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Abstract 
 

In the competitive market of dedicated digital systems, the growing 

demand for products with increasingly complex functionalities has become the design 

of such systems a great challenge.  In this scenario, the construction of virtual models of 

the system is necessary, in different levels of abstraction, in order to allow the design 

space exploration and the functional validation of the system, before its final 

implementation. SystemC is a C++ class library that allows the construction of such 

models.  Although standard C++ tools can be used to develop models in SystemC, they 

are not suited for the specific necessities of system modeling.  Specific tools need to 

recognize the elements of SystemC in the source files, to be able to give any kind of aid 

to the designer, in the activities of modeling, analysis, validation, etc. 

In this work, we present one technique, and one prototype tool, for the 

identification and extration of structural information from SystemC models, using 

pattern-matching algorythms over the semantic graph extracted from the source-codes 

by a standard C++ extration tool. The prototype tool was used successfully in some 

examples of models in SystemC, amongst them the model of a RISC CPU. 
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Resumo 

 

No competitivo mercado de sistemas digitais dedicados, a crescente 

demanda por produtos com funcionalidades cada vez mais complexas tem tornado o 

projeto de tais sistemas um grande desafio. Neste cenário, torna-se necessária a 

construção de modelos virtuais do sistema, em diferentes níveis de abstração, a fim de 

permitir a exploração do espaço de projeto e a validação funcional do mesmo, antes de 

sua implementação final. SystemC é uma biblioteca de classes C++ que permite a 

construção de tais modelos. Embora ferramentas comuns de C++ possam ser usadas 

para desenvolver modelos em SystemC, elas não atendem às necessidades específicas 

da modelagem de sistemas. Ferramentas específicas precisam reconhecer os elementos 

de SystemC nos arquivos-fonte, para poderem prestar qualquer tipo de auxílio ao 

projetista, nas atividades de modelagem, análise, validação, etc.  

Neste trabalho, apresentamos uma técnica, e uma ferramenta-protótipo, 

para a identificação e extração de informação estrutural de modelos em SystemC, 

usando algoritmos de casamento de padrões sobre o grafo semântico extraído dos 

códigos-fonte por uma ferramenta de extração para C++. A ferramenta-protótipo foi 

usada com sucesso em vários exemplos de modelos em SystemC, dentre eles o modelo 

de uma CPU RISC. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

Os sistemas computacionais podem ser classificados, quanto aos seus 

domínios de aplicação, em duas grandes categorias: os sistemas de propósito geral, e os 

dedicados. Os sistemas de propósito geral são caracterizados por plataformas de 

hardware e software projetadas para serem versáteis e extensíveis, podendo ser usadas 

para executar uma grande variedade de funcionalidades, e interagirem com o mundo 

exterior através de diferentes tipos de interfaces e dispositivos. São exemplos desta 

categoria todas as famílias de microcomputadores pessoais. Cada microcomputador, 

independente da sua arquitetura individual, é projetado para executar uma ampla 

variedade de tipos de aplicativos, como jogos, multimídia, cálculos, comunicação, 

processamento de texto, processamento de imagens, etc., e para interagir facilmente 

com diferentes tipos de dispositivos: monitor, teclado, mouse, scanner, impressora, 

câmeras, microfone, joystick, mesa digitalizadora, e muitos outros. 

Os sistemas computacionais dedicados, por sua vez, apresentam 

arquiteturas de hardware e software projetadas para uma finalidade específica, e para 

interagir com o mundo exterior através de interfaces bem definidas. Tais sistemas, 

normalmente, encontram-se inseridos como componentes de um produto maior e, nesses 

casos, são denominados sistemas embarcados, ou embutidos (em inglês, embedded 
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systems). Embora sejam pouco percebidos pelo usuário, exemplos de sistemas 

embarcados podem ser encontrados em quase todos os lugares: nos sistemas que 

controlam os freios ABS (Anti-Block System), os airbags, a mistura e ignição do 

combustível, em automóveis; nos sistemas que controlam as funções internas de 

aparelhos eletrodomésticos, como televisores, videocassetes, máquinas de lavar ou 

fornos de microondas; nos aparelhos portáteis, como telefones celulares ou reprodutores 

de música; nos elevadores e sistemas de alarme dos condomínios; nos sistemas de 

instrumentação e controle de equipamentos industriais; nos sistemas de processamento 

de sinais e imagens dos modernos equipamentos médicos; nos incontáveis sistemas de 

instrumentação e controle de vôo em aeronaves, etc. 

Em todos esses exemplos, as características de cada sistema embarcado 

são definidas pelo ambiente que o cerca. Em equipamentos portáteis, por exemplo, o 

consumo de energia, o tamanho físico e o peso são requisitos muito importantes, e 

precisam ser minimizados. Já no controle do sistema de ignição do combustível, em 

automóveis, tamanho e consumo de energia não são críticos, mas esses sistemas 

precisam atender a rígidos requisitos de “tempo real”, ou seja, a injeção do combustível 

e a geração das centelhas de ignição devem acontecer em instantes exatos, em sincronia 

com os eventos captados pelos sensores de posição e rotação do eixo do motor. No 

controle dos parâmetros de vôo das aeronaves, por sua vez, além de requisitos de tempo 

real, alguns sistemas devem, ainda, possuir “tolerância a falhas”, ou seja, devem ser 

projetados de forma a manter a controlabilidade total da aeronave, ainda que um de seus 

componentes, ou subsistemas, saia de operação. É importante mencionar que o custo é 

sempre uma variável importante, e todo projeto de sistema embarcado terá sempre a 

preocupação de também minimizá-lo.  

Por estarem sempre tão intimamente relacionados aos requisitos 

específicos da aplicação a que se destinam, os sistemas dedicados precisam ser 

cuidadosamente projetados e otimizados para cada fim particular e, embora sua 

funcionalidade possa ser modificada, para corrigir erros ou melhorar o comportamento 

final do produto, esse projeto dificilmente conseguirá atender a uma finalidade 

diferente. Um sistema concebido para controlar as funções de um forno de microondas, 

por exemplo, é tão especializado a este fim que seria inviável tentar usar esse mesmo 

sistema para atender aos requisitos de baixo consumo de energia, dos aparelhos 
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portáteis, ou de tempo real, dos sistemas de ignição em automóveis, ou ainda de 

tolerância a falhas, dos controladores em aeronaves.  

O mercado mundial de sistemas dedicados, atualmente, atinge um 

volume, em dólares, 100 vezes maior que o de microcomputadores pessoais, e deverá 

manter crescimento exponencial nesta década [Egg02]. A alta competitividade é a 

principal característica desse mercado. Com margens de lucros estreitas, os fabricantes 

precisam lançar novos produtos antes de seus concorrentes, a fim de conquistar uma 

maior fatia de mercado. Neste cenário de alta competitividade, equipes de 

desenvolvimento têm nas mãos a difícil tarefa de conciliar a necessidade de otimização 

dos projetos aos reduzidos cronogramas de desenvolvimento e lançamento dos 

produtos. 

1.1. Cenário SoC 

Nos últimos anos, tem sido crescente a demanda por produtos eletrônicos 

com funcionalidades cada vez mais avançadas. Telefones celulares e PDAs (Personal 

Digital Assistants) são os exemplos mais comuns de sistemas computacionais 

dedicados, cujas funcionalidades vão muito além das suas definições básicas de, apenas, 

permitir comunicação por voz, ou manipular dados de uma agenda eletrônica, 

respectivamente. Esses produtos, atualmente, são capazes de conectar-se à internet, 

executar aplicativos diversos, receber e transmitir fotografias, vídeos e sons, manipular 

e-mails, consultar bancos de dados remotos, e muito mais. Na mesma linha de evolução 

seguem outros produtos, como receptores de TV que, além de simplesmente decodificar 

sinais de vídeo, são capazes de “aprender” as preferências de seus donos, e selecionar 

automaticamente os programas que eles mais gostariam de ver, sem que sejam 

explicitamente programados para tal, ou eletrodomésticos e automóveis capazes de 

realizar auto-diagnósticos e contatar a assistência técnica, já passando as possíveis 

causas do problema, antes mesmo que este se manifeste de forma mais severa, e retire o 

aparelho de operação [HLP99]. Todos esses avanços têm sido possíveis graças à 

contínua evolução na tecnologia de manufatura dos dispositivos eletrônicos, responsável 

pela criação de dispositivos que aliam velocidade de processamento e capacidade de 

integração crescentes, a consumo de energia e preço por gate (unidade lógica básica) 
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decrescentes. Tais dispositivos já oferecem a capacidade de integrar sistemas inteiros, 

formados por microprocessadores, memórias, barramentos de comunicação e blocos 

dedicados de hardware, em um único chip (dispositivo eletrônico integrado), dando 

origem a uma nova era na produção de sistemas eletrônicos, freqüentemente designada 

pela sigla SoC (do inglês, “System on Chip”) [Ber02]. 

A evolução dos dispositivos eletrônicos, contudo, não é o único fator 

determinante no desenvolvimento desses novos produtos. Sistemas com tamanha 

complexidade não podem ser projetados e otimizados manualmente. Novas 

metodologias de desenvolvimento, e ferramentas de automação que lhes dê suporte, 

precisam oferecer aos projetistas de sistemas a capacidade de lidar com a crescente 

complexidade e heterogeneidade dos projetos, dando recursos que facilitem a 

exploração do espaço de alternativas de projeto em busca de otimizações, de forma a 

atender aos cronogramas de desenvolvimento cada vez mais curtos. 

1.2. Desenvolvimento Baseado em Plataforma 

Uma metodologia denominada “Desenvolvimento Baseado em 

Plataforma” (Platform-based Design) [San02] tem sido proposta com a finalidade de 

agilizar o processo de desenvolvimento de sistemas dedicados complexos. Segundo esta 

metodologia (ver Figura 1-1), uma “aplicação”, que define somente a funcionalidade do 

sistema que se deseja criar, sem detalhes de implementação, deve ser mapeada em uma 

“arquitetura”, que é uma plataforma pré-concebida para cada grupo, ou família, de 

aplicações. Após o processo de mapeamento, o sistema é analisado em função de 

determinadas métricas e o projetista pode, então, fazer ajustes na aplicação, na 

arquitetura ou no mapeamento, explorando o espaço de alternativas de projeto, em 

busca de melhores resultados. 

A principal idéia por trás dessa metodologia é conseguir o meio-termo 

entre a versatilidade dos sistemas de propósito geral e a otimização dos sistemas 

dedicados. Com a escolha de uma plataforma previamente concebida para atender aos 

requisitos comuns a uma dada família de aplicações, consegue-se a redução do espaço 

de alternativas de projeto. Em vez de se preocupar com todas as inumeráveis 

alternativas de implementação em um novo projeto, o projetista deverá apenas fazer 
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alguns ajustes em uma plataforma já testada para uma família de aplicações, a fim de 

obter melhores métricas para a aplicação específica.  

Aplicação Arquitetura

Mapeamento

Análise
 

Figura 1-1. Desenvolvimento Baseado em Plataforma 

A fim de permitir maior flexibilidade e rapidez na exploração do espaço 

de projeto, as iterações nas etapas de mapeamento e análise devem ser desenvolvidas 

sobre um modelo virtual da plataforma, ou seja, sobre um modelo executável que 

permita a observação do comportamento do sistema, através de simulação. Esse modelo 

deve, inicialmente, ser construído em um alto nível de abstração, de modo a permitir 

que  o comportamento do sistema possa ser validado ainda nos estágios iniciais do 

processo de desenvolvimento, e daí, progressivamente refinado, buscando-se obter 

maiores detalhes de implementação e, com isso, métricas mais precisas de desempenho, 

utilização de recursos, consumo de energia, custo, área, etc., até ter alcançado todo o 

refinamento de detalhes necessários à sua implementação. Nesse estágio, o protótipo 

real do sistema pode, finalmente, ser sintetizado, ou seja, implementado de fato, 

utilizando uma plataforma de prototipação. 

1.3. Linguagens para descrição de sistemas 

A modelagem de hardware e software possui características distintas. 

Linguagens para descrição de hardware (ou HDLs, do inglês “Hardware Description 

Languages”), tais como VHDL e Verilog, são bastante expressivas para modelar 

concorrência, reatividade, temporização e sincronização, além de tipos de dados e 



6 

operações específicas para circuitos digitais, mas não possuem expressividade 

satisfatória para modelar estruturas de dados e comportamento em alto nível de 

abstração [Bha02]. Por outro lado, linguagens de programação, como C e C++, são 

bastante expressivas para modelar tipos de dados e algoritmos em alto nível de 

abstração, mas não possuem recursos nativos para modelar comportamento concorrente, 

essencial à modelagem de elementos de hardware. 

Por esse motivo, tradicionalmente, componentes de hardware e software 

têm sido modelados usando-se linguagens e ferramentas distintas, geralmente 

envolvendo equipes de desenvolvimento também distintas. Essa heterogeneidade de 

ferramentas, linguagens e modelos, torna difícil a comunicação entre as partes, seja ela 

ao nível humano, entre engenheiros que possuem grande conhecimento sobre apenas um 

dos domínios, mas que precisam conversar entre si, a fim de conceber o funcionamento 

de todo o sistema, seja ao nível das ferramentas, cada uma usando representações 

internas distintas para seus modelos, mas que precisam criar interfaces de comunicação, 

a fim de tornar possível a co-simulação de todo o sistema. 

1.3.1. SystemC 

Torna-se evidente, portanto, a necessidade de uma linguagem única para 

descrição de sistemas heterogêneos, que permita aliar o poder de abstração das 

linguagens de programação aos recursos específicos das HDLs. Introduzida em 1999, e 

suportada por um grande número de companhias envolvidas no projeto de sistemas, 

SystemC é uma linguagem para descrição de sistemas desenvolvida para esse fim  

SystemC é uma biblioteca de classes, e um núcleo de simulação, que 

estende a semântica original da linguagem de programação C++ [Str00], dando a esta a 

infra-estrutura necessária para modelar, com maior facilidade, concorrência, 

comunicação, temporização, sincronização, reatividade, modularização, hierarquia e 

tipos de dados específicos para a modelagem de hardware. SystemC unifica e padroniza 

a descrição de modelos executáveis de sistemas compostos por hardware e software em 

uma única linguagem, facilitando assim a integração de ferramentas, reuso de código e 

o compartilhamento de projetos, permitindo, ainda, a descrição em diferentes níveis de 

abstração, desde o nível mais abstrato, onde o sistema é descrito como um conjunto de 

unidades funcionais (módulos) que se comunicam através operações atômicas 

(transações), sem qualquer detalhe de implementação, até o nível RTL (Register 
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Transfer Level), onde tanto os módulos quanto as operações de comunicação entre eles 

são descritos em um nível de detalhes que pode ser usado por ferramentas de síntese. 

Além disso, SystemC foi desenvolvida de modo a manter total compatibilidade com a 

linguagem C++ padrão e, assim, todas as ferramentas e ambientes de desenvolvimento 

dedicados a C++ podem ser usados para desenvolver modelos em SystemC. 

1.4. Ferramentas para Auxílio de Projeto 

Além de uma linguagem apropriada à modelagem de sistemas e de uma 

metodologia de desenvolvimento, que permita a exploração eficiente do espaço de 

alternativas de projeto em busca de otimizações, o projetista necessita, ainda, de 

ferramentas que lhe auxiliem nas diversas atividades relacionadas à execução dessa 

metodologia. 

Na metodologia de desenvolvimento baseado em plataforma, SystemC 

pode ser usada como linguagem única para modelar tanto a aplicação, quanto a 

arquitetura da plataforma onde essa aplicação será executada (Figura 1-1). Isso é uma 

grande vantagem, mas elaborar modelos complexos usando somente um editor de textos 

e um compilador C++ pode ser uma atividade bastante cansativa, e propensa a erros. A 

fim de alcançar maior produtividade no processo de modelagem do sistema, os 

projetistas devem ser assistidos por ferramentas de desenvolvimento que dêem suporte à 

visualização gráfica da estrutura do sistema, conforme exemplificado na Figura 1-2 

[GDL+03], bem como à geração de código assistida pela instanciação gráfica de 

componentes previamente disponibilizados em uma biblioteca, recurso comum nos 

atuais ambientes de desenvolvimento de software. 

De forma semelhante, ferramentas que identifiquem, nos modelos da 

aplicação e da plataforma, os processos e unidades funcionais, assim como estruturas de 

comunicação e grafos de fluxo de dados e de controle, podem auxiliar o projetista na 

tomada de decisões, durante a etapa de mapeamento, e na obtenção de métricas que 

servirão para a análise final do sistema. 
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Figura 1-2. Exemplo de ambiente para desenvolvimento em SystemC 

Os exemplos aqui mencionados apenas ilustram algumas das 

funcionalidades desejáveis em ferramentas modernas para auxílio de projeto, que dêem 

suporte ao desenvolvimento de sistemas complexos. Nosso objetivo, entretanto, é 

somente evidenciar que, para todas essas funcionalidades, é necessário que a ferramenta 

possua a capacidade de extrair automaticamente, dos modelos do sistema, algum tipo de 

informação. 

1.4.1. Introspecção e Reflexão 

O ato de obter informações a respeito de um programa (ou componente 

de um programa) é chamado de “introspecção”. Uma técnica através da qual essa 

informação pode ser obtida é a “reflexão”, no sentido de que um mecanismo qualquer 
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possa, automaticamente, sem intervenção do programador, “refletir” uma imagem (ou 

representação) do componente, de forma análoga a um espelho. Em algumas 

linguagens, como o Java, introspecção e reflexão são recursos nativos. A máquina 

virtual Java conhece a estrutura interna de todas as classes e objetos, e assim pode 

fornecer (ou “refletir”) todos os detalhes sobre eles, inclusive seus estados atuais. A 

linguagem C++, entretanto, não possui esses recursos. 

A biblioteca SystemC implementa alguns recursos que permitem, apenas 

em tempo de execução do modelo, a introspecção de alguns de seus elementos 

estruturais. De forma semelhante à máquina virtual Java, o núcleo de simulação do 

SystemC conhece a estrutura do modelo e, assim, pode refletir algumas informações, 

tais como as portas, canais e submódulos de um módulo, mas não permitem, por 

exemplo, identificar o tipo de dado, nem o tipo de interface, nem mesmo o nome, 

associados a essas portas. Uma biblioteca complementar, com funções para verificação 

de sistemas, chamada SystemC Verification Library (SCV) [SCV02], implementa mais 

alguns recursos para introspecção de interfaces e tipos de dados, mas não de forma 

reflexiva, ou seja, para estarem disponíveis, as informações que descrevem o 

componente têm que ser inseridas explicitamente pelo programador, no código-fonte do 

componente, usando-se macros definidas pela biblioteca SCV. 

1.4.2. Análises sintática e semântica 

O que se deseja, neste trabalho, é algo diferente dos recursos oferecidos 

pelo SystemC e SCV. Desejamos aqui obter informações estruturais sobre um 

componente, ainda em tempo de projeto, e não durante a execução do modelo. O nosso 

objetivo é dar às ferramentas para auxílio de projeto a capacidade de obter informações 

sobre a estrutura de um componente, no momento em que o projetista for usá-lo para 

compor o sistema, sem a necessidade de introduzir qualquer modificação no código-

fonte do componente, nem de alterar ou estender a biblioteca-padrão SystemC. 

As informações devem ser extraídas diretamente dos códigos-fonte dos 

componentes, descritos em SystemC. Um programa que reconhece os elementos 

sintáticos em um código-fonte, e os associa de acordo com as regras gramaticais de uma 

dada linguagem, é definido como “analisador sintático” (em inglês, “parser”). Assim, 

para serem capazes de “ler” um código-fonte com uma descrição em SystemC, e extrair 
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desse código os elementos que estão sendo descritos, e seus relacionamentos, as  

ferramentas necessitam de um analisador sintático para essa linguagem. 

A extração de informações de um código-fonte em SystemC, entretanto, 

não pode ser obtida simplesmente com a construção de um analisador sintático para essa 

linguagem. SystemC não é realmente uma nova linguagem, e não pode ser 

completamente definida por uma nova gramática. Em vez disso, SystemC é uma 

biblioteca de classes, que usa os recursos da linguagem C++, tais como a orientação a 

objetos, sobrecarga de operadores, gabaritos (templates) e substituição de macros, para 

definir novos elementos semânticos e criar a “ilusão” de uma nova sintaxe. Todas as 

extensões introduzidas pelo SystemC foram projetadas para manter total 

compatibilidade com o padrão ANSI C++, de modo tal que uma descrição em SystemC 

é, do ponto de vista sintático, nada mais que um código C++. Uma análise puramente 

sintática não irá, portanto, identificar os elementos introduzidos pela linguagem 

SystemC, tais como os módulos, suas portas e processos; em vez disso, somente classes, 

seus atributos e métodos, da linguagem C++, serão identificados. É necessária, portanto, 

uma análise semântica para que se possa identificar os novos elementos introduzidos 

pelo SystemC. 

Um analisador sintático cria uma estrutura de dados, chamada árvore 

sintática, correspondente à associação sintática dos elementos encontrados em um 

código-fonte. Um analisador semântico, por sua vez, complementa essa estrutura de 

dados, adicionando a ela novos elementos referentes à resolução de tipos de dados, 

nomes e escopos, dando origem a um grafo semântico [Hol00]. Através da análise de 

determinadas relações dentro desse grafo semântico, é que poderemos identificar os 

elementos do SystemC. 

A fim de evitar que cada ferramenta implemente seu próprio analisador 

semântico para SystemC, nossa abordagem é criar uma ferramenta distinta, capaz de 

processar um grafo semântico gerado por um analisador semântico para C++, e extrair 

desse grafo as informações estruturais sobre os componentes ali modelados, criando 

uma estrutura de dados que o represente, em um arquivo com formato bem definido, de 

fácil leitura. Desta forma, quando uma ferramenta qualquer precisar obter informações 

sobre um determinado componente, bastará consultar o arquivo correspondente. 
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1.5. Objetivos da Dissertação 

Este trabalho de mestrado tem, três objetivos principais, quais sejam: 

1. analisar o grafo produzido por um analisador semântico para C++ padrão e 

identificar, nessa estrutura de dados, padrões que identifiquem os 

elementos introduzidos pelo SystemC; 

2. propor um conjunto de técnicas e procedimentos para extrair desse grafo 

semântico os padrões necessários para a aquisição e recomposição da 

estrutura e comunicação dos elementos SystemC descritos no código-

fonte; 

3. implementar o protótipo de uma ferramenta para validação das técnicas 

propostas. Esta ferramenta deverá ser capaz de analisar um grafo 

semântico correspondente ao código-fonte de um modelo, descrito em 

SystemC, e gerar uma nova estrutura de dados, contendo somente a 

informação necessária para a reconstituição dos elementos SystemC, e suas 

estruturas de comunicação. Não é nosso objetivo, neste momento, extrair o 

conteúdo comportamental, no interior dos processos e métodos. 

1.6. Estrutura da dissertação 

Os capítulos subseqüentes desta dissertação estão estruturados da 

seguinte forma: no capítulo 2, apresentamos uma introdução à linguagem SystemC, sua 

arquitetura e seus conceitos básicos, e no capítulo 3, uma visão geral dos trabalhos 

atuais relacionados a este, seja na extração de informações de modelos em SystemC, 

seja na área de ferramentas para extração de elementos semânticos para C++, assim 

como na área de ferramentas para auxílio de projetos de sistemas. 

No capítulo 4, apresentamos a metodologia de identificação dos 

elementos de SystemC, proposta neste trabalho, detalhando a forma como a 

representação de cada elemento é gerada em função dos padrões encontrados. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta os resultados obtidos com a ferramenta 

aqui proposta e, no capítulo 6, nossas conclusões finais e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 

SystemC 

 

Inicialmente desenvolvida pela Synopsys1 – empresa dedicada ao 

desenvolvimento de ferramentas para automação de projetos de sistemas digitais – a 

biblioteca SystemC passou a ser um projeto de “código aberto”, em 1999, com a criação 

da OSCI2 (Open SystemC Initiative), uma comunidade aberta, sem fins lucrativos, 

apoiada por um grande e crescente número de empresas e universidades, com o 

propósito de fomentar o rápido desenvolvimento e adoção do SystemC como uma 

biblioteca padrão para a modelagem de sistemas. 

A Figura 2-1 apresenta a arquitetura da biblioteca SystemC. A área 

sombreada demarca as definições que fazem parte da especificação do SystemC padrão, 

e está subdividida em três blocos principais: o núcleo da linguagem, formado pelas 

definições dos elementos básicos da linguagem, e pelo núcleo de simulação; as 

definições de tipos de dados especiais, que implementam tipos de dados comumente 

usados em sistemas digitais; e as definições de um conjunto de canais primitivos, que 

implementam funcionalidades básicas de comunicação, desde uma simples conexão 

direta, a uma fila ou um semáforo. Sobre essa base, podem ser aplicadas extensões não 

padronizadas, acrescentando mais recursos à biblioteca. 

                                                
1 www.synopsys.com 
2 www.systemc.org 
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Extensões 

Canais Primitivos 

Núcleo SystemC 
• Elementos de Linguagem: 

(Módulos, Portas, Canais, 
Interfaces, Processos, Eventos) 

• Núcleo de Simulação 

Tipos de Dados 
• Vetores e tipos lógicos de 4 

estados (0,1,X,Z) 
• Vetores e tipos binários (0,1) 
• Inteiros de precisão arbitrária 

• Tipos de ponto fixo 

Linguagem C++ padrão 

Figura 2-1. Arquitetura da Biblioteca SystemC 

Pelo diagrama, pode-se ver que a biblioteca SystemC foi construída 

sobre a linguagem C++, mas sem modificá-la. Assim, o modelo de um sistema, descrito 

em SystemC, é simplesmente um programa C++ que usa os recursos dessa biblioteca. 

Um compilador C++ padrão pode ser usado para gerar o código-objeto desse programa 

e fazer as ligações com o núcleo de simulação da biblioteca, a fim de criar um programa 

executável que, quando executado, irá simular o comportamento do sistema. Esse 

programa executável é o que chamamos aqui de especificação executável do sistema 

(Figura 2-2). 

 

modelo
do sistema

núcleo
SystemC

Especificação executável
códigos-

fonte

biblioteca
SystemC

compilador
C++

 

Figura 2-2. Compilação de um modelo em SystemC 
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2.1. Elementos Estruturais de SystemC 

O objetivo desta seção é apresentar uma descrição sucinta dos principais 

construtores introduzidos no SystemC: módulos, processos, portas, interfaces e canais. 

Maiores detalhes sobre a linguagem e seus recursos podem ser encontrados em 

[LRM03], [Bha02] e [GLM+02]. Um exemplo, ilustrando o uso desses construtores, 

será apresentado logo adiante, na seção 2.2. Não serão apresentados detalhes sobre a 

linguagem C++. Uma descrição detalhada dos recursos de C++ podem ser encontrados 

em [Str00]. 

2.1.1. Módulos 

O módulo é a unidade básica para descrever estruturas em SystemC. Ele 

permite que o sistema total seja subdividido em unidades menores, de forma a tornar o 

problema de modelagem do sistema mais tratável. Cada módulo pode conter um número 

arbitrário de “portas”, “canais”, “processos”, e submódulos, assim como variáveis e 

métodos convencionais, de C++. Os módulos, em SystemC, são definidos por classes 

C++ que estendem a classe sc_module.  

2.1.2. Processos 

O processo é a unidade básica para descrever comportamento em 

SystemC, e é declarado exclusivamente dentro de módulos. Um processo é um tipo 

especial de método que permite modelar comportamento concorrente e reativo. Ao 

contrário dos métodos convencionais da linguagem C++, que devem ser chamados 

explicitamente pelo fluxo de execução do programa, a execução dos processos em 

SystemC é determinada pela ocorrência de “eventos”, geralmente associados a 

mudanças de valores em canais ou portas. É o núcleo de simulação do SystemC que se 

encarrega da verificação da ocorrência dos eventos, do escalonamento da execução dos 

processos correspondentes, e do controle da atualização da marcação do “tempo”, 

durante a simulação. 

Processos podem ser de três tipos: method, thread, e clocked thread e são 

declarados como um método C++ comum, no interior da classe que define um módulo, 

sem parâmetros, e com tipo de retorno “void”. O que distinguirá um processo dos 
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demais métodos C++ é a declaração do mesmo no interior do construtor do módulo, 

feita através das macros: SC_METHOD, SC_THREAD, e SC_CTREAD. 

2.1.3. Portas 

As portas definem os pontos externos de conexão, através dos quais um 

módulo se comunica com o resto do sistema (outros módulos), e permitem que o 

módulo esconda, em seu interior, detalhes de implementação, ou seja, duas 

implementações diferentes de um mesmo módulo, tendo o mesmo conjunto de portas, 

podem ser trocadas mutuamente, sem que se necessite alterar o restante do sistema. Em 

SystemC, as portas são definidas por classes ou estruturas de C++ que estendem a classe 

sc_port_base. 

2.1.4. Interfaces 

Uma interface define um conjunto de métodos através dos quais um 

canal (descrito adiante) pode ser acessado. Uma interface pode definir, por exemplo, 

apenas um par de métodos para leitura e escrita de dados no canal, uma outra interface 

pode definir um conjunto de métodos para bloquear ou liberar o acesso a um recurso, e 

assim por diante. As interfaces definem apenas as “assinaturas”, ou seja, os nomes, 

parâmetros e tipos de dados que retornam dos métodos. O comportamento dos métodos 

é definido somente nos canais que implementam cada interface. Um canal pode 

implementar uma ou mais interfaces, e a mesma interface pode ser implementada de 

formas diferentes, por diferentes canais. Uma interface é definida, em SystemC, por 

classes C++ que estendem da classe sc_interface. 

2.1.5. Canais 

Canais são os elementos usados para conectar portas de módulos 

distintos, criando um meio para comunicação entre módulos ou, dentro de um mesmo 

módulo, para fazer a comunicação entre processos. Na modelagem de hardware, o tipo 

mais simples de canal é o “sinal”, que modela uma conexão direta, tal como um fio, 

entre duas portas. Neste caso, todas as funções para controle e sincronização da 

comunicação são implementadas manualmente, dentro dos módulos, usando-se 

conjuntos de sinais. SystemC, entretanto, permite a modelagem de canais em níveis 
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mais altos de abstração. Um canal pode implementar, por exemplo, as funções para 

controlar o acesso a um recurso mutuamente excludente ou para modelar o 

comportamento de uma fila tipo FIFO (first-in, first-out) separando, assim, a 

funcionalidade do sistema, que fica a cargo dos módulos, e a funcionalidade da 

comunicação, que fica a cargo dos canais. 

Existem dois tipos de canais em SystemC. Os canais primitivos definem 

somente operações atômicas, não podem conter processos internos nem acessar 

diretamente outros canais e, portanto, possuem expressividade limitada a mecanismos 

mais simples de comunicação, tais como um sinal direto, uma fila, ou um semáforo; já 

os canais hierárquicos, que na verdade são módulos que implementam funções de 

comunicação, podem conter processos, e submódulos, tendo assim expressividade para 

modelar mecanismos mais complexos de comunicação, tais como árbitros, 

controladores de barramentos ou decodificadores. Todos os tipos de canais 

implementam pelo menos uma interface, e assim, estendem direta ou indiretamente a 

classe sc_interface. Os canais hierárquicos são definidos por classes C++ que 

estendem também a classe sc_module; canais primitivos, por sua vez, são definidos 

por classes C++ que estendem a classe sc_prim_channel (ver mecanismo de 

herança múltipla, na linguagem C++, em [Str00]). 

2.2. Exemplo 

A Figura 2-3 ilustra uma composição estrutural simples, que nos servirá 

como exemplo para demonstrarmos os principais conceitos da linguagem SystemC. 

Nela, podemos visualizar um módulo externo, cujo tipo é “Top”, composto por dois 

submódulos, instâncias do mesmo tipo, “Sub”, nomeadas como “stage1” e 

“stage2”. Cada instância do módulo Sub contém um processo interno, de nome 

“compute”, que aqui, simplesmente, multiplica o valor da entrada por 2 e envia o 

resultado para sua saída. No escopo deste trabalho, estamos interessados apenas nas 

relações estruturais, e não no comportamento desse sistema. 
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Top 

in 
“stage1” 

My_module 

compute 

a b out 
“stage2” 

My_module 

compute 

a b 
ch1 

Top 

in 
“stage1” 

My_module 

compute 

a b 
“stage1” 

My_module 

compute 

a b out 
“stage2” 

My_module 

compute 

a b 
“stage2” 

My_module 

compute 

a b 
ch1 

 

Figura 2-3. Um exemplo simples de composição estrutural 

A declaração em SystemC para o módulo Sub é apresentada na Figura 

2-4, da qual, podemos destacar: o módulo começa a ser declarado na linha 3; ele possui 

duas portas, “a”  e “b”, declaradas nas linhas 5 e 6, e um processo, “compute”, 

definido nas linhas 8 a 14. 

Observe que as portas são definidas, na biblioteca SystemC, como 

classes parametrizáveis3 que recebem como parâmetro uma interface. Da mesma forma, 

as interfaces também são definidas como classes parametrizáveis que recebem como 

parâmetro o tipo de dado. Assim, a sentença sc_fifo_in_if<int> refere-se à 

interface sc_fifo_in_if, parametrizada pelo tipo de dado int e, da mesma forma, 

sc_port<sc_fifo_in_if<int>> refere-se a uma porta que recebe a mencionada 

interface como parâmetro. 

Observe também que um processo em SystemC é descrito como um 

método comum em C++, e declarado como um tipo particular de processo (method, 

thread, ou clocked thread) somente dentro do construtor do módulo (linha 17). O 

código da Figura 2-4 foi escrito em um estilo mais legível, usando termos que 

identificam o significado de cada linha. É importante notar, entretanto, que 

“SC_MODULE”, “SC_CTOR” e “SC_THREAD” não são palavras reservadas acrescidas 

ao C++ pela linguagem SystemC. Elas são macros em C++, que serão expandidas pelo 

pré-processador em código C++ padrão e, portanto, o projetista pode escolher 

livremente entre usar as macros ou suas formas expandidas, diretamente. 

 

                                                
3 Para maiores detalhes sobre classes parametrizáveis, consultar templates, em [Str00]. 
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1 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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15 
16 
17 
18 
19 

#include <systemc.h> 
 
SC_MODULE(Sub) { 
 
  sc_port< sc_fifo_in_if<int> >  a; 
  sc_port< sc_fifo_out_if<int> > b; 
 
  void compute() { 
    while(1) { 
      int x = a.read(); 
      wait(10, SC_NS); 
      b.write(2*x); 
    }; 
  } 
 
  SC_CTOR(Sub) { 
    SC_THREAD(compute); 
  } 
}; 

Figura 2-4. Código SystemC para declaração do módulo Sub. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

#include <systemc.h> 
 
struct Top : sc_module { 
 
  sc_fifo_in<int>  in; 
  sc_fifo_out<int> out; 
 
  sc_fifo<int> ch1; 
 
  Sub sm1; 
  Sub sm2; 
 
  Top(sc_module_name) : 
      sm1("stage1"), 
      sm2("stage2") { 
 
    sm1.a(in); 
    sm1.b(ch1); 
    sm2.a(ch1); 
    sm2.b(out); 
  } 
}; 

Figura 2-5. Código SystemC para declaração do módulo Top. 
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Essas duas observações ilustram como os recursos da linguagem C++ 

foram engenhosamente usados, pela biblioteca SystemC, para criar a ilusão de uma 

nova sintaxe. Na verdade, macros e classes parametrizáveis são recursos nativos da 

linguagem C++ e, embora um código SystemC pareça ter uma sintaxe própria, ele é um 

código C++ padrão, que pode ser compilado por qualquer compilador ANSI C++.  

O código na Figura 2-5 mostra um estilo diferente, usando a forma 

expandida, em vez das macros, para declarar o tipo de módulo Top. Observe, na linha 3, 

a declaração explícita de uma estrutura (struct), de nome Top, que estende a classe 

“sc_module”. Esta é a forma expandida para a macro “SC_MODULE(Top)”, e 

mostra como um módulo é realmente declarado na linguagem SystemC: um módulo é 

qualquer classe (ou estrutura) de C++ que estende, direta ou indiretamente, a classe 

sc_module. As macros dão ao SystemC uma sintaxe mais legível e intuitiva, mas não 

são suficientemente flexíveis. A macro “SC_MODULE()”, por exemplo, será sempre 

expandida em uma declaração de uma estrutura que estende diretamente a classe-base 

sc_module. Se o projetista desejar declarar um novo módulo que estenda uma outra 

classe-base, ou mesmo com herança múltipla (uma classe que estende simultaneamente 

mais de uma classe-base), ele será obrigado a usar a forma expandida diretamente: 

“struct my_struct : base1, base2, base3;”. Observe que, sem o uso 

da macro, não há qualquer elemento sintático que nos indique que esta é uma declaração 

de um módulo e, de fato, “my_struct” somente será considerado um módulo se pelo 

menos uma de suas classes-base, base1, ou base2, ou base3, estender direta ou 

indiretamente a classe sc_module. O significado da declaração, portanto, depende da 

análise dos tipos das classes-base, e não de algum elemento sintático específico. 

Concluímos, aqui, que uma análise sintática, puramente baseada em 

palavras reservadas (tokens), poderá apenas identificar um conjunto restrito de códigos 

em SystemC, especificamente, aqueles que usam somente as classes básicas e macros 

definidas na biblioteca SystemC, mas não serão capazes de identificar todos os 

elementos, em qualquer código SystemC válido. Assim como qualquer outra biblioteca 

de classes em C++, SystemC pode ser estendida pelo usuário. Projetistas têm liberdade 

para criar e usar suas próprias classes, estendendo aquelas definidas pela biblioteca 

padrão. Daí, a extração de elementos da linguagem SystemC não poder ser baseada em 

tokens. Somente uma análise completa de tipos em C++ pode levar à identificação dos 
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elementos SystemC, em qualquer código válido, independentemente da forma como 

foram escritos. 

Neste trabalho de pesquisa, propomos a identificação dos elementos 

estruturais de SystemC através do casamento de padrões sobre o grafo semântico, 

gerado a partir do código-fonte do modelo. Segundo esta abordagem, o código-fonte é 

processado por um analisador semântico orientado para a linguagem C++, gerando um 

arquivo com o grafo semântico correspondente. Esse grafo é, então, analisado por uma 

ferramenta específica, que irá procurar por padrões que identifiquem os elementos 

estruturais de SystemC. Com essa abordagem, identificamos os elementos da forma 

como eles realmente são definidos: pelas suas relações com as classes-base do SystemC, 

evitando as variações sintáticas apresentadas anteriormente. 

2.3. Estrutura de classes 

A Figura 2-6 apresenta as principais classes da biblioteca SystemC, 

mostrando as relações de herança entre as classes. Os blocos sombreados representam 

as classes básicas, definidas dentro da biblioteca SystemC, das quais derivam os 

principais elementos da linguagem, e os retângulos claros representam, de forma 

abstrata, todas as classes derivadas. Por exemplo, o bloco “Módulos” representa todas as 

classes que, estendendo a classe sc_module, definem tipos específicos de módulos. 

Da mesma forma, o bloco “Canais Primitivos” representa todas as classes que, 

estendendo simultaneamente as classes sc_module e sc_interface, definem tipos 

específicos de canais primitivos. Observe que a figura não faz qualquer menção a 

processos, pois conforme já visto anteriormente, processos não são definidos por 

relações de tipos. 
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sc_object

sc_modulesc_port_base sc_interface

MódulosPortas Canais
Primitivos

Canais
Hierárquicos

sc_prim_channel

Interfaces
 

Figura 2-6. Estrutura de classes do SystemC 

2.4. Conclusão 

Neste capítulo, apresentamos os principais conceitos introduzidos pela 

biblioteca SystemC, usando um modelo de uma composição estrutural simples como 

exemplo, para mostrar como os recursos da linguagem C++ foram engenhosamente 

usados por esta biblioteca para criar a ilusão de uma nova linguagem, com uma sintaxe 

própria. Nosso principal objetivo, aqui, é enfatizar que SystemC não é uma linguagem, 

e não possui uma sintaxe formalmente definida; SystemC é uma biblioteca de classes 

que usa os recursos nativos da linguagem C++. Isto significa que a identificação dos 

elementos estruturais nos códigos-fonte de um modelo descrito em SystemC não pode 

ser feita usando-se analisadores sintáticos baseados em reconhecimento de palavras-

chave. 

A proposta deste trabalho de pesquisa é, portanto, identificar os 

elementos estruturais de SystemC através da aplicação de algoritmos de casamento de 

padrões sobre o grafo semântico, gerado a partir dos códigos-fonte do modelo. 
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Capítulo 3 

Trabalhos Relacionados 

3.1. Ferramentas de Extração para SystemC 

Uma abordagem para a extração de informação estrutural de descrições 

em SystemC é apresentada em [GDL+03]. Segundo essa abordagem, o núcleo de 

simulação SystemC é estendido com algumas classes adicionais, que permitem a 

exploração dos elementos do sistema através do mecanismo de reflexão. Essas classes 

são compiladas junto com o núcleo de simulação e com o modelo do sistema, dando 

origem a uma especificação executável do sistema capaz de gerar um arquivo com a 

descrição de sua própria estrutura interna. 

A Figura 3-1 mostra, à esquerda, a especificação executável gerada pela 

compilação dos arquivos-fonte que descrevem o modelo do sistema, juntamente com o 

núcleo de simulação do SystemC e as classes extras para a extração. No detalhe à 

direita, vemos parte do código mostrando a função sc_main(), por onde se inicia a 

execução de qualquer modelo em SystemC. Dentro da função sc_main(), vemos as 

duas chamadas que descrevem a essência desse método. Primeiro, é feita uma chamada 

a sc_initialize(), que realiza a inicialização de todo o modelo, e do núcleo de 

simulação do SystemC. Nessa fase, todos os componentes do sistema são instanciados e 
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registrados no núcleo de simulação, isso implica dizer que, ao final desse procedimento, 

o núcleo de simulação “conhece” toda a estrutura do sistema. 

O passo seguinte é, então, fazer uma chamada à função 

makeVisualization(), a qual executa um procedimento de extração que, com a 

ajuda das funções de reflexão implementadas nas classes adicionais, usa o próprio 

núcleo de simulação para explorar cada componente do sistema, e colher a informação 

estrutural desejada. Ao final desse procedimento, o próprio modelo terá gerado, em 

arquivo, uma descrição de sua própria composição estrutural. 

modelo
do sistema

núcleo
SystemC

classes de
extração

#include <systemc.h>

#include “extraction.h”

...

sc_main(int argc, char* argv) {

...

sc_initialize();

makeVisualization();

}

Especificação executável

 

Figura 3-1. Extração de informação estrutural usando reflexão. 

Com essa técnica, é possível extrair a estrutura de um modelo executável 

em SystemC, de forma bastante simples, usando o próprio núcleo de simulação para 

refletir sua estrutura. A principal vantagem dessa abordagem está na sua a simplicidade, 

uma vez que as informações sobre o sistema são extraídas diretamente do núcleo de 

simulação, sem a necessidade de uma análise sintática, ou semântica, sobre o código-

fonte. Contudo, essa simplicidade tem seu preço. Uma vez que a linguagem C++ não 

possui recursos nativos para reflexão, o poder de reflexão implementado pelas classes 

adicionais estará restrito às informações que são acessíveis ao núcleo de simulação do 

SystemC, em tempo de execução. Como conseqüência dessa limitação, muitas das 

informações contidas nos códigos-fonte não poderão ser extraídas por esse processo. 

Esse é o caso para os nomes das variáveis C++ usadas para guardar as referências para 

as portas, canais, e sub-módulos. Para a extração dessa informação, o referido trabalho 

menciona a utilização de um parser, que complementaria o arquivo de descrição gerado 

pelo método makeVisualization() com os nomes extraídos dos códigos-fonte,  
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mas não entra em detalhes de como essa extração é feita, nem mesmo de como os dados 

obtidos pelos dois meios diferentes são sincronizados.  

De uma forma geral, podemos afirmar que essa técnica não terá acesso a 

informações sobre detalhes internos de módulos ou canais, tais como variáveis internas 

e métodos (exceto processos), nem sobre os métodos de acesso definidos por uma 

interface. Na verdade, até mesmo os módulos, canais ou interfaces que tenham sido 

declarados, mas não tenham sido instanciados, não serão visíveis a esse mecanismo de 

extração. Nada foi mencionado quanto à capacidade de identificar os tipos de dados 

associados às portas e canais. 

3.2. Ferramentas de Extração para C++ 

Importantes esforços foram feitos nos campos de engenharia reversa e 

compreensão de programas, com o objetivo de construir ferramentas para extração de 

informação sintática e semântica de arquivos-fonte em C++. Tais ferramentas, 

chamadas “extratores de fatos” (fact extractors), têm o objetivo de analisar 

sintaticamente um código-fonte em C++ e gerar como saída uma estrutura de dados 

contendo os fatos relevantes sobre ele [DMH01]. O exato significado do que se define 

como “relevante” depende do contexto onde essas ferramentas são usadas. Para a 

geração automática de documentação, por exemplo, é importante extrair somente 

informações sobre hierarquias de classes, seus atributos e assinaturas de métodos, mas 

sem nenhum detalhamento sobre seus comportamentos. Para a compreensão ou 

navegação de código, em que se deseja obter uma visão global sobre a interação entre as 

partes de um grande software, é interessante extrair o grafo de chamadas de métodos. Já 

para a análise detalhada de fluxo de controle e de dados, ou para ferramentas de 

engenharia reversa, todos os detalhes semânticos do código-fonte devem ser extraídos. 

A estrutura de dados de saída produzida por estes extratores é, em geral, um grafo 

semântico abstrato (ASG – Abstract Semantic Graph). O termo “abstrato” é usado aqui 

para definir que este grafo semântico abstrai os detalhes sintáticos da linguagem. 

O processo de extração é, em geral, feito de acordo com o esquema 

ilustrado na Figura 3-2: primeiro, os caracteres que compõem o código-fonte são lidos 

individualmente, em seqüência, por um analisador léxico (scanner) que os agrupa de 



26 

acordo com uma tabela de símbolos válidos, formando os “tokens“ (elementos 

gramaticalmente indivisíveis, tais como palavras reservadas, operadores ou símbolos de 

pontuação). A seqüência de tokens é, então, processada por um analisador sintático, que 

reconhece a associação entre os tokens, de acordo com um conjunto de regras 

gramaticais, produzindo como saída uma estrutura de dados conhecida como árvore 

sintática abstrata (ou AST – Abstract Syntax Tree). Por último, a AST deve ser 

processada por um analisador semântico, que irá inserir relacionamentos adicionais 

entre os elementos da árvore, tais como escopo de identificadores, tipos das variáveis, 

referências externas, etc., formando uma nova estrutura de dados, conhecida como grafo 

semântico abstrato (ou ASG). 

Arquivos
SystemC

#include <systemc.h>
SC_MODULE(Sub) {
sc_port< sc_fifo_in_if
sc_port< sc_fifo_out
void compute() {
w hile(1) {

int x = a.read();
w ait(10, SC_NS);
b.write(2*x);

};

Arquivos
SystemC

#include <systemc.h>
SC_MODULE(Sub) {
sc_port< sc_fifo_in_if
sc_port< sc_fifo_out
void compute() {
w hile(1) {

int x = a.read();
w ait(10, SC_NS);
b.write(2*x);

};

“s”, “c”, “_”, “p”, “o”... analisador
léxico

“sc_port”,
“<“,

“sc_fifo_in”
“<“... analisador

sintático
analisador
semântico

sequência de
caracteres

sequência de
tokens

árvore
sintática

grafo
semântico

código-fonte

 

Figura 3-2. Processo de geração do ASG. 

Em [Sim01] e em [SHE02] são apresentados estudos comparativos entre 

quatro ferramentas de extração para C++, a saber: CCIA4, CPPX5, Rigi C++ Parser6 e 

TkSee/SN7. Dentre as ferramentas analisadas, escolhemos o CPPX como a ferramenta 

de extração para o nosso trabalho, por apresentar sobre as demais as seguintes 

vantagens: é um projeto acadêmico, de código aberto, com ênfase em engenharia 

reversa (ou seja, tem por objetivo extrair todos os detalhes possíveis), produz sua saída 

em formatos padronizados e bem documentados e, ainda, provou ser um projeto ativo, 

com suporte confiável. 

                                                
4 www.research.att.com/sw/tools/Acacia/ 
5 swag.uwaterloo.ca/~cppx/ 
6 www.rigi.csc.uvic.ca/ 
7 www.site.uottawa.ca/~tcl/kbre/ 
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3.2.1. A Ferramenta de Extração CPPX 

Os analisadores léxico, sintático e semântico, descritos anteriormente, 

são geralmente encontrados na etapa inicial dos compiladores, conhecida como “front-

end”. Construir um front-end para a linguagem C++ não é uma tarefa fácil, devido à 

complexidade da gramática desta linguagem. 

Aproveitando-se do fato de que o GCC8 (GNU Compiler Collection), um 

compilador de código aberto desenvolvido pela Free Software Foundation9, passou a 

disponibilizar, a partir da sua versão 2.9, uma saída para a representação interna do 

grafo semântico gerado pelo seu front-end, em formato próprio, os pesquisadores do 

grupo de Arquitetura de Software da Universidade de Waterloo, no Canadá, 

desenvolveram o CPPX – uma ferramenta de extração para C++ que modifica algumas 

partes internas do front-end do GCC, de modo a obter informações mais detalhadas de 

sua representação interna, e realiza sobre esta uma série de transformações [DMH01], 

de modo a produzir um ASG seguindo o padrão Datrix [Bel00], um formato projetado 

para expressar todos os detalhes semânticos extraídos de um código-fonte, e para ser 

independente da linguagem na qual esse código fora escrito. 

O arquivo de saída com o ASG produzido pelo CPPX é formatado em 

GXL10 (Graph eXchange Language), que é um formato para representação de grafos, 

baseado no formato XML11 (eXtensible Markup Language). Vamos esclarecer: XML é 

um formato textual amplamente usado para representar qualquer tipo de estrutura de 

dados, desenvolvido com o objetivo de facilitar a troca de informações entre 

ferramentas diferentes; GXL é uma especialização do XML, para representar somente 

grafos (qualquer tipo de grafo) e o Datrix é uma especificação detalhada de tipos de nós 

e arestas, para representação de grafos semânticos. Assim, o CPPX gera como saída um 

grafo semântico no formato Datrix, que é representado, em arquivo, sob o formato 

GXL. Maiores detalhes sobre o formato GXL são apresentados em [WKR01] e 

[Win01]. 

                                                
8 http://gcc.gnu.org/ 
9 http://www.fsf.org/ 
10 http://www.gupro.de/GXL/ 
11 http://www.w3.org/XML/ 
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3.3. Ambientes para Composição de Sistemas 

No contexto das ferramentas para automação do projeto de sistemas 

eletrônicos (EDA – Electronic Design Automation), a crescente complexidade das 

aplicações tem exigido técnicas que permitam o reuso de componentes, a fim de 

acelerar o processo de desenvolvimento. Em vez de perder tempo desenvolvendo toda a 

funcionalidade de um novo sistema, o projetista deve ter condições de reaproveitar 

componentes que já implementem partes da funcionalidade desejada, e desenvolver 

apenas o que for realmente novo, compondo o sistema a partir desses blocos funcionais, 

antigos e novos.  

A composição de sistemas a partir de componentes é comum em 

ambientes para desenvolvimento de software, como o Microsoft Visual Studio12 ou o 

Borland JBuilder13, mas a composição de sistemas usando componentes de hardware e 

software é mais difícil, devido às formas diversas em que esses blocos funcionais 

podem ser descritos. Um componente pode implementar uma dada funcionalidade em 

diferentes níveis de abstração, dependendo do nível de detalhamento que se deseja 

obter, em cada etapa do desenvolvimento e, para cada nível de abstração, o componente 

poderá ter interfaces distintas. Uma ferramenta EDA que dê suporte à composição de 

componentes deve, portanto, prover a capacidade de fazer a seleção de componentes, 

criar (ou selecionar) as interfaces apropriadas, fazer a verificação de tipos de dados, 

enfim, prover os recursos para fazer a correta conexão dos componentes. Para tal, a 

ferramenta EDA precisa ter a capacidade de extrair, automaticamente, algumas 

informações relevantes sobre os componentes. Mais uma vez, o exato significado do 

que é “relevante” vai depender dos objetivos de cada ferramenta. 

Como exemplo de um ambiente para integração de componentes, usado 

para construir modelos de sistemas usando bibliotecas de propriedade intelectual (em 

inglês, IP – Intellectual Property) implementados em C++, podemos citar o projeto 

Balboa14. Esse ambiente utiliza arquivos de descrição, escritos usando-se as linguagens 

próprias BIDL (Balboa Interface Definition Language), para representar os 

componentes e suas interfaces, e CIL (Component Integration Language), para 

                                                
12 http://msdn.microsoft.com/vstudio/ 
13 http://www.borland.com/jbuilder/ 
14 http://www.cecs.uci.edu/~balboa/ 
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representar a arquitetura do sistema e a interconexão entre os componentes. Esses 

arquivos de descrição podem ser consultados tanto em tempo de elaboração do sistema, 

quanto em tempo de execução, para refletir as informações sobre dos componentes, 

conforme apresentado em [SDG02] e [DSG03]. 

É importante destacar que os arquivos BIDL e CIL, que descrevem as 

interfaces e as interconexões entre os componentes do sistema não são gerados 

automaticamente, a partir de informações extraídas dos códigos-fonte C++ dos modelos 

do sistema. Ao contrário, os códigos C++ são gerados a partir das descrições BIDL e 

CIL, e são complementados manualmente pelo desenvolvedor dos componentes IP, com 

o detalhamento da implementação. 

3.4. Conclusão 

Observa-se que não há, dentre os trabalhos atuais, uma solução completa 

para o problema de extração de informações estruturais de modelos em SystemC. Os 

trabalhos apresentados neste capítulo representam soluções parciais a esse problema. A 

técnica apresentada na seção 3.1 é eficiente na extração das instâncias, e interconexões, 

dos elementos de um modelo SystemC, mas apresenta problemas para identificar nomes 

de alguns elementos, e tipos de dados. Os trabalhos apresentados na seção 3.2 apenas 

contemplam a extração de elementos semânticos da linguagem C++, e precisam ser 

estendidos para que possam identificar elementos de SystemC. Por fim, o ambiente 

mencionado na seção 3.3 é um exemplo de um ambiente para composição de sistemas, 

que utiliza arquivos externos de descrição, em linguagens próprias, a fim de 

implementar os mecanismos para introspecção dos componentes implementados em 

C++ mas, pela estratégia adotada, esses arquivos não são automaticamente gerados a 

partir das informações extraídas dos códigos-fonte dos modelos, em C++/SystemC. 

Desta forma, alterações feitas sobre a implementação dos modelos não serão 

automaticamente refletidas dos arquivos externos de descrição. 

Com o presente trabalho, pretendemos usar o grafo semântico produzido 

por uma ferramenta de extração para C++ (especificamente, usaremos a ferramenta 

CPPX) como ponto de partida para a identificação de elementos estruturais dentro de 

códigos-fonte de modelos em SystemC. A idéia central é encontrar, no grafo semântico, 
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padrões que identifiquem declarações e instâncias dos tipos definidos pela biblioteca 

SystemC, e usar essa informação para gerar um arquivo com a descrição dos 

componentes do sistema. Esse arquivo poderá ser lido por outras ferramentas e 

ambientes de composição, sempre que se quiser obter informações sobre os 

componentes. 
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Capítulo 4 

Metodologia de Extração 

4.1. Visão Geral 

Nossa abordagem para a identificação e extração dos elementos de 

SystemC em um código-fonte é feita em três passos, conforme mostrado na Figura 4-1. 

Em um primeiro momento, o código SystemC é processado por uma ferramenta de 

extração para C++, que no nosso caso é o CPPX, gerando em arquivo um grafo 

semântico abstrato (ASG), no padrão Datrix. No segundo passo, esse arquivo é lido pela 

ferramenta proposta, e o ASG é submetido a um conjunto de filtros que irão procurar 

por estruturas que identifiquem os elementos de SystemC, tais como módulos, portas, 

canais, processos, etc., gerando uma nova estrutura de dados – um novo ASG – 

contendo a representação dos elementos encontrados. Finalmente, no terceiro estágio, 

essa nova estrutura de dados é percorrida, e um novo arquivo com a descrição estrutural 

dos elementos extraídos é gerado, em formato GXL. 
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código-fonte
SystemC

(C++)

CPPX
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(Datrix*/GXL)

código-fonte
SystemC

(C++)

CPPX
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(Datrix/GXL)
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SystemC
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XML
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SystemC

(Datrix*/GXL)

 

Figura 4-1 - Etapas para extração de elementos SystemC do ASG 

4.2. Identificação dos Elementos 

A identificação dos elementos SystemC no ASG é feita através do 

casamento de padrões de sub-grafos, ou seja, cada filtro, que irá procurar por cada tipo 

de elemento SystemC, irá navegar sobre partes do grafo semântico, buscando 

determinados tipos de padrões entre seus elementos. Para compreender melhor esses 

padrões devemos, antes, descrever em maiores detalhes a representação de ASGs, 

segundo o modelo Datrix. 

4.2.1. Breve Descrição do ASG Datrix 

O modelo Datrix foi desenvolvido pela Bell Canadá para representar 

grafos semânticos, de forma padronizada e unificada, para fins de engenharia reversa de 

softwares, tendo dois objetivos principais: a representação completa de todos os 

detalhes semânticos dos códigos-fonte, e a independência da linguagem. Isto significa 

que o ASG deve ser suficientemente expressivo para permitir a realização de qualquer 

tipo de análise de engenharia reversa, sem que haja a necessidade de recorrer de volta ao 

código-fonte, ao mesmo tempo em que deve abstrair os detalhes sintáticos da 

linguagem, ou seja, deve representar de forma igual, os conceitos comuns entre 

linguagens diferentes, ainda que sejam representadas com sintaxes diferentes; por 

exemplo, um bloco de código é definido, em Pascal, pelos símbolos “begin” e “end”, 

e em C/C++/Java, por “{” e “}”; independente dessa diferença sintática, o conceito é o 

mesmo e, portanto, é representado no ASG Datrix por um nó do tipo cBlock. 
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Esta seção tem por objetivo apresentar apenas algumas das definições 

mais importantes do modelo Datrix, utilizadas no contexto deste trabalho. Maiores 

detalhes sobre este modelo podem ser encontrados em [Bel00]. 

Propriedades do ASG Datrix: 

Como qualquer outro grafo, o ASG Datrix é formado por dois tipos de 

elementos: Nós e Arestas. Cada elemento possui um tipo e, para cada tipo de elemento, 

é definido um conjunto particular de atributos, tais como “nome”, “espécie”, “arquivo”, 

“visibilidade”, etc. Alguns dos tipos de nós e arestas serão apresentados adiante, mas 

não entraremos em detalhes sobre seus atributos; no contexto desta dissertação, apenas 

o atributo “nome”, quando aplicável, será mencionado. Vale ressaltar que as arestas não 

são apenas ponteiros entre dois nós; elas são entidades individuais, com seus tipos e 

atributos próprios. Essa característica torna o modelo Datrix fácil de ser estendido, 

através da definição de novos tipos de nós e arestas para representar novos elementos, e 

associações. 

Detalhamento do Modelo: 

O modelo Datrix define uma hierarquia de tipos de nós e arestas, para 

representar, respectivamente, os diferentes elementos sintáticos e suas inter-relações, em 

um ASG. Na Figura 4-2, apresentamos o diagrama com a hierarquia dos principais tipos 

de nós e, na Figura 4-3, apresentamos o diagrama com a hierarquia dos principais tipos 

de arestas. O detalhamento de cada um desses tipos segue cada figura. 

Tipos de Nós: 

cAsgNds

cType cScopecObject cExpression cFunction

cBuiltInType cAggrType cBlock

cScopeCompil cScopeGlb

cLiteral cOperator

cFormalFctParam

cNameRef  

Figura 4-2. Hierarquia dos principais tipos de nós no modelo Datrix 
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• cAsgNds: Nó genérico do grafo semântico. 

o cType: representa a definição de um tipo de dado. 

��cBuiltInType: tipos primitivos da linguagem: (int, 

float, double...) 

��cAggrType: tipos agregados, definidos pelo 

usuário: (class, struct, union...) 

o cScope: definição de escopos dentro do programa. 

��cScopeGlb: escopo global do programa executável 

(aplicação). Este nó define a raiz de toda a árvore 

sintática, dentro do grafo semântico. 

��cScopeCompil: escopo de uma unidade de 

compilação, ou seja, de um arquivo-fonte. Este nó 

define a raiz de toda a árvore sintática referente ao 

código de um determinado arquivo-fonte. 

��cBlock: blocos internos ao programa, em C++, 

definidos por { e }: corpo de funções, de loops, 

de desvios condicionais... 

o cObject: identificador para uma variável, que contém a 

instância de um tipo. 

��cFormalFctParam: parâmetro formal de uma 

função. 

o cExpression: nó genérico para representar uma expressão. 

��cLiteral: expressão literal: 10; 3.1414; ‘a’; 

“texto”... 

��cNameRef: referência para um nome de 

identificador: (uma chamada a uma função, ou o 

uso de uma variável). 

��cOperator: nó genérico para representar 

operadores: (+, -, *, /, <, >, . , ...)  

o cFunction: declaração ou definição de uma função, ou 

método. 
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Tipos de Arestas: 

cArc

cArcSoncArcReference

cRefersTocInheritancecInstance cArcInitVal cArcOpd  

Figura 4-3. Hierarquia dos principais tipos de arestas no modelo Datrix 

• cArc: aresta genérica 

o cArcReference: aresta genérica para representar 

associações semânticas entre dois nós. Removendo-se 

todas as arestas desse tipo, o grafo semântico reduz-se a 

uma árvore sintática. 

��cInstance: relação de uma instância (objeto, 

atributo, parâmetro) para o seu tipo. 

��cInheritance: relação de herança, ou extensão de 

tipo. 

��cRefersTo: relação entre um nó do tipo cNameRef, 

e o nó que realmente define, ou declara, aquela 

entidade. 

o cArcSon: representa uma relação estrutural, ou sintática, 

entre dois nós. 

��cArcOpd: relação entre um operador e seu(s) 

operando(s). 

��cArcInitVal: relação entre um identificador, e seu 

valor de inicilização. 

Exemplo: 

A Figura 4-4 apresenta uma pequena parte do ASG correspondente aos 

códigos apresentados na seção 2.2. Nosso objetivo aqui não é compreender cada detalhe 

do ASG – esses detalhes serão discutidos mais adiante, na seção 4.2.3. Por enquanto, 
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estamos interessados somente em ilustrar a estrutura geral do ASG, com seus diferentes 

tipos de nós e arestas. Na figura, podemos visualizar as duas categorias de arestas 

mencionadas anteriormente: as arestas “estruturais”, que correspondem ao tipo 

cArcSon, e seus sub-tipos, são representadas por linhas cheias, e as arestas 

“referenciais”, que correspondem ao tipo cArcReference, e seus sub-tipos, são 

representadas por linhas tracejadas. Vê-se claramente que as arestas estruturais definem, 

dentro do ASG, uma estrutura de árvore (uma AST), com raiz no nó cScopeGlb. 

Devido à inclusão obrigatória dos arquivos de definições do SystemC no 

início de cada código-fonte (#include <systemc.h>), o ASG gerado geralmente 

possui mais de 150.000 nós, e 300.000 arestas; por esse motivo, apenas uma pequena 

parte do grafo pode ser ilustrada aqui. 
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Figura 4-4. Exemplo de ASG Datrix 

4.2.2. Definição dos Padrões 

A idéia central neste trabalho é conseguir identificar, dentro do ASG, 

determinadas estruturas (sub-grafos), aqui chamadas de padrões, que caracterizem, de 

forma inequívoca, os elementos da linguagem SystemC. Para a maioria dos elementos 

(módulos, portas, canais, e interfaces), os padrões são bastante simples, e limitam-se a 
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verificar o caminho de heranças de cada tipo encontrado no grafo. Conforme já visto na 

seção 2.1, esses elementos são definidos por relações de herança, direta ou indireta, com 

determinadas classes-base da biblioteca SystemC. 

Todos os gráficos descritos nesta seção seguem a notação apresentada na 

Figura 4-5, a seguir: 

 

 
 

elemento definido pelo código do usuário 

 
 

elemento definido pela biblioteca SystemC 

 
 

relação sintática (aresta estrutural). Se seu tipo não for especificado, 

assume-se cArcSon. 

 
 

relação semântica (aresta referencial) 

  relação direta (uma única aresta entre dois nós) 

  relação indireta (um caminho, podendo conter nós intermediários) 

Figura 4-5. Notação para representação gráfica de ASGs 

Módulos 

A declaração de um novo tipo de módulo é dada por uma classe que 

deriva da classe-base sc_module. Uma instância de um tipo específico de módulo 

será sempre um objeto cujo tipo tenha sido identificado como sendo um módulo (ou 

referência para um módulo). Na Figura 4-6, o nó “new_module” representa a declaração 

de um novo tipo de módulo, dado que existe um caminho de herança deste nó para o nó 

“sc_module”; e o nó “module_inst” representa uma instância de um módulo, dado que 

existe um caminho de instância deste nó para um outro, já identificado como um tipo de 

módulo. 
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Figura 4-6. Padrão para identificação de declaração e instância de módulos 

Portas 

Um novo tipo de porta é definido por uma classe que deriva da classe-

base sc_port_base. Os padrões são semelhantes aos do exemplo anterior. 
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Figura 4-7. Padrão para identificação de declaração e instância de portas 

Interfaces 

A declaração de um novo tipo de interface é dada por uma classe que 

deriva da classe-base sc_interface. Os padrões também são semelhantes aos do 

exemplo anterior. 
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Figura 4-8. Padrão para identificação de declaração e instância de interfaces 

Canais 

Conforme visto na seção 2.1.4, todos os tipos de canais estendem a 

classe-base sc_interface, sendo que os canais hierárquicos estendem também a 

classe-base sc_module, conforme mostrado na Figura 4-9, e os canais primitivos 

estendem também a classe-base sc_prim_channel, conforme mostrado na  Figura 

4-10. A identificação da instância de um canal é feita de forma semelhante aos 

exemplos anteriores, seguindo um caminho de instância entre um nó cObject até um nó 

de declaração de tipo que tenha sido identificado como um tipo de canal. 

cAggrType

sc_interface

cAggrType

sc_interface

cAggrType

new_channel

cAggrType

new_channel

cObject

channel_inst

cObject

channel_inst

cInstance

cIn
he

rit
an

ce

cAggrType

sc_module

cAggrType

sc_module

cInheritance

 

Figura 4-9. Padrão para identificação de declaração e instância de canais hierárquicos 
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Figura 4-10. Padrão para identificação de declaração e instância de canais primitivos 

Processos 

Um método passa a ser considerado como um processo, pelo núcleo de 

simulação do SystemC, somente quando é “registrado”, no momento da instanciação de 

um módulo, através do uso de uma das macros SC_METHOD, SC_THREAD ou 

SC_CTHREAD. Essas macros, que devem ser usadas somente dentro do construtor do 

módulo, são expandidas em um código C++ que inclui, dentre outras coisas,  

uma chamada para os métodos register_method_process, ou 

register_thread_process, ou register_cthread_process, 

respectivamente. São esses os métodos que efetivamente registram um processo dentro 

do núcleo de simulação SystemC. A identificação de um processo, portanto, segue uma 

estratégia diferente das apresentadas anteriormente. Em vez de procurar por 

determinadas relações de herança nas declarações de tipos de dados, devemos procurar 

por uma chamada a uma das três funções de registro de processo, mencionadas acima. A 

Figura 4-11 ilustra como isso é feito: sabemos que processos só podem existir dentro de 

módulos, então, partindo-se de cada nó cAggrType que possui relação de herança com 

sc_module (na figura, o nó [cAggrType / a_module]),  procuramos identificar dentre 

seus filhos imediatos, o nó que declara um construtor, ou seja, um nó cFunction cujo 

nome é igual ao nome do tipo do módulo (na figura, o nó [cFunction / a_module]) e, 

dentro do construtor, procuramos pelo operador binário que representa uma chamada de 

função (nó [cOperator / fct_call]), que tenha como primeiro operando uma referência 

para uma das três funções de registro de processo ([cNameRef] � [cFunction / 

register_*_process]). O segundo operando desta chamada de função terá, então, uma 
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referência para a função que está sendo registrada como processo (na figura, o nó 

[cFunction / a_process]). 
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Figura 4-11. Padrão para identificação de declaração de processos 

4.2.3. Exemplo 

A fim de esclarecer os padrões vistos até aqui, e como eles se relacionam 

com a estrutura do ASG, vamos retornar aos exemplo da seção 2.2, e mostrar o 

detalhamento do ASG para cada parte do código. Na Figura 4-12, vemos a parte do 

ASG que corresponde à declaração do módulo Sub, e suas duas portas. Observe, nos 

dois nós cAggrType que herdam de sc_port_base, que os seus nomes já incluem a 

interface e o tipo de dado, tudo em uma única string. Essa é a forma como o CPPX 

representa a instância de uma classe parametrizável de C++. Mais adiante, vamos 

mostrar como essa informação será processada, para representar cada uma dessas 

entidades (porta, interface e tipo de dado) em objetos distintos. 
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cAggrType
sc_module
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a

cObject
b
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cAggrType
sc_port<sc_fifo_in_if

<int>,0>

cAggrType
sc_port_base

cAggrType
sc_port<sc_fifo_out_if

<int>,0>

cInstance

cInheritance

 SC_MODULE(Sub) { 
 
  sc_port< sc_fifo_in_if<int> >  a; 
  sc_port< sc_fifo_out_if<int> > b; 
    ... 
  

Figura 4-12. ASG para declaração do módulo “Sub”, e suas portas. 

De forma análoga, a Figura 4-13 mostra o ASG correspondente ao 

construtor e o processo “compute”, ainda no módulo Sub. Observe, dentro do 

construtor (nó cFunction / Sub), a chamada ao método register_thread_ 

process, que registra a função compute como um processo do tipo thread, no 

núcleo de simulação do SystemC. 
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 SC_MODULE(Sub) { 
  ... 
  void compute() { 
    while(1) { ... }; 
  } 
  SC_CTOR(Sub) { 
    SC_THREAD(compute); 
  } 
}  

Figura 4-13. ASG para o construtor e processo, no módulo “Sub”. 

Passando agora para a descrição do módulo Top, a Figura 4-14 ilustra o 

ASG correspondente à declaração do canal primitivo ch1, e dos sub-módulos sm1 e 
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sm2. Observe que ch1 é uma instância do tipo sc_fifo, e esse tipo possui relação de 

herança com duas interfaces (sc_fifo_in_if e sc_fifo_out_if) e com a 

classe-base sc_prim_channel, portanto, o tipo sc_fifo será identificado como 

um canal primitivo, que implementa as duas interfaces mencionadas. 
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 struct Top : sc_module { 
  ... 
 
  sc_fifo<int> ch1; 
 
  Sub sm1; 
  Sub sm2; 
  ... 
};  

Figura 4-14. ASG para canal e sub-módulos, no módulo “Top”. 

4.3. Estratégia para Detecção dos Padrões 

Tendo compreendido os padrões que identificam cada tipo de elemento 

SystemC dentro do ASG vamos, agora, descrever qual a estratégia desenvolvida para 

identificar os padrões e extrair as informações desejadas. 

Primeiro, o arquivo com o ASG, gerado pelo CPPX, é lido pela 

ferramenta, de forma a construir a representação de todo o grafo em memória (Figura 

4-15). Durante a construção, o grafo é montado com o auxílio de uma hash-table 

[CLR99], que é um tipo de estrutura de dados que permite a inserção e consulta de 

elementos em tempo constante, independente do número de elementos; assim, o tempo 

gasto para ler e montar todo o ASG em memória é linearmente proporcional ao número 

total de elementos (número de nós, mais número de arestas). Nessa etapa, à medida que 

cada nó é lido e inserido no grafo, os nós que correspondem às declarações das classes 
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básicas do SystemC são identificados, e apontadores são criados para eles. Ao final da 

leitura de todo o arquivo, a ferramenta terá, em memória, toda a representação do ASG, 

e também apontadores para todos os nós básicos do SystemC. 
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Figura 4-15. Etapa de leitura e construção do ASG 

Nesse momento, dá-se início à execução dos filtros, para identificação e 

marcação dos elementos de SystemC dentro do ASG (Figura 4-16). Por exemplo, o 

filtro de módulos, partindo do nó-base sc_module, percorre toda a árvore de 

heranças, marcando todos os nós de declaração de tipos (cAggrType) que estendem 

dessa classe. De forma semelhante, são executados os filtros de portas, canais e 

interfaces (processos serão identificados posteriormente), cada um partindo dos seus 

respectivos nós-base, identificando (e marcando) cada tipo derivado. Observe que, nesse 

momento, apenas é feita a marcação desses nós; a extração das informações somente 

será feita em uma etapa posterior, isso porque é preciso primeiro identificar todos os 

elementos, para depois extrair as relações entre eles. Observe que um cuidado especial 

deve ser tomado para evitar confusão entre um módulo e um canal hierárquico (ambos 

derivam de sc_module), ou entre uma interface e um canal (ambos derivam de 

sc_interface). A distinção é feita pela identificação da herança dupla, que 

caracteriza somente os canais. O tempo médio para a marcação de cada um desses nós é 

constante e, portanto, o tempo para a execução de todo esse processo é linearmente 
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proporcional ao número total de nós nas árvores de herança envolvidas em cada um 

desses filtros. Concluída essa fase, a ferramenta já tem conhecimento de todos os 

elementos SystemC, dentro do ASG, mas ainda não extraiu os detalhes a respeito desses 

elementos, nem suas inter-relações. 
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Figura 4-16. Etapa de marcação dos elementos estruturais idenificados 

Depois de identificados todos os elementos SystemC dentro do ASG, dá-

se início ao processo de criação de uma nova estrutura de dados, um novo ASG, que irá 

representar cada um desses elementos, com todos os seus atributos individuais, mas 

agora identificados corretamente com os tipos específicos de SystemC. Cada nó 

marcado na etapa anterior é, agora, visto como a raiz de uma sub-árvore sintática que 

contém toda a descrição daquele elemento. Para cada nó de declaração de tipo 

(cAggrType) no ASG, que tenha sido identificado como um tipo especial de SystemC 

(módulo, porta, canal ou interface), será criado um nó específico (scModule, scPort, 

scChannel ou scInterface) na nova estrutura de dados e, no momento da instanciação 

desse novo nó, o próprio objeto se encarregará de extrair, de sua sub-árvore sintática, os 

elementos de interesse. Conforme ilustrado na Figura 4-17, para cada nó cAggrType 
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marcado como sendo uma declaração de módulo, um novo objeto scModule é criado, e 

este objeto contém os métodos necessários para encontrar, na sub-árvore, todos os 

atributos pertinentes a uma declaração de módulos: seu nome, suas portas, canais 

internos, módulos internos, variáveis, métodos, etc. Nesse momento é executado o filtro 

que irá identificar os processos, dentre os métodos de cada módulo, conforme o 

procedimento ilustrado na seção 4.2.3. 
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Figura 4-17. Etapa de geração dos elementos SystemC 

A estrutura do novo ASG gerado é bastante semelhante à do ASG 

original – suas principais diferenças estão na especialização dos tipos de nós, que 

deixam de ser do tipo genérico cAggrType, e passam a ter um tipo específico 

(scModule, scPort, scChannel e scInterface), assim como os processos deixam de 

ser representados por um nó cFunction, e passam a ser representados por um nó 

scProcess. É preciso notar, entretanto, que a nova estrutura de dados é muito menor 

que o ASG que lhe deu origem, porque contém apenas os elementos estritamente 

necessários à descrição do sistema, enquanto o ASG original, conforme mencionado 

anteriormente, possui uma quantidade enorme de nós e arestas, decorrentes da 

compilação de todos os arquivos de cabeçalho do SystemC. 
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4.3.1. Geração do ASG SystemC 

A geração do novo ASG merece especial atenção. O procedimento mais 

simples é o de geração dos objetos scModule, que representarão as declarações de 

módulos, ilustrado na Figura 4-18: para cada nó do tipo cAggrType que tenha sido 

marcado como uma declaração de módulo, um novo nó do tipo scModule é criado. 

Uma vez que o elemento já foi devidamente identificado como sendo um módulo, sua 

relação de herança com o nó-base sc_module não é mais necessária, e não é copiada 

para a nova estrutura de dados.  
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Figura 4-18. Representação de módulos. 

Para a geração dos elementos que irão identificar as declarações de 

portas, canais e interfaces, o procedimento é bastante semelhante, mas, devido ao fato 

de que esses três elementos de SystemC são representados por classes parametrizáveis 

de C++, e também ao fato de que o CPPX não resolve corretamente o tipo de dado que 

foi passado como parâmetro de uma classe parametrizável, um trabalho adicional tem 

que ser feito para extrair essa informação. A Figura 4-19 ilustra esse procedimento para 

a declaração de uma interface: o nó [cAggrType / sc_fifo_in_if<int>], que já tinha sido 

marcado, na etapa anterior, como uma declaração de interface, dá origem a dois objetos 

distintos, na nova estrutura de dados: um nó do tipo scInterface, cujo atributo nome 

será “sc_fifo_in_if”, associado a um outro nó, [cBuiltInType / int], que identifica o tipo 

de dado (int) que parametriza essa interface. 
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Figura 4-19. Representação de interfaces 

Tendo identificado corretamente as interfaces na nova estrutura de dados, 

podemos agora gerar os objetos para representação de portas e de canais. A 

representação de portas é ilustrada na Figura 4-20. Observe que o novo nó scPort é 

associado à interface (gerada anteriormente) através de uma aresta scPortIf. 
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Figura 4-20. Representação de portas 

Para os canais, o procedimento é o mesmo: o novo nó que representa a 

declaração de canal é associado aos nós que representam as interfaces que este canal 

implementa através de arestas cImplements. Na Figura 4-21, vemos a ilustração para a 

representação de um canal primitivo. 
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Figura 4-21. Representação de canal. 
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Até aqui, vimos a criação dos objetos referentes a declarações de 

módulos, portas, canais e interfaces. As instâncias desses elementos, quando existirem, 

serão copiados do ASG para a nova estrutura sem alterações, ou seja, todo nó do tipo 

cObject que contenha uma aresta do tipo cInstance apontando para um nó marcado 

como  sendo um módulo, porta, canal ou interface, no ASG, terá exatamente a mesma 

representação na nova estrutura. Um exemplo da estrutura final pode ser visto na Figura 

4-22. Na metade superior da figura, correspondente ao ASG original, podemos 

identificar as declarações dos módulos Top e Sub, e do canal primitivo sc_fifo, além dos 

três objetos ch1, sm1 e sm2, correspondentes a instâncias do canal e do módulo Sub, 

dentro do módulo Top. Na metade inferior da figura, vemos a estrutura correspondente 

no novo ASG, que representa as entidades de SystemC. Agora, vêem-se claramente as 

diferenças entre as duas estruturas, assim como as suas semelhanças. Observe que os 

três nós que representam as instâncias do canal e do módulo Sub, dentro do módulo 

Top, permaneceram inalterados. 
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Figura 4-22. Comparação parcial entre os ASGs. 
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4.3.2. Geração da Saída 

Tendo gerado o novo ASG, contendo somente a informação desejada a 

respeito dos elementos estruturais de SystemC, e suas inter-relações, o último passo 

consiste em gerar uma representação desse novo ASG em arquivo, de forma que essa 

informação possa ser lida por outras ferramentas. O formato desse arquivo de saída será 

o mesmo formato usado no arquivo de entrada: o GXL. Conforme já mencionado 

anteriormente, o GXL é uma extensão do formato XML, especializado para a 

representação de grafos. Novamente, não entraremos em detalhes sobre a especificação 

desse formato, que pode ser encontrada em seu web-site15. 

A estratégia para a geração desse arquivo é simples: como sabemos, o 

grafo semântico pode ser decomposto em uma estrutura de árvore semântica, com raiz 

no nó cScopeGlb, com algumas arestas adicionais de referência. Essa árvore é, então, 

percorrida por um algoritmo de busca em largura e, para cada nó visitado, é feita a 

transcrição da representação desse nó, e de todas as suas arestas de saída, para o arquivo 

GXL. Cada objeto no ASG, seja nó ou aresta, contém os métodos necessários para a 

transcrição de sua representação para o formato GXL. 

É importante ressaltar que, no estado atual da implementação da 

ferramenta, o arquivo GXL não é a única saída possível. A ferramenta também é capaz 

de gerar um arquivo com a transcrição das informações em formato de código C++. 

Esse tipo de saída pode ser interessante em aplicações que auxiliem o projetista com a 

geração automática de parte do código de um modelo, contendo, por exemplo, a 

declaração dos seus componentes internos, tais como portas, canais, sub-módulos, e 

declarações de métodos e processos, deixando ao projetista a tarefa de preencher o 

código com sua implementação específica. 

4.4. Conclusão 

Neste capítulo, vimos os procedimentos usados para identificar e extrair 

as informações estruturais de um código SystemC, partindo de um ASG gerado por uma 

ferramenta de extração para C++, e chegando a uma representação final de um ASG 

                                                
15 http://www.gupro.de/GXL/ 
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especializado para SystemC, que pode ser representado, em arquivo, sob o formato 

GXL, ou sob forma de um código C++. 

A representação do ASG SystemC no arquivo GXL pode ser facilmente 

consultada por outras ferramentas, com o objetivo de obter informações acerca do 

sistema ali descrito. Embora sejam estruturalmente semelhantes, esse novo ASG 

apresenta duas grandes vantagens com relação ao ASG original: em primeiro lugar, os 

elementos SystemC estão identificados de forma explícita, e não mais por complicadas 

relações de heranças, ou de chamadas a procedimentos; em segundo lugar, o novo ASG 

contém somente a informação necessária à representação dos elementos estruturais de 

SystemC encontrados no modelo, ao contrário do ASG original, que contém a 

representação de todos os arquivos de definições da biblioteca SystemC. Em ordem de 

magnitude, o novo ASG tem um tamanho mil vezes menor que o ASG original. 
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Capítulo 5 

Resultados 

 

Este capítulo apresenta uma síntese de alguns resultados obtidos pela 

ferramenta de extração SystemC aqui apresentada. Conforme já mencionado 

anteriormente, a saída produzida pela ferramenta pode ser apresentada de duas formas: 

como um arquivo XML, ou como um código C++. Apenas com o propósito de 

ilustração, um pequeno trecho do arquivo GXL gerado para o exemplo da seção 2.2, que 

foi desenvolvido em todo este texto, é apresentado na Figura 5-1. Nesta figura, pode-se 

ver a declaração de alguns nós (“node”) e arestas (“edge”) que compõem o ASG. 

  

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE gxl SYSTEM "gxl-1-0.dtd"> 
<gxl> 
 <graph id="out"> 
  <node id="n0"> 
   <type xlink:href="gd.xml#cScopeCompil" /> 
   <attr name="visb"><string>unk</string></attr> 
  </node> 
  <edge from="n0" to="n8"> 
   <type xlink:href="gd.xml#cArcSon" /> 
  </edge> 
  <edge from="n0" to="n17"> 
   <type xlink:href="gd.xml#cArcSon" /> 
  </edge> 
  <node id="n8"> 
   <type xlink:href="gd.xml#cBuiltInType" /> 
   <attr name="name"><string>void</string></attr> 
   <attr name="visb"><string>unk</string></attr> 
   <attr name="const"><bool>false</bool></attr> 
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   <attr name="volatile"><bool>false</bool></attr> 
  </node> 
  <node id="n17"> 
   <type xlink:href="gd.xml#cBuiltInType" /> 
   <attr name="name"><string>int</string></attr> 
   <attr name="visb"><string>unk</string></attr> 
   <attr name="const"><bool>false</bool></attr> 
   <attr name="volatile"><bool>false</bool></attr> 
  </node> 
... 
  <node id="n3771"> 
   <type xlink:href="gd.xml#scModule" /> 
   <attr name="file"><string>sub.cpp</string></attr> 
   <attr name="line"><int>4</int></attr> 
   <attr name="name"><string>Sub</string></attr> 
   <attr name="visb"><string>unk</string></attr> 
   <attr name="const"><bool>false</bool></attr> 
   <attr name="volatile"><bool>false</bool></attr> 
   <attr name="type"><string>struct</string></attr> 
  </node> 
... 
  <node id="n4684"> 
   <type xlink:href="gd.xml#cObject" /> 
   <attr name="file"><string>top.cpp</string></attr> 
   <attr name="line"><int>6</int></attr> 
   <attr name="name"><string>in</string></attr> 
   <attr name="visb"><string>unk</string></attr> 
   <attr name="static"><bool>false</bool></attr> 
   <attr name="extern"><bool>false</bool></attr> 
  </node> 
  <edge from="n4684" to="n3771"> 
   <type xlink:href="gd.xml#cInstance" /> 
  </edge> 
  <node id="n5739"> 
   <type xlink:href="gd.xml#cObject" /> 
   <attr name="file"><string>top.cpp</string></attr> 
   <attr name="line"><int>7</int></attr> 
   <attr name="name"><string>out</string></attr> 
   <attr name="visb"><string>unk</string></attr> 
   <attr name="static"><bool>false</bool></attr> 
   <attr name="extern"><bool>false</bool></attr> 
  </node> 
... 
  <node id="n30438"> 
   <type xlink:href="gd.xml#scProcess" /> 
   <attr name="file"><string>sub.cpp</string></attr> 
   <attr name="line"><int>8</int></attr> 
   <attr name="name"><string>compute</string></attr> 
   <attr name="visb"><string>pub</string></attr> 
   <attr name="static"><bool>false</bool></attr> 
   <attr name="extern"><bool>true</bool></attr> 
   <attr name="const"><bool>false</bool></attr> 
   <attr name="voffset"><int>-1</int></attr> 
   <attr name="virtual"><string>non-virtual</string></attr> 
  </node> 
... 
 </graph> 
</gxl> 

Figura 5-1. Exemplo de arquivo GXL de saída 
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Ainda para o mesmo exemplo da seção 2.2, a Figura 5-2 mostra o código 

C++ gerado pela ferramenta a partir das informações extraídas do ASG.  

 

// Module declaration in file top.cpp, at line 4 
struct Top : sc_module { 
 
  // Ports: 
  sc_port<sc_fifo_in_if<int>,1> in; 
  sc_port<sc_fifo_out_if<int>,1> out; 
 
  // Sub-Modules: 
  Sub sm1; 
  Sub sm2; 
 
  // Local Channels: 
  sc_fifo<int> ch1; 
 
  // Methods: 
  void Top(sc_module_name null) {}; 
}; 
 
// Module declaration in file sub.cpp, at line 3 
struct Sub : sc_module { 
 
  // Ports: 
  sc_fifo_in<int> a; 
  sc_fifo_out<int> b; 
 
  // Methods: 
  void Sub(sc_module_name null) {}; 
 
  // Processes: 
  void compute() {}; 
}; 

Figura 5-2. Código C++ gerado pela ferramenta 

Agora, para demonstrar a capacidade da ferramenta para processar 

projetos maiores, a Figura 5-3 apresenta algumas estatísticas acerca dos elementos 

extraídos em alguns dos exemplos anexados à distribuição padrão do SystemC. Aqui, 

foram escolhidos quatro exemplos: risc_cpu, simple_bus, fir e pkt_switch. Alguns 

desses exemplos foram alterados manualmente, a fim de apresentar um módulo top-

level, que instancia e conecta todos os outros, bem como para eliminar o uso de 

ponteiros, que não são suportados na implementação atual. 
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projeto módulos portas sub 
módulos 

canais 
internos processos variáveis 

internas 
pic 10 0 0 1 method 0 

dcache 11 0 0 1 cthread 4 
floating 9 0 0 1 cthread 0 
mmxu 9 0 0 1 cthread 0 
bios 8 0 0 1 cthread 3 

decode 39 0 0 1 cthread 5 
exec 18 0 0 1 cthread 0 

icache 10 0 0 1 cthread 4 
fetch 24 0 0 1 cthread 1 

paging 15 0 0 1 cthread 0 

risc_cpu 

top 0 10 88 0 1 
sb_test 0 3 4 0 0 

sbm_blocking 2 0 0 1 thread 4 
sbm_nblocking 2 0 0 1 thread 4 

simple_bus 

sbm_direct 2 0 0 1 thread 4 
fir 6 0 0 1 cthread 1 

display 2 0 0 1 method 2 
stimulus 4 0 0 1 method 2 

fir 

top 0 3 5 0 0 
mcast_pkt_switch 9 0 0 1 thread 0 

receiver 2 0 0 1 thread 1 
sender 2 0 0 1 thread 0 

switch_clk 1 0 0 1 thread 0 
pkt_switch 

top 0 10 8 0 0 

Figura 5-3. Sumário dos resultados obtidos dos estudos de caso 

Considerando o mesmo conjunto de projetos, a Figura 5-4 apresenta 

tempos de processamento para o CPPX e para a extração SystemC, e os tamanhos dos 

arquivos de entrada e saída. Como parâmetro de referência para os tempos de execução, 

foi registrado também o tempo de compilação de cada projeto, usando o comando 

make. Observe que os tamanhos dos arquivos de entrada são dados em MB, e os de 

saída em kB, o que ressalta a grande quantidade de informação que é eliminada do ASG 

original, no processo de extração. 

tempo de execução (seg) tamanho dos arquivos projeto make CPPX extração entrada (MB) saída (kB) 
risc_cpu 101 198 83 73,1 46,2 

simple_bus 54 161 73 70,6 23,6 
fir 35 128 72 70,5 22,5 

pkt_switch 58 149 81 71,7 34,3 

Figura 5-4. Tempo de processamento e tamanhos de arquivos 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Neste trabalho, foi apresentada uma técnica e uma ferramenta para a 

extração de informação estrutural de modelos descritos em SystemC – uma biblioteca 

de classes que estende a semântica original da linguagem C++ para permitir a 

modelagem de concorrência e reatividade, essencial à modelagem de sistemas. Embora 

SystemC se assemelhe a uma linguagem nova, com uma gramática própria, ela apenas 

usa os recursos da linguagem C++ para criar a ilusão de uma nova sintaxe. 

A identificação dos elementos SystemC em um código-fonte, portanto, 

não pode ser feita somente por um parser especializado para essa “linguagem”. Pela 

abordagem aqui apresentada, toda a informação é extraída usando-se reconhecimento de 

padrões sobre o grafo semântico abstrato (ASG), gerado a partir dos códigos-fonte do 

modelo do sistema. Para a geração do ASG, utilizamos o CPPX, que é uma ferramenta 

de extração para a linguagem C++.  

A análise feita sobre esse ASG consegue facilmente extrair informações 

sobre declarações e instâncias de módulos, portas, canais e interfaces, simplesmente 

realizando uma análise sobre a hierarquia de tipos (heranças) que identifica cada um 

desses elementos. Para a identificação de processos, é feita uma busca por chamadas a 

determinados métodos, que caracterizam o registro dessas entidades dentro do núcleo de 

simulação do SystemC. Dada a estrutura do ASG, também é possível reconhecer 
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facilmente relações de composição, e identificar os elementos que fazem parte de 

outros, tais como as portas, canais, processos e submódulos que fazem parte de um 

módulo. 

Embora a implementação atual da ferramenta imponha algumas 

restrições ao uso de ponteiros e à ordem das declarações de ligação entre portas e 

canais, a ferramenta mostrou-se estável, capaz de processar projetos relativamente 

grandes, como o modelo de uma CPU RISC, e todos os outros modelos anexados como 

exemplos, na distribuição do SystemC. 

Como resultados, a ferramenta consegue gerar arquivos em formato 

GXL, uma extensão de XML, que podem ser facilmente lidos por outras ferramentas, 

assim como arquivos com o código C++ correspondente aos elementos encontrados, 

que pode ser usado por ferramentas de auxílio à geração de código. 

Como sugestão para trabalhos futuros, a abordagem da análise de 

padrões no grafo semântico aqui empregada também abre a possibilidade de extração de 

outras informações, tais como o fluxo de dados e o fluxo de controle dentro dos 

processos e métodos, que podem ser usados para alimentar ferramentas de análise de 

código, ou de síntese lógica. A extensão da ferramenta atual para reconhecimento de 

ponteiros C++ também é possível. 
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