instância de serviço

pode ser executada por vez, não deixando o serviço bloqueado,

e o tempo para retorno do serviço não é previamente conhecido.

Paralelo Modo de comunicação onde um grupo de transações é

executado em paralelo.
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Sequencial Modo de comunicação onde a execução de uma transação é

dependente do término de outra

Figura 21 FSM da execução de transações síncronas e assíncronas

O modo de comunicação corresponde a forma ou seqüência em que as transações são

executadas, podendo ser seqüencial ou paralelo. A Figura 22 apresenta a execução de três

transações no eixo do tempo. Para transações seqüenciais, como T1 e T2, o início da segunda

transação só é realizado ao final da execução da primeira, enquanto transações paralelas,

como T2 e T3, podem ser executadas ao mesmo tempo, não implicando, contudo, o início da

execução de ambas no mesmo instante de tempo.
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Figura 22 Exemplo de execução de transações segundo o seu modo no eixo do tempo

4.2 UML-ESL Profile

Visando o aumento do nível de abstração das informações de projetos relacionadas a

comunicação para diminuir o esforço de projeto, este trabalho propõe o modelo dos sistemas no

nível de serviço, implementando os conceitos apresentados na seção 4.1. A modelagem de

sistemas hardware/software no nível de serviço da forma como foi proposta na seção anterior

não é suportada por UML 2.0. Com o objetivo de permitir este tipo de modelo, este trabalho

propõe um profile UML para este fim. O UML-ESL é, portanto, um profile de UML 2.0 para ESL

que possibilita a modelagem, no nível de serviços, de sistemas compostos por hardware e

software. A possibilidade de modelar elementos de software e de hardware utilizando a mesma

linguagem e o mesmo diagrama reduz o tempo de projeto do sistema, além de possibilitar um

menor número de erros, visto que o projetista só precisa se especializar em uma única

linguagem ou representação para modelar este tipo de sistema. Utilizando o UML-ESL o

projetista reduz o esforço de modelagem de sistemas hardware/software através da abstração

de detalhes de comunicação, como portas, interfaces e protocolos. Este profile também permite

a inserção de informações do particionamento do sistema em hardware e software.

Os conceitos apresentados na seção anterior serão implementados através de

diagramas de classe e de seqüência, onde cada elemento será mapeado como indicado na
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Tabela 5, utilizando os elementos disponíveis nos diagramas UML 2.0 para implementar os

conceitos definidos. Os módulos do sistema serão representados como classes no diagrama de

classes e classificados como um módulo de hardware ou software através do estereótipo da

classe. Os parâmetros e funcionalidades dos módulos são modelados, respectivamente, como

atributos e operações das classes. As funcionalidades que podem ser acessadas por outros

módulos, definidas neste trabalho como serviço, serão representadas pelas operações públicas

da classe. A comunicação entre os módulos do sistema é modelada utilizando o diagrama de

sequência, onde as transações são representadas pelas mensagens trocadas entre as classes.

O modo da comunicação é definido pelo nome do frame que agrupa um conjunto de

transações. O tipo da transação, por sua vez, é identificado pelo tipo de seta utilizada na

mensagem. A forma como os elementos listados na Tabela 5 devem ser utilizados será

apresentada com mais detalhes nas seções 4.2.1 e 4.2.2 com o auxílio do sistema de

segmentação para ilustrar.

UML-ESL suporta a modelagem da arquitetura e comunicação do sistema. Na

modelagem arquitetural, os módulos são projetados e particionados. Na modelagem de

comunicação, as transações são modeladas e caracterizadas de acordo com a definição de

Gogniat.

Tabela 5 Mapeamento de conceitos de modelagem no nível de serviço e os elementos de UML

Conceito Representação em UML-ESL Diagrama Relacionado

Módulos Classe Diagrama de Classes

Tipo de Módulos Estereótipo Diagrama de Classes

Parâmetros Atributos da Classe Diagrama de Classes

Funcionalidades Operações da Classe Diagrama de Classes

Serviços Operações públicas da classe Diagrama de Classes
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Chamada de Serviço Seta de associação “use” Diagrama de Classes

Transação Mensagem Diagrama de Seqüência

Modo de comunicação Frame Diagrama de Seqüência

Tipo de transação Tipo da seta de mensagem Diagrama de Seqüência

4.2.1 Modelagem de Arquitetura

A modelagem da arquitetura dos sistemas é realizada através do diagrama de classe.

Neste diagrama serão modelados os módulos do sistema, assim como a relação entre eles,

indicados pela comunicação e multiplicidade das instâncias. É também no diagrama de classes

que é realizado o particionamento do sistema.

Os módulos do sistema são modelados como classes no diagrama de classes e

classificados de acordo com informações de particionamento, através dos estereótipos

sw_module, para módulos de software, e hw_module, para os módulos de hardware. Cada

classe é formada por atributos e operações. Os atributos representam os parâmetros do

módulo. As operações implementam funcionalidades do módulo. No UML-ESL, os serviços são

identificados como operações identificadas pelo atributo público. O sistema apresentado na

Figura 23 é composto por dois módulos Skin e Mahalanobis, classificados como módulo de

software e hardware respectivamente. O módulo Mahalanobis provê o serviço

mahalanobisDistance.

A comunicação entre os módulos é modelada através da seta <<use>>, responsável

pela abstração de detalhes de comunicação, indicando apenas que determinado módulo faz

uso de serviços de outro. O módulo que provê o serviço é indicado pela ponta da seta. No

exemplo da Figura 23, o módulo Skin faz uso do serviço do módulo Mahalanobis. O serviço é

utilizado é identificado no diagrama de sequencia.
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Como pode ser constatado na Figura 23 o mesmo sistema de segmentação quando

modelado com o UML-ESL, possui um número reduzido de classes, visto que os detalhes de

comunicação não precisam ser modelados, sendo abstraídos através do uso da seta

“<<use>>”.

Figura 23 Modelagem arquitetural do sistema de segmentação de imagem utilizando o

UML-ESL

4.2.2Modelagem de Comunicação

A comunicação entre os módulos do sistema é modelada através do diagrama de

seqüência. Neste diagrama o projetista modela a execução das funcionalidades do sistema,

através da ordem de chamada e execução dos serviços no tempo, representado pelo eixo

vertical. A comunicação é modelada pelas interações entre os módulos, através da execução de

transações, classificadas de acordo com o critério apresentado na seção 4.1.2.

A transação é representada pela seta de mensagem que conecta os eixos verticais de

duas classes (módulos). O tipo da transação, síncrono ou assíncrono, é representado pelo tipo

de seta utilizada para identificar a chamada do serviço. Mensagens síncronas são

representadas por setas preenchidas e as assíncronas por setas abertas. A Figura 24

apresenta exemplos de transações síncronas (kalmanFilter, setMeasurement e

stateMeasurementCorrection) e assíncronas (stateEstimation e errorEstimation).



45

Figura 24 Representação de transações síncronas e assíncronas

A seqüência de execução das transações é modelada no diagrama de seqüência pela

ordem que eles aparecem considerando o eixo vertical. O modo de comunicação utilizado é

representado pelo nome do frame que agrupa mais de uma transação presente no topo direito

do frame. Um grupo de transações paralelas é representado pelo frame com nome “par”. O

frame de transações paralelas é dividido em duas partes, indicando que os dois fragmentos de

frame, separados por uma linha tracejada, denominados operandos, os quais podem possuir

uma ou mais transações, representa uma thread de execução executada em paralelo. Na

Figura 25 os serviços mahalanobisDistance,chamados por instâncias diferentes de Skin, são

um exemplo de transações executadas em paralelo.

As transações seqüenciais podem ser representadas de duas formas, através de um

frame com nome “seq” e pela ausência de frames, o que significa que toda transação ou
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conjunto de transações que não estejam agrupadas em frames estão necessariamente sendo

executadas seqüencialmente, respeitando a ordem definida pelo eixo vertical, onde as

transações mais próximas do topo serão executadas primeiro. Na Figura 25 dois grupos de

aplicações paralelas são executados seqüencialmente.

Figura 25 Representação do modo das transações, sequenciais e paralelas, em um diagrama de sequência

O sistema de segmentação é composto pela execução de transações seqüenciais e

síncronas como pode ser visto na Figura 26, onde a transação mahalanobisDistance, do tipo

síncrona, é executada sequencialmente, como identificado pelo frame seq,  a recognizeSkin.
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Figura 26 Diagrama de sequência do sistema de segmentação de imagem utilizando o UML-ESL

Uma transação ou conjunto de transações pode ser executada mais de uma vez. O

número de execuções pode ser fixo e explícito através da inserção de cada instancia da

transação no diagrama de seqüência. Quando o número destas execuções não é fixo, a

transação ou conjunto de transações é agrupado em um frame identificado pelo nome “loop”,

indicando a repetição deste conjunto de transações, como representado na Figura 24. O

número de iterações do loop é abstraído no diagrama.

4.3 Classificação Taxonômica do UML-ESL

A classificação taxonômica do UML-ESL é apresentada na Figura 27. Como pode ser

visto, este profile apresenta em sua classificação geral uma baixa resolução, devido à abstração

característica do nível de serviços em que ele possibilita a modelagem do sistema. Com relação

ao tempo, o UML-ESL é classificado como ordem parcial, uma vez que a ordem de execução

das transações é definida pelo eixo do tempo no diagrama de seqüência e é relacionada à
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modelar tanto comportamentos paralelos como seqüenciais. Não há estrutura de comunicação

que seja especificada explicitamente, por isso a comunicação é classificada com a mais baixa

resolução, visto que a mesma é projetada através de requisições de serviço, portanto,

abstraindo qualquer estrutura de comunicação, como canais e barramentos. Por fim, a sua

configuração pode ser alterada no modelo do sistema, ou seja, no nível de projeto, possuindo

neste caso uma alta resolução.

Figura 27 Classificação taxonômica do profile UML-ESL
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o projeto de SoCs no nível de serviços, este capítulo propôs um profile para UML 2.0, o UML-

ESL. Este profile conseguiu diminuir a resolução das informações modeladas para um nível

extremamente baixo como pode ser visto na Figura 27, que apresenta a classificação

taxonômica do UML-ESL.
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5 Representação intermediária de modelos em
nível de serviço

Sistemas podem ser modelados em nível de serviço em diferentes linguagens. Uma

forma de uniformizar a descrição de um sistema no nível de abstração desejado é utilização de

um formato intermediário para representá-lo. Este formato intermediário não deve ser utilizado

por projetistas para modelar os sistemas, e sim como uma representação interna deste projeto.

Padronizando esta representação, é possível utilizá-la também como entrada para ferramentas

de mapeamento ou síntese para implementação do sistema, podendo ser utilizada para

comparação de resultados entre ferramentas e otimização da síntese realizada. Deste formato

também se pode obter informações pertinentes para ferramentas de análise.

Neste contexto, este capítulo apresenta um formato intermediário, nomeado SLIF

(System Level Intermediate Format), para representar sistemas modelados no nível de serviços,

baseando-se na semântica definida no capítulo anterior.

5.1 SLIF

SLIF (System Level Intermediate Format) é uma representação de sistemas modelados

em nível de serviço em formato de árvore, como apresentado na Figura 28, com informações

arquiteturais e de comunicação do sistema.

O nó inicial da árvore, System, identifica a representação do sistema que será dividida

entre a representação arquitetural, System Architecture, e o relacionamento entre os módulos,

Transactions Ordering, realizado pela seqüência de transações executadas.

O nó System Architecture contém informações arquiteturais extraídas do diagrama de

classes, listando os módulos do sistema modelado. Cada módulo é representado através do nó

module, sendo composto pelos nós type, parameters, services e UsedModules. Informações



51

sobre o particionamento do sistema encontram-se no tipo do módulo, que pode ser software ou

hardware. Cada atributo do módulo é representado no nó parameter, sendo composto pelo

nome e tipo de dados, presentes respectivamente nos nós name e data type.

Figura 28 Representação interna em formato de árvore seguindo o formato de representação intermediária de sistemas
modelados em nível de serviço (SLIF)

Os serviços que o módulo provê são listados no nó services. Cada serviço, representado

pelo nó service, será composto pelo nome, o tipo e nome dos dados de entrada e saída, e o

código fonte do mesmo. O nó Used Modules lista os módulos requisitados pelo módulo que está

sendo descrito. Cada módulo requisitado é representado pelo seu nome no nó Used Module.

A Figura 29 apresenta um fragmento da representação SLIF do sistema de

segmentação de imagem. Como este sistema é composto por dois módulos, o nó System

Architecture é composto por dois nós filhos, cada um representando os módulos Skin e

Mahalanobis. Um dos nós filhos do módulo Mahalanobis, por sua vez, é do tipo hardware. O nó
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parameters apresenta-se vazio pela ausência de parâmetros neste módulo. O nó services

possui apenas um nó filho representado pelo serviço mahalanobisDistance, que possui dois

dados de entrada do tipo Double**. O tipo de dado de resultado, nó Data(result), bool**. Como

este módulo não utiliza serviços de outros, o nó Used Modules encontra-se vazio. No caso do

módulo Skin, que utiliza serviços do módulo Mahalanobis (vide Figura 23), este nó, Used

Modules, possuiria um filho, o Used Modules, cujo valor é Mahalanobis.

As informações das interações entre os módulos são apresentadas no nó Transactions

Ordering, que lista todos os grupos de transações modelados no diagrama de seqüência. O nó

Transaction Group representa as transações presentes em cada frame do diagrama de

seqüência e é composto pelo modo das transações (paralelo ou seqüencial), a identificação de

existência de repetições na execução das transações e a listagem das transações.

O sistema de segmentação de imagem é composto apenas por um frame, que agrupa

duas transações executadas em seqüência. Desta forma, como pode ser visto na Figura 29, o

nó Transactions Ordering possui apenas um nó filho do tipo Transactions Group, que por sua

vez possui o valor sequential no seu nó filho mode.

Cada transação possui uma ordem, que indica a ordem de execução deste serviço, o

tipo da transação (síncrono ou assíncrono), o nome do serviço, o nome do módulo que chama o

serviço (caller) e o nome do módulo que provê o serviço (callee). Os nomes do serviço e

módulos precisam referenciar um serviço e módulo previamente identificado no nó System

Architecture. A Figura 29 apresenta a classificação da transação que executa o serviço

mahalanobisDistance, identificando seu nome, ordem e módulos envolvidos.
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Figura 29 Exemplo de parte da representação do sistema de segmentação de imagens no formato SLIF

A Tabela 6 apresenta um resumo dos dados representados no SLIF, identificando cada

nó e relacionando-o com a semântica apresentada no capítulo anterior.

Tabela 6 Resumo dos nós contemplados pelo SLIF, identificando seus conceitos e representação no modelo UML-ESL

Nó SLIF Conceito
Representação em UML-

ESL

SystemArchitecture Arquitetura Diagrama de Classes

Module Módulos Classe

Module->Type Tipo de Módulos Estereótipo
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Module->Parameters Parâmetros Atributos da Classe

Module ->Services Serviços Funções públicas da classe

Module->UsedModules Chamada de Serviço Seta de associação “use”

TransactionsOrdering Comunicação Diagrama de Classe

TransactionGroup Grupo de Transações Frame

TransactionGroup->Mode Modo de comunicação Nome do Frame

TransactionGroup->Loop Repetições de execução de

transação(ões)
Frame “loop”

TransactionGroup->Transactions Grupo de Transações Frame

Transactions -> Transaction Transação Mensagem

Transaction -> Order Ordem de execução
Número de ordem de

execução da mensagem

Transaction->Type Tipo de transação Tipo da seta de mensagem

Transaction -> Service Serviço

Função pública da classe

indicada pela seta de

mensagem

Transaction -> Caller Módulo
Módulo de onde se inicia a

seta de mensagem
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Transaction -> Callee Módulo
Módulo onde finaliza a seta

de mensagem

5.2 Parser UML-ESL para SLIF

Ferramentas de modelagem UML, como Visual Paradigm [58], utilizam o formato XMI

para representação dos diagramas UML. Utilizando um parser XMI, todas as características são

extraídas dos diagramas UML-ESL gerando uma representação no formato SLIF no formato

XML. A representação SLIF em XML, por sua vez, pode ser utilizada como entrada em

ferramentas de síntese como sugerido.

A Figura 30 apresenta o fluxo de execução do parser UML-ESL para SLIF. O primeiro

passo deste parser é a Leitura do arquivo XMI, montando uma árvore em memória com as tags

presentes neste arquivo. Com a representação em memória do XMI, este parser, no passo

Identificação das tags relacionadas com os nós do SLIF, percorre a árvore buscando em seu

conteúdo as informações utilizadas pelo SLIF. Após identificadas as tags corretas, o parser

obtém os valores destas tags e com os mesmos gera uma árvore SLIF com os valores obtidos.

Por fim, desta árvore SLIF é gerado um arquivo XML representando-a.

Figura 30 Fluxo do parser UML-ESL para SLIF
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O parser UML-ESL para SLIF foi implementado em Java e realiza uma busca no arquivo

XMI das informações necessárias para a composição de uma árvore de representação do

sistema no formato SLIF. Todas as informações arquiteturais são obtidas a partir da

representação do diagrama de classes e as informações de comunicação do diagrama de

seqüência. As informações obtidas são armazenadas em um arquivo XML, como apresentado

na Figura 31, cujas tags possuem a mesma nomenclatura utilizada no SLIF.

Figura 31 Exemplo de trechos do arquivo XML que implementa o formato SLIF para o sistema de segmentação de
imagens

5.3 Conclusão

Este capítulo apresentou uma proposta de representação intermediária de sistemas no

nível de serviços denominado SLIF. Esta representação pode ser utilizada como padronização

do nível de serviço definido no capítulo 4.1. Esta padronização permite a modelagem do
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sistema em qualquer linguagem que suporte o modelo em nível de serviços definido no capítulo

4 e seu uso em ferramentas de síntese.

Neste capítulo também foi apresentada uma ferramenta em Java que implementa um

parser do UML-ESL para o SLIF no formato XML. O poder de representação do profile UML-

ESL no formato intermediário, SLIF, e o parser foram validados utilizando o sistema de

segmentação de imagens e um sistema de rastramento de imagens, mostrando-se suficiente

para a representação de modelos em nível de serviço.
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6 Fluxo de mapeamento de comunicação em uma
plataforma baseada em barramento

Este capítulo apresenta a proposta de um fluxo de mapeamento de comunicação, e uma

ferramenta que o implementa, para possibilitar a geração de um simulador de uma arquitetura

de um SoC na forma de uma plataforma virtual a partir de uma descrição em nível de serviços

em UML-ESL de um sistema digital. Para uma melhor compreensão dos conceitos

apresentados neste capítulo, será utilizado o sistema de segmentação de imagens modelado

com UML-ESL na seção 4.2.

6.1 Fluxo de mapeamento proposto

O principal objetivo do mapeamento de comunicação proposto é a geração da

infraestrutura de comunicação para uma plataforma virtual heterogênea composta por

processadores, memória, infraestrutura de comunicação, módulos de hardware, a partir de um

modelo UML-ESL do sistema. A infra-estrutura de suporte de comunicação é composta de

device drivers de dispositivo, controladores de dispositivo e interfaces.

A modelagem no nível de serviços com o UML-ESL abstrai do projetista toda a

infraestrutura de comunicação necessária entre dois ou mais módulos. O projeto do sistema

passa a ser focado na sua funcionalidade e na interação entre os módulos. Desta forma, o

esforço de projeto é minimizado sem estabelecer uma perda durante a implementação da

plataforma, visto que o fluxo apresentado, executado em uma ferramenta, gera todo o código de

infraestrutura de comunicação necessária para a plataforma. Um resumo do fluxo proposto é

apresentado na Figura 32, juntamente com as ferramentas e linguagens que ele se relaciona.
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Figura 32 Fluxo de mapeamento de comunicação em uma plataforma baseada em barramento e interação com outras
ferramentas

A Figura 33 apresenta o fluxo de comunicação proposto, composto por seis etapas:

Extração das Características do Sistema, Mapeamento Arquitetural na Plataforma Base,

Geração de Componentes de Comunicação, Integração de Dispositivos de Hardware a

Plataforma Base, Configuração dos Parâmetros da Plataforma e Geração da Plataforma Virtual.

A entrada do fluxo é o sistema modelado em UML-ESL, descrito no capítulo 4, no formato de

representação XMI.

No passo Extração de Particionamento e Comunicação, o particionamento

hardware/software com seus respectivos relacionamentos de uso e a dinâmica da comunicação

são extraídas do modelo UML-ESL do sistema através do parser XMI apresentado na seção

5.2. As informações arquiteturais são utilizadas no próximo passo para mapear os módulos

identificados em uma plataforma base. No passo Geração de Componentes de Comunicação

são gerados e inseridos os elementos de comunicação necessários na plataforma base para

permitir a comunicação entre seus componentes. Os módulos de hardware do sistema são

integrados na plataforma através do passo Integração de Dispositivos de Hardware a

Plataforma Base, responsável pela inserção de wrappers que permitem sua comunicação com
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o barramento da plataforma. No passo Configuração dos Parâmetros da Plataforma, o

barramento e a memória são configurados. O último passo do fluxo proposto é a geração de

uma plataforma virtual em SystemC TLM. Estes passos serão descritos em detalhes nas

subseções seguintes.

Figura 33 Fluxo de Mapeamento de comunicação proposto

6.2 Extração do Particionamento e Comunicação

A especificação do sistema em UML-ESL serve como entrada para o primeiro passo do

fluxo, extração do particionamento e comunicação. A modelagem do sistema em UML-ESL é

realizada utilizando a ferramenta de modelagem UML Visual Paradigm [58]. Esta ferramenta,

como outras de modelagem UML, possui como opção exportar o projeto em formato XMI. Com

o modelo do sistema em formato XMI, é gerado um arquivo XML com a representação SLIF

(descrito no capítulo 5) do sistema através da execução do parser UML-ESL para SLIF. O

resultado desta etapa é a geração de uma representação intermediária do sistema, em formato
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fluxo, extração do particionamento e comunicação. A modelagem do sistema em UML-ESL é

realizada utilizando a ferramenta de modelagem UML Visual Paradigm [58]. Esta ferramenta,

como outras de modelagem UML, possui como opção exportar o projeto em formato XMI. Com

o modelo do sistema em formato XMI, é gerado um arquivo XML com a representação SLIF

(descrito no capítulo 5) do sistema através da execução do parser UML-ESL para SLIF. O

resultado desta etapa é a geração de uma representação intermediária do sistema, em formato
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SLIF, conforme ilustrado na Figura 28. Esta representação é implementada no formato XML

apresentado na Figura 31.

Neste passo são identificados os módulos do sistema, qual o particionamento foi

realizado, quais os serviços que cada módulo provê e qual a interação entre os módulos do

sistema, sendo, portanto, base de informação para os demais passos deste fluxo. Para o

exemplo do sistema de segmentação de imagem o resultado desta etapa é o arquivo SLIF

apresentado na Figura 29.

6.3 Mapeamento Arquitetural na Plataforma Base

O fluxo proposto realiza o mapeamento de elementos de processamento em software e

hardware para componentes em uma plataforma base, composta por processador(es),

barramento e memória, restringindo assim o espaço de exploração de arquitetura suportado

pela ferramenta de mapeamento de comunicação, tendo em vista que o foco da ferramenta é a

geração da infraestrutura de comunicação abstraído pelo projetista. É nesta plataforma que os

módulos projetados são integrados e a infraestrutura de comunicação necessária é gerada e

integrada.

6.3.1Plataforma Base

Esta plataforma é construída a partir de componentes parametrizáveis de uma biblioteca

de plataformas, composta por um conjunto de processadores, barramentos e memórias

modelado em SystemC TLM. Atualmente esta biblioteca é composta pelos processadores

SPARC e MIPS, pelos barramentos AVALON [59] e SIMPLE BUS [43], e pela memória

SIMPLE_BUS_FAST_MEM [43].

A biblioteca é representada internamente como um conjunto de arquivos XML

compatível com o padrão de distribuição IP-XACT 1.4 [16][17]. Através dos arquivos de
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distribuição é possível obter os parâmetros de configuração de componentes, como largura de

barramento e arbitragem, e interfaces de cada elemento da biblioteca.

6.3.2Mapeamento

No passo Mapeamento Arquitetural na Plataforma Base, uma plataforma base é

instanciada de acordo com a quantidade de módulos de software e de hardware identificados

no sistema. Cada módulo do tipo software identificado no SLIF é mapeado em um único

processo e em uma instância diferente de processador. Desta forma, o número de módulos de

software do sistema irá definir o número de processadores da plataforma base do sistema. Para

o sistema de segmentação de imagem existe apenas um módulo de software (Skin), o que

significa que a plataforma base será formada por apenas um processador, que executará o

processo Skin. A escolha o tipo do processador da plataforma base é realizada pelo projetista

através das decisões de mapeamento apresentadas como entrada para a ferramenta de

mapeamento que implementa o fluxo de mapeamento de comunicação proposto.

Cada módulo de hardware, por sua vez, é mapeado como um componente de hardware

a ser integrado à plataforma. No sistema de segmentação de imagem, existe um módulo de

hardware (Mahalanobis) e portanto será adicionado apenas um elemento de hardware que

implementará os serviços do módulo Mahalanobis.

Como pode ser visto na Figura 34, a plataforma de saída do passo de mapeamento do

fluxo proposto continua incompleta. Na plataforma gerada neste passo há a ausência de

elementos que permitam a comunicação entre os elementos de software e hardware com os

demais elementos da plataforma. Este problema é abordado no próximo passo do fluxo,

descrito na seção seguinte.
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Figura 34 Mapeamento dos módulos do sistema de segmentação de imagem em uma plataforma base

6.4 Geração de Componentes de Comunicação

O passo de Geração de Componentes de Comunicação é responsável pela geração da

infraestrutura de comunicação ausente na plataforma base para permitir a comunicação entre

os módulos de software e hardware projetados. Esta infraestrutura é composta por drivers de

dispositivos na parte de software e por controladores de transações no lado do dispositivo de

hardware. Estes elementos são necessários para permitir a integração dos módulos de software

e hardware à plataforma e a correta execução dos serviços. Ambos, drivers e controladores

implementam as características da comunicação, ou seja, se é paralela ou seqüencial, síncrona

ou assíncrona.

Este passo do fluxo é dividido em três etapas: Geração da Infraestrutura de Requisição

de Serviços, Geração da Infraestrutura de Execução de Serviços e Geração da Infraestrutura de

Resposta de Serviços. Para a geração desta infraestrutura são identificados os módulos que

executam o serviço (callee) e os que requisitam o mesmo (caller).
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6.4.1Geração da Infraestrutura de Requisição de Serviços

A etapa Geração da Infraestrutura de Requisição de Serviços é responsável pela

identificação dos serviços prestados por cada módulo chamado (callee) e a geração da

infraestrutura necessária para a requisição de cada serviço. Para comunicação entre elementos

de software e hardware, foco deste trabalho, esta etapa inclui a geração de driver do dispositivo

e as partes do controlador de transações. Estes dois elementos trocam informações através de

um pacote de controle. Este pacote, apresentado na Figura 35, é composto por quatro campos:

identificador da transação (2 bytes), identificador do serviço (2 bytes), quantidade de dados de

entrada (3 bytes) e endereço do componente que chama o serviço (6 bytes). Para transações

paralelas e/ou assíncronas, o pacote de controle também contém a id da transação, gerada

pela concatenação da id do componente que chama o serviço e a id do serviço.Este

identificador único é utilizado para identificação da resposta, quando a mesma for solicitada.

Para o sistema de segmentação de imagens, o pacote de requisição do serviço

mahalanobisDistance é composto pela identificação do serviço (0x01), a quantidade de dados

de entrada (0x384), referente ao número de entradas da matriz, e o endereço do Skin

(0x200000), gerado automaticamente pela ferramenta durante a instanciação dos elementos da

plataforma.

Figura 35 Pacote de requisição de serviço
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6.4.1.1 Geração do Driver do Dispositivo

No lado do processador, a infraestrutura de requisição de serviço é implementada como

um driver de dispositivo por módulo de hardware usado. O driver é responsável pelo

interfaceamento da comunicação do software com o hardware, ou seja, executa chamadas em

baixo nível, que permitem o acesso direto com transparência, e evita a necessidade de

conhecer o hardware em detalhes. Ele é gerado para cada processo, realizando as tarefas de

inicialização, acesso a dados e escrita de dados, todas essas tarefas implementadas através de

operações de leitura e escrita, como pode ser visto no exemplo do driver gerado para o

dispositivo Mahalanobis do sistema de segmentação de imagem presente na Figura 36. Este

driver é utilizado pelo processo de software para requisitar serviços de um dispositivo de

hardware específico. O driver de dispositivo é responsável por iniciar uma transação com o

controlador de transação específico do lado do hardware. O driver do dispositivo pode realizar

três tipos de solicitações para realizar a transação: solicitação de serviço, solicitação de

gravação de dados e solicitação de leitura de dados. Cada pedido é executado por um conjunto

de operações de leitura e escrita. As solicitações de gravação de dados são realizadas para

repassar os dados de entrada do serviço, enquanto as solicitações de leitura de dados são

realizadas para obtenção dos dados de resposta do serviço.

O driver do dispositivo é composto por duas partes: parâmetros e funções. Os

parâmetros são os endereços de memória do elemento de hardware. O endereço do elemento

de hardware é gerado automaticamente pela ferramenta com o mapeamento do elemento de

hardware na plataforma. Este endereço base acrescido de 0x04 é utilizado como endereço de

configuração, enquanto o endereço de dados é definido pelo endereço base mais 0x12. O

endereço de dados inicia-se logo após o espaço reservado para armazenar informações de
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configuração. O driver do dispositivo possui uma função para cada serviço do dispositivo. Estas

funções executam uma seqüencia de operações de leitura e escrita para executar o serviço.

A quantidade de serviços do dispositivo, obtido a partir do número de serviços do

dispositivo presente no SLIF determina o número de funções que representam cada um dos

serviços. Esta quantidade é referente ao número de nós service do módulo. O número de

operações de leitura/escrita é determinado pelo número de parâmetros da função e os tipos de

dados trabalhados. As operações de leitura e escrita executam leitura/escrita de dados no

endereço base de dados do dispositivo, e os dados de configuração (requisição de serviço), no

endereço base de configuração do dispositivo. O dado de configuração é composto pelo

identificador de transação e o identificador de serviço.

Figura 36 Código gerado para o driver do dispositivo Mahalanobis

Além da geração do driver, é gerado também um stub do dispositivo em C++, que emula

o dispositivo de hardware, permitindo a transparência para o usuário de como as chamadas de
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serviços são implementadas. Este stub é implementado como uma classe C++ com o mesmo

nome do dispositivo e funções com assinatura igual a dos serviços do dispositivo. Estas funções

realizam a chamada do serviço do dispositivo através do driver, como pode ser visto na Figura

37 que apresenta o stub do dispositivo Mahalanobis.

Figura 37 Código que implementa o stub do módulo Mahalanobis

6.4.1.2 Geração de Controlador de Transações

Na parte do hardware é gerado o controlador de transações que se conecta diretamente

ao dispositivo de hardware e implementa toda a característica de comunicação modelada. Este

elemento é o responsável por tratar todas as requisições de serviços. A Figura 40 apresenta a

arquitetura do controlador de transações que é composta por quatro camadas. A primeira

camada BCI (Bus Controller Interface) implementa a interface de comunicação com o wrapper

que o conecta ao barramento da plataforma base. Esta interface é definida no controlador

como uma interface TLM como apresentada na Figura 38.

Figura 38 Código da interface do controlador com o wrapper com o barramento

A interface do controlador e a interface do BCI com o controlador implementam o

mesmo protocolo, como apresentado na Figura 39. O pacote de requisição é composto pelo

dado a ser enviado, a operação e o endereço em que a requisição será escrita, indicando uma

escrita de dados ou de uma configuração. O pacote de resposta é composto pelo dado de
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retorno e o status da requisição, que pode ser BUSY, ERROR ou OK.  Quando o controlador

encontra-se executando outra(s) transação(ões), não podendo processar uma nova, o status da

requisição é BUSY. O status ERROR é enviado quando a requisição recebida possui algum

erro (operação não suportada, endereço errado), enquanto o status OK indica que a requisição

foi realizada com sucesso.

Figura 39 Código fonte do protocolo do controlador com o wrapper com barramento

A camada de registradores é composta por três grupos: Registradores de Requisição,

Registradores de Execução e Registradores de Respostas. Os Registradores de Requisição

armazenam as requisições de serviço recebidas pelo controlador. Os Registradores de

Execução armazenam os dados de controle de execução de um serviço, como sua

identificação, identificação de disponibilidade de resultado e os dados de entrada do serviço. Os

Registradores de Respostas por sua vez armazenam os resultados da execução dos serviços,

assim como a identificação da transação e o endereço do componente que requisitou a

transação. Assim como o banco de registradores de requisição, o tamanho do banco de

registradores de execução e de serviço é definido pela quantidade de possíveis chamadas
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paralelas modelados no diagrama de seqüência. Caso não exista chamadas paralelas, o

tamanho de cada um desses bancos será um.

Para o sistema de segmentação de imagem, modelado segundo os diagramas

presentes na Figura 23 e Figura 26, existe apenas um serviço sendo executado por vez

(seqüencialmente). Desta forma haverá um banco de registradores de requisição, um de serviço

e um de resposta para armazenar as informações da execução do serviço nestas três fases

(requisição, execução e resposta).

O banco de registradores de requisição será composto por três registradores, sendo o

primeiro composto pela identificação do serviço, o segundo com a quantidade de dados de

entrada e o terceiro com o endereço do elemento que solicitou o serviço. Para a requisição do

serviço mahalanobisDistance do sistema de segmentação de imagem, por exemplo, os três

registradores terão, respectivamente, os seguintes valores armazenados: 0x01, 0x200000 e

0x384. O banco de registradores de execução de serviço será composto pelos dados de

entrada do serviço, tendo o tamanho 900, equivalente aos novecentos dados de entrada do

serviço. O banco de registradores de resposta será composto pela quantidade de dados de

resposta do serviço.

A camada das máquinas de estados do controlador de transações implementa as

funcionalidades de requisição, execução e resposta de transações. Estas máquinas de estado

finitas são responsáveis por executar o protocolo de comunicação de acordo com o tipo e modo

de comunicação modelado para as transações que solicitam serviços do módulo. Estas

máquinas de estados são geradas, no momento de geração deste componente, de acordo com

templates pré-definidos para a combinação do tipo e modo das transações. A camada de

interface com o dispositivo é responsável pela implementação da interface que permite a

comunicação do controlador com o dispositivo.
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Figura 40 Arquitetura do Controlador de Transações

A etapa de geração de infraestrutura de requisição de serviço é responsável pela

geração dos registradores de requisição na camada de registradores e da FSM de Requisições

do Controlador de Transações (vide a camada de registradores presente na arquitetura do

controlador de transações apresentada na Figura 40). Os registradores de requisição

armazenam os dados de configuração e endereço. A FSM de Requisições é responsável por

verificar se o serviço foi solicitado na ordem correta e implementa o controle de execução da

operação de acordo com o modo de comunicação.

Para cada combinação de tipo e modo de comunicação é gerada uma FSM de

requisições diferente, possibilitando, ou não, o recebimento e tratamento de mais de uma

requisição de serviço por vez.

A Figura 41 apresenta a FSM de Requisições implementada pelo controlador de

transações para transações seqüenciais e síncronas. Para transações com estas

características, o controlador só permite a execução de uma transação por vez. Portanto, cada

solicitação decodificada pelo controlador de dispositivo que não é uma requisição da transação

corrente, seja ela do mesmo dispositivo que realizou a requisição ou não, são recusadas,
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recebendo uma mensagem de ocupado como resposta. Cada requisição recebida pelo

controlador é decodificada, podendo ser de um dos três tipos: requisição de serviço, requisição

de gravação de dados ou requisição de leitura de dados. Caso exista uma transação em

execução e a solicitação recebida for de uma requisição de serviço, é retornado uma

mensagem de ocupado. Caso a requisição seja de gravação de dados, serão armazenados os

dados para execução do serviço. Caso a requisição seja de leitura de dados, o controlador

verifica se o dado de retorno encontra-se disponível. Se estiver inicia-se o processo de envio de

dado de retorno. Caso contrário, é retornado um erro informando que o dado de retorno não se

encontra disponível. Quando não existe uma requisição em execução, só será aceita uma

requisição de serviço com a ordem de execução correta, caso contrário será retornado um erro

como pode ser visto na Figura 41.
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Figura 41 FSM de Requisições para transações seqüenciais e síncronas

Para as transações seqüenciais e assíncronas, como pode ser visto na Figura 42, o

controlador está apto a tratar de mais de uma transação por vez. Cada nova requisição aceita

deve respeitar a ordem de execução das transações como ocorre nas transações seqüenciais e

síncronas. Para cada requisição aceita, os registradores de execução são alocados, iniciando a

execução da mesma e o recebimento de novas requisições ficará dependente do número

máximo de transações simultâneas suportadas pelo controlador. O limite para recebimento de

novas transações é definido pela quantidade de transações síncronas modeladas no diagrama

de seqüência.
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Figura 42 FSM do Controlador de Transações para tratamento de requisições de serviço para transações seqüenciais e
assíncronas

Para transações seqüenciais, síncronas ou assíncronas, o controlador realiza uma

checagem da ordem de execução das transações, a fim de garantir a seqüência de execução

projetada. Esta ordem é definida pela ordem em que as transações são inseridas no diagrama

de seqüência e identificadas pelo SLIF através do nó order. Após decodificada e aceita, o

controlador verifica se a requisição recebida é relativa a transação a ser executada no

momento. Esta checagem é realizada através da identificação da id do elemento que solicitou o

serviço e a id do serviço. Este conjunto de informações é único e identifica a transação.

Identificada a transação o controlador irá checar se ela é a transação que está no topo da fila de

ordem de transações armazenada nos registradores de requisições. Caso a requisição
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corresponda a transação que está no topo da fila, os registradores de execução são alocados,

iniciando a execução da mesma e o recebimento de novas requisições fica bloqueado até a

finalização de sua execução. Caso contrário, o controlador retorna um erro e o controlador

continua apto a receber requisições de transações. O responsável pelo tratamento de

chamadas de serviços que não podem ser atendidas é a aplicação.

Para laços de transações, a fila de ordem de transações é realimentada com as

transações já executadas até que o laço seja finalizado. O tamanho dos laços não são

previamente conhecidos pelo controlador de transações. A finalização de um laço é realizada

quando, após a execução da última transação do laço, é requisitada a próxima transação que

está fora do laço.

A Figura 43 apresenta a FSM de Requisições para transações paralelas. Como pode ser

visto, este modo de transação possui fluxo de execução semelhante ao de transações

seqüenciais. Porém, permite o recebimento de requisições simultâneas, além da execução

concorrente de mais de uma transação. Como as transações ocorrem concorrentemente e a

ordem da resposta não é relevante, não é considerado, neste caso, a existência de ordem de

execução. Toda requisição recebida é aceita desde que não ultrapasse o limite de requisições

de transação suportadas pelo controlador, definido pelo número de transações paralelas

modeladas no diagrama de seqüência.



Figura 43 FSM do Controlador de Transações para tratamento de requisições de serviços para dispositivos que permitem execução de transações paralelas



6.4.2Geração da Infraestrutura de Execução de Serviços

A etapa Geração da Infraestrutura de Execução de Serviços é responsável por

viabilizar a execução em si do serviço, acionando o serviço especificado no dispositivo de

hardware e obtendo os dados de resposta de sua execução. Nesta etapa é gerada a parte

do controlador de transações referentes aos registradores de execução de serviço e

interface com o dispositivo de hardware. O controle dessa execução é realizada pela FSM

apresentada na Figura 44.

Os registradores de execução de serviço (vide Figura 40) são utilizados para

armazenar informações de controle e dados das transações. Cada transação é executada

como a FSM de Execução de serviço apresentada na Figura 44. A execução começa com

um pedido de requisição de serviço, que é decodificado e seu conteúdo é usado para alocar

os registradores de execução do serviço com o id da transação, o id do serviço solicitado, e

os dados de entrada, formando o pacote de configuração da requisição do serviço. Após a

configuração da requisição do serviço, o controlador converte os dados de entrada,

recebidos através de um conjunto de requisições de escrita de dados, para o tipo de dado

suportado pelo dispositivo. A conversão é realizada através de templates pré-definidos de

conversão entre tipos de dados. Quando todas as entradas de dados são recebidas o

controlador de transações chama o serviço do dispositivo, atualiza o status da transação em

execução e armazena os dados de resultado, se existirem, nos registradores de resultados

e informa a FSM de Requisições que a execução do serviço foi finalizada e está livre para

receber novas requisições de serviço. A requisição do serviço é realizada pelo controlador

através de sua interface que está conectada ao dispositivo de hardware.
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Figura 44 FSM do Controlador de Transações para execução de serviços

6.4.3Geração da Infraestrutura de Resposta de Serviços

A etapa Geração da Infraestrutura de Resposta de Serviços é responsável pela

geração da infraestrutura necessária para que a resposta do serviço seja recebida pelo

módulo que requisitou o mesmo. Esta resposta, no contexto deste trabalho, será realizada

através de polling.

A FSM de Resposta apresentada na Figura 45 implementa um mecanismo para

transferir os dados do resultado para o componente que requisitou o serviço. Esta FSM

inicia-se com a finalização da execução do serviço e disponibilidade do dado de resposta

nos registradores de resposta. Com a resposta disponível, o controlador de transações

habilita o recebimento de requisições de resposta e fica a espera de solicitações. O driver do

dispositivo é o responsável por iniciar a solicitação de leitura de dados de resposta. Ao

receber a requisição de leitura de dados, o controlador decodifica esta requisição para



78

identificar a qual transação se refere. Após a solicitação da resposta, o driver do dispositivo

realiza operações de leitura para obter todos os dados do pacote de resposta. Com o envio

de todos os dados de resposta, o controlador de transações libera o registrador de resposta

que estava sendo utilizado e habilita o recebimento de novas requisições de serviço.

Figura 45 FSM do Controlador de Transações para tratamento de requisições de resposta de serviço

6.5 Integração de Dispositivos de Hardware a
Plataforma Base

O passo de Integração de Dispositivos de Hardware a Plataforma Base é

responsável por possibilitar a integração e comunicação do controlador de transações com o

barramento da plataforma base. Esta integração é realizada através de uma interface

chamada BCI (bus controller interface), que realiza a conversão entre os diferentes

protocolos possíveis do barramento e o previamente conhecido protocolo do controlador e

vice-versa. O BCI não implementa qualquer das características extraídas de comunicação

do sistema. Desta forma, havendo alteração do barramento da plataforma, o controlador não

é alterado, apenas um novo BCI é instanciado para suportar o protocolo implementado pelo
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novo barramento. O BCI se comunica com o controlador através de uma porta do

controlador presente na camada BCI do mesmo.

A estrutura do BCI é composta de portas e funções de leitura e escrita. Ele possui

duas portas, uma que liga esta interface ao barramento e outra que se conecta ao

controlador de transações do dispositivo. As funções de leitura e escrita implementam a

FSM apresentada na Figura 47, responsável por realizar a conversão entre o protocolo do

barramento e o protocolo do controlador e garantir que os dados sejam trocados entre estes

dois elementos da plataforma base.

Cada requisição recebida pelo BCI é decodificada como leitura ou escrita.

Requisições de escrita são convertidas para o protocolo do controlador de transações,

apresentado na seção 6.4.1.2, e enviadas a ele. Após o envio da requisição o BCI retorna

ao barramento o status da requisição, que pode ser ok, busy ou error. O status ok é enviado

quando a requisição foi aceita pelo controlador, enquanto o status busy significa que o

controlador rejeitou a requisição por estar ocupado tratando de uma outra transação. O

status de error é enviado quando o BCI não consegue enviar os dados para o controlador.

Requisições de leitura são convertidas para o protocolo do controlador de transação e

enviadas a ele, esperando o dado de resposta. O dado de resposta obtido é convertido para

o protocolo do barramento e enviado ao mesmo. A Figura 46 apresenta um trecho do código

do BCI para o sistema de segmentação de imagem. Neste trecho, o pacote de requisição

utilizado pelo protocolo do controlador é montado de acordo com os dados recebidos e sua

resposta é convertida para o formato suportado pelo barramento.

A camada BCI do controlador de transações do dispositivo além de possuir a

interface de comunicação com o BCI, também realiza a conversão de dados do barramento

para o tipo de dados suportado pelo dispositivo. Quando necessário, a camada BCI também

empacota ou desempacota os dados recebidos, ou seja, transforma uma seqüência de

dados do tipo int em uma matriz de int ou vice-versa. A Figura 48 apresenta um fragmento

do código fonte do controlador do dispositivo Mahalanobis responsável por transformar a
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seqüência de int recebidos em uma matriz bidimensional de int. Cada dado recebido é

adicionado a matriz na ordem de recebimento. Quando finalizado o dispositivo tiver recebido

todos os dados e as matrizes mahalanobis_dt1 e mahalanobis_dt2 geradas, o controlador

de transações libera o registradores de execução e habilita a leitura de dados

(mahalanobis_dt1_ok e mahalanobis_dt2_ok iguais a true). Para cada inteiro recebido, o

controlador checa sua posição na matriz e o insere, atualizando a posição do próximo item

da matriz, incrementando o número da linha e/ou da coluna.

Figura 46 Fragmento do código do BCI para o sistema de segmentação de imagem

Nessa camada os tipos de dados de entrada e de resultado e a quantidade de dados

que compõe os dados de entrada e resultado são configurados. A quantidade de dados é a

quantidade de dados que compõe um pacote de entrada ou de resultado, como um

exemplo, para uma matriz bidimensional de inteiros de tamanho 30x30, a quantidade de

dados é de 900. Os controladores de transações são integrados à plataforma através do

BCI.
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Figura 47 FSM do BCI

Figura 48 Fragmento de código do controlador responsável pela montagem dos dados de entrada do serviço
mahalanobisDistance
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6.6 Configuração dos Parâmetros da Plataforma

No passo Configuração dos Parâmetros da Plataforma todos os parâmetros

configuráveis do barramento são configurados. Como exemplo, para uma plataforma com o

barramento simple_bus, apenas a largura de banda do barramento deve ser configurado,

enquanto que para as plataformas com barramento Avalon, o número de árbitros e as

conexões internas também são configurados. A largura de banda do barramento será

definida de acordo com o tamanho dos dados usado pelos serviços. Caso os dados de

entrada e saída do serviço seja de 32bits, a largura de barramento será de 32 bits. Quando

os dados possuem tamanhos diferentes, se o barramento suportar o tamanho do maior

dado, a largura do barramento será igual ao maior tamanho de dado. Caso contrário, será

utilizada a maior largura de barramento e e cada dado será enviado em mais de uma

requisição.

Com relação a arbitragem, as conexões internas, e conseqüentemente o número de

árbitros, é definido de acordo com as conexões previamente conhecidas entre os

componentes que requisitam o serviço e os componentes que provêem os serviços, no

caso, por intermédio de seu controlador de transações.Um barramento do tipo AVALON, por

exemplo, será gerado um árbitro para cada dispositivo escravo que seja acessado por mais

de um dispositivo mestre.

Os parâmetros configuráveis dos barramentos são previamente conhecidos pela

ferramenta e encontram-se definidos no pacote de distribuição dos componentes da

biblioteca de plataformas. Ao final desta fase, a plataforma base encontra-se finalizada e

pronta para ser gerada como uma plataforma virtual para executar o aplicativo do sistema.

6.7 Geração da Plataforma Virtual

O ultimo passo do fluxo de mapeamento de comunicação é a Geração da Plataforma

Virtual em SystemC TLM. O código fonte dos processador(es), barramento(s) e memória(s)
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são obtidos a partir de uma biblioteca de plataformas. Os códigos fonte dos elementos de

comunicação são gerados por um gerador de componentes que implementa as FSM

apresentadas nas subseções anteriores em Java. Os códigos fonte dos módulos são

implementados pelo projetista e obtidos a partir do diagrama de classe. Esta plataforma

virtual gerada pode ser simulada para confirmar que o aplicativo desenvolvido está sendo

executado corretamente.

A plataforma final e todos os seus componentes são gerados com o seu pacote de

distribuição, conforme o padrão IP-XACT 1.4 padrão. Este pacote é composto pelo código-

fonte, scripts para a simulação e configuração da plataforma. Além disso, os arquivos XML

que implementam os modelos definidos pelo IP-XACT estão incluídos neste pacote.

A Figura 49 apresenta a arquitetura de uma plataforma gerada. As caixas brancas

representam os módulos de hardware e software especificados no modelo UML. As caixas

pretas representam os elementos da plataforma base, composta de processador (es),

barramento e memória, obtido a partir de uma biblioteca de plataformas. Os componentes

de comunicação gerados são destacados em cinza.

Figura 49 Plataforma do Sistema de Segmentação de Imagem

6.8 Integração com Ferramenta PDesigner

O fluxo de mapeamento de comunicação foi implementado como um plugin do

framework Eclipse [44] integrado a ferramenta de modelagem e simulação de plataformas
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MPSoCs PDesigner [3]. Como plugin para eclipse, o mesmo foi desenvolvido em Java e

estendeu o plugin PBuilder do PDesigner, responsável pela modelagem de plataformas.

A Figura 50 apresenta o fluxo de execução de um projeto de mapeamento de

comunicação considerando as interações entre o plugin de mapeamento e o PDesigner.

Inicialmente um novo projeto é criado tendo como entrada um arquivo xmi com a

representação do modelo do sistema em UML-ESL e diretivas de mapeamento como a

apresentada na Figura 51. Este arquivo é gerado pela ferramenta Visual Paradigm como

formato de exportação dos diagramas UML. O PDesigner chama, então, o plugin de

mapeamento de comunicação, PCommunicationSynthesis, passando como entrada o

arquivo xmi com o modelo em UML-ESL do sistema. O PCommunicationMapping irá

realizar o mapeamento da comunicação, gerando o código fonte e pacote de distribuição no

padrão IP-XACT dos componentes de comunicação e da plataforma virtual gerada.

Figura 50 Fluxo de execução de projeto de mapeamento de comunicação no PDesigner
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Figura 51 Tela de configuração do mapeamento do plugin de mapeamento de comunicação

Os componentes de comunicação são adicionados a biblioteca do PDesigner

(PDLibrary), passando assim a ser reconhecido pelo PDesigner e possuir uma

representação gráfica nesta ferramenta. Por fim, o arquivo de distribuição da plataforma é

atualizado com as informações de posicionamento gráfico dos elementos das plataforma

gerada e a tela de modelagem gráfica de plataformas (PEditor) é atualizada. A partir deste

momento o projeto passa a ser considerado um projeto de plataformas normal do PDesigner

podendo ser editado, alterando a configuração dos componentes, inserindo ou removendo

componentes da plataforma.

A Figura 52 apresenta o ambiente da ferramenta PDesigner integrado com o plugin

de mapeamento. Neste mesmo ambiente é realizada o mapeamento do sistema modelado

em UML-ESL em uma plataforma baseada em barramento como apresentada no centro da

Figura 52. Esta plataforma pode ser editada e configurada a qualquer momento através do

ambiente de modelagem de plataformas do PDesigner. A plataforma gerada também pode
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ser simulada, como pode ser visto no resultado da simulação apresentado na tela Console

da figura.

Figura 52 Ambiente da ferramenta PDesigner com a integração do plugin de mapeamento

O sistema de segmentação de imagem foi mapeado em uma plataforma virtual

mostrada na Figura 57, cuja arquitetura base foi composta pelo processador Mips, o

barramento Simples Bus e uma memória. Os componentes de comunicação foram gerados

automaticamente, através dos geradores apresentados na seção anterior, tendo como base

as características de comunicação modeladas em UML-ESL.

6.9 Conclusões

Este capítulo apresentou o fluxo de mapeamento de comunicação proposto para

geração de uma plataforma virtual em SystemC TLM a partir de um modelo do sistema no

nível de serviço utilizando o UML-ESL descrito no capítulo 4.

A principal contribuição deste fluxo de mapeamento foi permitir um caminho de

mapeamento de comunicação de um modelo com uma baixa resolução segundo sua

classificação taxonômica, chegando em uma implementação final com alta resolução de
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forma  automática, como pode ser visto na comparação da classificação taxonômica do

modelo UML-ESL, entrada do fluxo de mapeamento, e a plataforma virtual gerada, saído do

fluxo, presente na Figura 53. Para possibilitar este mapeamento, foram definidos e gerados

modelos de controladores de transações, responsáveis pelo controle dos dispositivos de

hardware para implementar a comunicação da forma que foi modelada no diagrama de

seqüência, drivers de dispositivos, responsáveis por permitir a comunicação dos processos

de software com o dispositivo de hardware através do processador, e o wrapper entre o

controlador e o barramento, possibilitando a comunicação do controlador de transações com

a plataforma base.

Uma grande contribuição foi o desenvolvimento de uma ferramenta que implementa

o fluxo de mapeamento de comunicação proposto. Ferramenta esta validada, juntamente

com o fluxo, através do sistema de segmentação de imagem e um sistema de rastreamento

de imagens.

O fluxo proposto apresentou uma solução para sistemas compostos de elementos de

software e de hardware, onde o módulo de software requisita serviço(s) do módulo de

hardware. Comunicação entre hardware-hardware, hardware-software e software-software

não são suportados por esta versão do fluxo de mapeamento de comunicação.
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Figura 53 Classificação taxonômica do UML-ESL x a classificação da plataforma virtual gerada pelo fluxo de
mapeamento de comunicação proposto
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7 Estudo de Caso e Resultados

Este capítulo apresenta a aplicação da modelagem utilizando-se o profile UML-ESL e

do fluxo de mapeamento de comunicação em dois estudos de caso composto por um

sistema de segmentação de imagens e rastreamento de imagens utilizado no rastreamento

de gestos de mãos. Estes sistemas foram utilizados para validação do modelo no nível de

serviço e do fluxo de mapeamento de comunicação, assim como foram utilizados para

identificação de características de sistemas hardware/software e de comunicação. As

seções 7.1 e 7.2 apresentam os dois estudos de caso utilizados neste projeto. Os resultados

obtidos dos dois estudos de caso são discutidos na seção 7.3 e conclusões sobre os

estudos de caso e seus resultados são apresentados na seção 7.4.

7.1 Sistema de segmentação de imagens

O sistema de segmentação de imagens modelado utiliza o algoritmo de mahalanobis

para identificação de cor de pele a ser utilizado para controle de jogos através da

reconhecimento de gestos. A Figura 54 apresenta o resultado da segmentação utilizando

esse sistema. Esse sistema foi constituído de duas partes, Skin, responsável pela captura

da imagem, e Mahalanobis, responsável pela implementação do algoritmo de mahalanobis

para segmentação. De acordo com suas funcionalidades, o sistema foi particionado em um

módulo de software (Skin) e um módulo de hardware (Mahalanobis), onde o módulo de

software utiliza um serviço do módulo de hardware.

Figura 54 Resultado de uma segmentação utilizando o algoritmo de mahalanobis

A fim de explorar características de comunicação o sistema foi replicado em quatro

instâncias, emulando a identificação e segmentação de quatro mãos, ou quatro jogadores.
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Foi utilizado o profile UML-ESL na ferramenta Visual Paradigm para modelar o sistema,

gerando dois diagramas representando o sistema. Do ponto de vista arquitetural foram

identificados e modelados dois módulos, sendo um de software e outro de hardware, como

apresentado na Figura 55.

A comunicação entre os módulos foi modelada no diagrama de seqüência,

identificando quais instâncias se comunicam e quais as características dessa comunicação.

Cada instância do módulo Mahalanobis é acessado por duas instâncias do módulo Skin

paralelamente, enquanto a execução de todo o sistema é realizada seqüêncialmente, como

pode ser visto na Figura 56.

Figura 55 Diagrama de classe do sistema de segmentação

Figura 56 Diagrama de seqüência do sistema de segmentação
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Como entrada para o fluxo de mapeamento de comunicação foram utilizados os

diagramas de classe e seqüência do sistema de segmentação representado no formato XMI

gerado pela ferramenta Visual Paradigm. A partir destes diagramas, no passo de Extração

das Características do Sistema, informações arquiteturais (módulos e sua conexão) e de

comunicação (modo, tipo e ordem das transações) são extraídos e representados no

formato SLIF um arquivo XML. Das características arquiteturais, foi identificado um módulo

de software (Skin) e um módulo de hardware (Mahalanobis) A partir das características de

comunicação foi extraído o seu modo (seqüencial e paralelo), tipo (síncrono) e ordem de

execução das transações (veja a ordem apresentada na Figura 56).

As características arquiteturais do sistema apresentado no arquivo XML gerado na

etapa anterior é a entrada do passo de Mapeamento Arquitetural na Plataforma Base. Como

os dois módulos do sistema possuíam mais de uma instância, constatado pela aparição de

mais de uma instância no diagrama de seqüência, cada instância do módulo de software foi

mapeado como um processo em execução em um processador MIPS, que se comunicam

com as instâncias do módulo de hardware através de um barramento SIMPLE_BUS usando

uma memória externa para armazenar os dados.

Para permitir a conexão correta entre esses elementos, na etapa de Geração de

Componentes de Comunicação, foi gerado, para o módulo dede software, um driver de

dispositivo e um stub do dispositivo de hardware (Mahalanobis) que é compilado como um

aplicativo para o processador. Com relação ao módulo de hardware, foi gerado um

controlador de transações de dispositivo e uma interface com o barramento para cada

instância do módulo de hardware. A arquitetura da plataforma final é apresentada na Figura

57.
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Figura 57 Arquitetura da plataforma final do sistema de segmentação

A Tabela 7 apresenta um resumo das características da plataforma gerada a partir

do sistema de segmentação de imagens. Como pode ser visto, foram geradas 840 linhas de

código, referentes a elementos de comunicação em menos de um segundo, reduzindo

consideravelmente o tempo de desenvolvimento do projeto e a probabilidade de erros, visto

que o esforço do projetista foi cerca de 15% do projeto, considerando o esforço em número

de linhas de código. Utilizando o fluxo de mapeamento de comunicação proposto, o

projetista pode se concentrar apenas na funcionalidade do sistema, visto que a

infraestrutura de comunicação é gerada automaticamente.

Tabela 7 Resultados do mapeamento de comunicação do sistema de segmentação

Característica

Número de linhas de código do BIC 284
Número de linhas de código do controlador de transações 419
Número de linhas de código do driver do dispositivo 137
Número de linhas de código da plataforma base 5663
Número de linhas de código do módulo Skin 64
Número de linhas de código do módulo Mahalanobis 91
Número de classes geradas (elementos de comunicação) 8
Número de módulos 12
Número total de linhas de código da plataforma gerada 6503
Tempo de geração da plataforma virtual <1s
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7.2 Sistema de rastreamento de imagens

O profile UML-ESL e o fluxo de mapeamento também foram validados em uma

aplicação de visão computacional de rastreamento de objetos em imagens. Este sistema de

rastreamento foi composto por dois módulos: Tracking, responsável pela manipulação de

imagens e pela lógica do sistema, e KalmanFilter, responsável pela implementação de um

filtro de Kalman utilizado para previsão e identificação da posição do objeto rastreado. De

acordo com suas funcionalidades, o sistema foi particionado em um módulo de software

(Tracking) e um módulo de hardware (KalmanFilter), como pode ser visto no diagrama de

classes apresentado na Figura 58, onde o módulo de software utiliza cinco serviços do

módulo de hardware: kalmanFilter, setMeasurement, stateEstimation, errorEstimation e

estateMeasurementCorrection. Para modelar o sistema, foi utilizado o profile UML-ESL na

ferramenta Visual Paradigm, gerando dois diagramas. Do ponto de vista arquitetural foram

identificados e modelados dois módulos, sendo um de software e outro de hardware, como

apresentado na Figura 58.

Figura 58 Diagrama de classe do sistema de rastreamento

A comunicação entre os módulos foi modelada utilizando o diagrama de seqüências,

onde os serviços são executados seqüênciamente, com exceção dos serviços
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stateEstimation () e errorEstimation () que serão executados em paralelo como pode ser

visto na Figura 59.

Figura 59 Diagrama de seqüência do sistema de rastreamento

O mapeamento da comunicação foi realizado através da ferramenta que implementa

o fluxo, apresentada na seção 6.8, gerando a plataforma virtual apresentada na Figura 60,

cuja arquitetura foi composta por um processador MIPS, onde o processo do módulo de

software Tracking é executado, um barramento SIMPLE_BUS, uma memória

SIMPLE_BUS_FAST_MEM e um dispositivo de hardware (KalmanFilter) conectado a

plataforma através de um controlador e uma interface.
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Figura 60 Plataforma final do sistema de rastreamento

A fim de explorar a arquitetura do sistema, a modelagem e o mecanismo de

mapeamento, o sistema de rastreamento foi modelado para execução das transações

seqüencialmente, como apresentado na Figura 61, e com transações em paralelo (vide

Figura 59). Esta alteração do modo de um grupo de transação foi refletido apenas na

geração do controlador de transações, mantendo a arquitetura da plataforma final.

Figura 61 Diagrama de seqüência do sistema de rastreamento modelado sequencialmente

A Tabela 8 apresenta um resumo das diferenças entre as características das duas

plataformas virtuais geradas a partir do sistema de rastreamento. Como transações
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paralelas necessitam de um controle mais completo, o número de linhas de código gerado é

maior do que para o sistema modelado seqüencialmente, devido a necessidade de adição

de informações de controle para transações paralelas.

Tabela 8 Resumo das características do sistema para diferentes modos de comunicação

Característica Modo de Comunicação
Seqüencial Paralelo

Total de linhas de código geradas 700 744

Número de linhas de código do controlador 345 383

Número de componentes da plataforma 6 7

Tempo de geração do código <1s <1s

7.3 Resultados

Um dos principais resultados deste trabalho é, portanto, o profile UML 2.0 para

especificação de SoCs no nível de serviço, o UML-ESL. Este profile conseguiu diminuir a

resolução das informações modeladas para um nível extremamente  baixo como pode ser

visto na Figura 27, que apresenta a classificação taxonômica do UML-ESL. A Tabela 9

apresenta um quadro resumo dos números de elementos presentes nos modelos dos

sistemas de segmentação e rastreamento de imagens utilizando o profile UML-ESL.

Tabela 9 Resultados da modelagem de sistemas com UML-ESL

Característica Sistema de Segmentação Sistema de Rastreamento

Número de estereótipos 2 2

Número de classes 2 2

Número de instancias no diagrama
de seqüência

6 2

Número de relacionamentos 1 1

Tipos de Comunicação Síncrono Síncrono

Modos de Comunicação Seqüêncial e paralelo Seqüêncial e paralelo

O SLIF é outro resultado importante deste trabalho como um formato de

representação de nível de serviço dos sistemas ESL. Este formato de representação foi
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validado através de um parser para gerá-lo a partir de um sistema modelado em UML-ESL.

A partir das informações apresentadas na árvore SLIF os sistemas de segmentação e

rastreamento de imagens foram mapeados em uma plataforma baseada em barramento

usando o fluxo de mapeamento proposto. As plataformas virtuais geradas mantiveram as

funcionalidades dos sistemas e mapeou toda a infraestrutura de comunicação necessária

para permitir a comunicação entre os módulos projetados que utiliza os serviços da outra,

representado pelo uso de "<<use>>" no diagrama de classe do profile UML-ESL.

A automação da geração dos componentes comprovou o aumento de produtividade

para implementação deste tipo de sistema em SystemC TLM, visto que foram geradas cerca

de 700 linhas de código do sistema de rastreamento em menos de um segundo.

Considerando que um projetista implementa, em média, 15 linhas de código corretas por

hora [60], o processo manual de implementação dos componentes de comunicação seria

feito em cerca de 47 horas, considerando um único programador, o que representa um

aumento de produtividade na ordem de 170.000 vezes.

Considerando o mesmo sistema sendo executado como uma aplicação em software

e como a plataforma virtual gerada, o tempo e velocidade de simulação continuaram na

mesma ordem de grandeza, não incrementando ao sistema um gargalo ou diminuição

significativa do desempenho. Para o sistema de rastreamento, quando considerado todo o

sistema como um software, a velocidade de simulação foi de 344.800 instruções por

segundo, enquanto a plataforma virtual gerada pela ferramenta de mapeamento de

comunicação alcançou uma velocidade de simulação de 326.240 instruções por segundo.

O ganho obtido em tempo é refletido em vários outros aspectos do desenvolvimento.

Obtém-se um aumento na produtividade, construindo aplicações de forma eficiente e

segura, além de diminuir os custos do projeto.
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7.4 Conclusão

Este capítulo apresentou os estudos de caso utilizados para validação do UML-ESL

e do fluxo de mapeamento de comunicação. Com a exploração das características de

comunicação modeladas nos sistemas, tanto o profile como o fluxo de mapeamento foram

validados e obtiveram resultados satisfatórios, diminuindo consideravelmente o esforço de

projeto do sistema, visto que o projetista foi responsável por cerca de 15% das linhas de

código do projeto, e, consequentemente, o tempo de desenvolvimento. Este ganho de

produtividade foi obtido devido a baixa resolução do modelo de entrada e a geração

automática de uma plataforma virtual com alta resolução.
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8 Conclusão e Trabalhos Futuros

Com o aumento da complexidade dos projetos e a diminuição da janela de mercado

dos sistemas microeletrônicos, há a necessidade de investimento em técnicas e ferramentas

que possibilitem o aumento de produtividade dos projetistas. Uma das principais abordagens

é o aumento do nível de abstração trabalhado. Contudo ainda não existe suporte

ferramental suficiente que permita um mapeamento satisfatório de sistemas modelados no

nível de sistema em uma arquitetura do tipo SoC. Esta tradução ainda é realizada

manualmente. O projetista precisa implementar, ou selecionar manualmente os

componentes para comunicação, como barramentos, controladores e interfaces.

Além de aumentar o gap entre a modelagem e a implementação final, muitos dos

modelos propostos para modelagem em alto nível de abstração refletem diretamente a

forma em que os projetos são implementados, apresentando, portanto, uma alta resolução

de suas características como foi apresentado no capítulo 3.1.

Visando resolver o aumento da produtividade de projetos de SoC, diminuindo o

tempo para implementação de sistemas hardware/software este trabalho propôs a

modelagem de sistemas hardware/software em nível de serviço e um fluxo de mapeamento

automático da comunicação a partir deste modelo de alto nível de abstração do sistema.

Este trabalho, portanto, por um lado possibilitou o aumento do nível de abstração utilizado

pelos projetistas, reduzindo o esforço de projeto, e por outro diminuiu o gap entre o modelo

de alto nível e a implementação do SoC, gerando um simulador do sistema na forma de

plataforma virtual.

O fluxo de mapeamento de comunicação abordou tanto aspectos de hardware como

software. O mapeamento da comunicação na parte dos módulos de hardware foi explorado

com a definição e geração de controladores e interfaces, enquanto o mapeamento da

comunicação referente aos módulos de software foi explorado pela geração de drivers de
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dispositivos para possibilitar a execução dos processos definidos pelos módulos de software

projetados no modelo em nível de serviço.

Este trabalho gerou contribuições tanto no que diz respeito a modelagem de

sistemas compostos por hardware e software em um alto nível de abstração como no

mapeamento deste modelo em uma arquitetura SoC baseada em barramento. Com relação

a modelagem de sistemas em um alto nível de abstração, este trabalho contribuiu com a

definição de um profile de UML 2.0 para modelagem em nível de serviço, abstraindo todos

os detalhes de comunicação e com suporte a informações de particionamento. Este profile

permitiu a modelagem de sistemas com uma baixa resolução, no que diz respeito a sua

taxonomia, diminuindo, portanto, o esforço no projeto destes sistemas.

Este trabalho também contribuiu com a definição de um fluxo de mapeamento de

comunicação a partir de um modelo do sistema em nível de serviço em uma arquitetura SoC

baseada em barramento, através da geração de um simulador no formato de uma

plataforma virtual. Este fluxo também foi automatizado através de uma ferramenta que o

implementa. Portanto, este trabalho permite a implementação de sistemas com um menor

risco de erros com a geração automática de componentes de comunicação a partir de uma

descrição alto nível do sistema, atingindo maior eficiência no desenvolvimento do projeto.

Em trabalhos futuros este fluxo contemplará os tipos de comunicação entre módulos

de software, entre módulos de hardware e entre módulo de hardware e software, além de

uma melhoria no algoritmo de mapeamento e na plataforma base para dar suporte a

múltiplos módulos de software em um processador, através da geração de escalonadores

e/ou da utilização de sistemas operacionais. A plataforma base também poderá ser

ampliada para uma maior quantidade de processadores e barramentos suportados e

configuráveis. Na parte de execução dos serviços este trabalho pode ser ampliado para

possibilitar a execução em pipelining dos serviços requisitados.
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Visando o suporte a exploração de arquitetura, este trabalho será estendido para

suportar mecanismos de análise de comunicação, através da integração de monitores de

transações nos componentes da plataforma. Este trabalho irá estender também o fluxo de

mapeamento de comunicação para otimização da performance do sistema, adicionando o

suporte a novas estruturas de comunicação, suporte a interrupção e DMA, e a multi

processos, através do suporte a sistema operacional.
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