
 

 

���������	��
�����	�
��
���	�����


 

 

 

Centro de Informática 
 

 

 

�����������	�
�����������	
��

�	
��������������	�������	
�����

���
���������
�����

 

 

 

����	���������������

Dissertação de Mestrado apresentada para obtenção do grau de Mestre 

em Ciência da Computação 

Dezembro de 2002 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Vanderlei Cavalcante 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Júlia, minha fi lha, pelo carinho, ternura e o amor de sempre. Por sempre trazer força e 

magia, o sonho e a fantasia e a alegria de viver. Obrigado, minha Vida. 

 

 

Para Daysi, muito mais que namorada, por estar presente de forma marcante em todos os 

instantes. Com muito amor, carinho e atenção, tornou suportáveis os momentos mais difíceis 

e inesquecíveis os melhores momentos. 



 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço a Deus, pela vida, pelas oportunidades e por sempre iluminar e me guiar 

pelo longo caminho.  

Ao meu orientador, Sérgio Cavalcante, pelas boas conversas, ensinamentos, amizade e 

pela oportunidade de desenvolver este trabalho.  

Aos professores do GRECO (Grupo de engenharia da Computação) Edna, Manoel e 

Paulo Maciel pelos ensinamentos, incentivos e oportunidades.  

Quero agradecer a Anízio Dantas por acreditar em meu potencial e me oferecer uma 

oportunidade ímpar na minha vida profissional. À Direção Geral da ETFSE, à direção da 

UNED e à Reitoria da UNIT por perceberem a importância do mestrado e a busca de 

conhecimentos, viabilizando a minha vinda para o CIn/UFPE. 

Agradeço aos colegas do TJSE, da UNIT e da ETFSE – UNED pelo incentivo. A 

todos os meus colegas da Pós-Graduação do CIn, em especial à galera do C2 que 

compartilhou comigo alguns momentos difíceis e outros de muita descontração (a hora da 

café, então, foi muito importante na resolução de problemas acadêmicos e pessoais). A todos 

vocês, o meu muito obrigado pela amizade e por suportarem as minhas brincadeiras sempre 

com muito bom humor (Cláudio Koiti – O Japa, Fábio Prudente, Pablo Viana, Cristiano – 

Mofio, Verônica, Abel Guilhermino, Paulo Viagem, Meuse, Antonio José – Café, 

Klissiomara, Antonio Fagundes, Adimilson, Genaína – A Procuradora, Paulinho – PAG, 

Cláudia Brito e tantos outros que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste 

trabalho. Vocês terão sempre um lugar muito especial em meu coração. 

Finalmente, agradeço aos meus pais (Sr. Antônio Menezes e Sra. Edite), aos meus 

irmãos (Alexandre, Zé Antônio e Muriel) e a toda minha família por todo o amor e o carinho 

de sempre. Vocês são a base sólida da minha vida e sem a qual, um único passo não seria 

possível. O meu muito obrigado. 



 

 

Resumo 

  

O projeto de sistemas embutidos, em geral, envolve diferentes componentes de 

hardware e software. Devido à sua heterogeneidade, é importante que o desenvolvimento seja 

realizado de forma integrada e eficiente. Além disso, para um melhor domínio da 

complexidade, deve-se levar em consideração o uso de ferramentas que viabilizem, de forma 

prática, a modularidade e reusabilidade de componentes. 

Este trabalho propõe um ambiente integrado que trata hardware e software de maneira 

homogênea através do conceito de componentes. Esses componentes são modelados usando a 

arquitetura javabeans e disponibilizados numa ferramenta de desenvolvimento visual, 

provendo maior reusabilidade e modularidade no desenvolvimento de projetos. 

O Embedded Studio é uma ferramenta completamente modular, baseada no framework 

netbeans, concebida para prover reusabilidade e facilitar o desenvolvimento de sistemas 

embutidos. Com esse intuito, a ferramenta disponibiliza diferentes “ visões”  do projeto, onde 

são apresentados os aspectos de hardware, software e o relacionamento entre os componentes. 

Adicionalmente, cada espaço de trabalho agrupa ferramentas específicas para hardware e 

software que foram previamente integradas ao ambiente. 

Como estudo de caso, essa abordagem baseada em componentes para hardware e 

software foi aplicada na implementação de um sistema de alarme. Inicialmente, os 

componentes relevantes do sistema foram especificados, implementados e integrados ao 

Embedded Studio. Os recursos suportados pela ferramenta são potencialmente apresentados 

através da instanciação dos componentes modelados para a implementação do referido 

sistema. 

 

Palavras-chave: Sistemas embutidos, componentes para hardware e software, 

reusabilidade, framework. 



 

 

Abstract 

 

The design of embedded systems involves different hardware and software 

components. Due to its heterogeneity, it is important that the development should be carried 

out through an integrated and efficient way. Moreover, for better complexity control, it must 

be taken into account the use of tools that make it possible, in an easy way, the modularity 

and reusability of components. 

This work proposes an integrated environment that treats hardware and software in an 

homogeneous way, by means of the "component" concept. These components are modelled 

using the javabeans architecture and made available in a visual development tool, providing 

greater reusability and modularity on project development. 

The "Embedded Studio" is a completely modular tool, based on the "netbeans" 

framework, conceived to provide reusability and to make easier the development of embedded 

systems. With this aim, the tool offers different "views" of the project, in order to present 

different aspects of hardware, software and relationships among components. In addition, 

each of these "workspaces" groups together specific tools for hardware and software that were 

previously integrated to the environment. 

As a case study, this component-based approach for hardware and software was 

applied to implement an alarm system. Initially, the relevant components of the system were 

specified, implemented and integrated to the Embedded Studio. The resources supported by 

the tool are potentially presented through the instantiation of the modelled components of the 

system. 

 

Keywords: Embedded systems, hardware / software components, reusability, 

framework. 
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Capítulo 1 
 

 

1. Introdução 
 

1.1. Motivação 
 

Devido à integração em alta escala, os componentes eletrônicos estão mais compactos 

e com maior poder computacional. Por exemplo, circuitos de memória são continuamente 

lançados no mercado com alta capacidade de armazenamento, ao passo que processadores 

surgem com maior poder de processamento e integrando vários dispositivos periféricos. Estas 

características alavancaram a aplicação de sistemas digitais completos em diversos 

equipamentos eletrônicos. Dessa forma, estes equipamentos passaram a ter poder 

computacional, ainda que de forma limitada.  

Eles são empregados nos mais diversificados cenários e desempenhando diferentes 

papéis. Automação industrial, equipamentos médicos, brinquedos eletrônicos, sistemas para 

automóveis, aviões, etc são alguns exemplos onde os sistemas digitais são empregados para 

prover funcionalidades relevantes para os equipamentos usados nessas áreas. Assim, percebe-

se que o mercado de sistemas embutidos é bastante heterogêneo e que deve atender a diversas 

necessidades. Por exemplo, os requisitos que um sistema deve satisfazer para um brinquedo 

eletrônico são bem diferentes daqueles encontrados para equipamentos médicos ou 

industriais.  

Atualmente, a tecnologia da informação toma uma tendência para a computação 

ubíqua, promovendo uma computação espalhada por toda parte e de forma transparente ao 

usuário. Isto implica na associação de sistemas embutidos com a tecnologia de redes, seja ela 

fixa ou móvel, para ampliar o horizonte de aplicações, provendo funcionalidades que antes 

não estavam disponíveis aos equipamentos. Para exemplificar, profissionais da saúde estão 

pesquisando sensores microscópicos que seriam infiltrados na corrente sanguínea para 

monitorar as condições de saúde e transmitir informações em redes sem fio; pesquisas estão 

em andamento para integrar Internet, redes sem fio, câmeras e telemática automotiva de 
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maneira que possam passar diversas informações para vários comutadores em grandes cidades 

para reduzir atrasos, uso de energia e poluição do ar; sensores podem formar uma rede para 

monitorar grandes áreas agrícolas e relatar a qualidade da colheita e as condições do ambiente 

para permitir o ajuste da irrigação e fertilização [1]. Com isso, percebe-se que esses tipos de 

sistemas ampliam o seu mercado de atuação, abrangendo produtos intimamente relacionados 

ao cotidiano e à qualidade de vida das pessoas. Conseqüentemente, esses sistemas devem ser 

muito mais confiáveis e robustos, de modo que possam atender a uma demanda de mercado 

mais exigente, dinâmica e diversificada. 

 Além de possuírem funcionalidades diferentes, as aplicações embutidas impõem 

restrições temporais exigindo que o sistema tenha um alto desempenho, o que muitas vezes 

não se consegue com componentes de propósitos gerais. Isto implica que as decisões de 

projeto devem atender aos requisitos de diferentes restrições de tempo além das 

funcionalidades requeridas. Conforme os sistemas embarcados incorporam tecnologias para 

dotar os produtos com novos recursos e para atender às restrições exigidas, o seu projeto se 

torna mais complexo. 

Por outro lado, os produtos que util izam os sistemas embutidos evoluem rapidamente 

para disponibilizar novos recursos aos usuários de maneira que o sistema embutido deve ser 

flexível, para permitir tal evolução. Adicionalmente, devido à sua importância, a eletrônica 

embutida tem se tornado um fator importante na determinação do custo final dos produtos. 

Portanto, a redução dos custos de projeto e implementação da aplicação embutida, resultará 

em um produto final de menor custo. 

Considerando as características descritas acima, o projeto de sistemas digitais 

embutidos deve resultar em um produto que seja ao mesmo tempo confiável, apresente alto 

desempenho, flexibilidade, baixo custo e considerando o tempo de projeto cada vez menor 

para possibilitar a competitividade do produto no mercado. 

Devido às características de sistemas embutidos, um projeto, em geral, envolve 

diversos componentes de natureza heterogênea. Por exemplo, microprocessadores, circuitos 

dedicados, componentes de hardware reconfiguráveis, componentes analógicos e outros 

podem aparecer em uma mesma aplicação.  

Um projeto de sistemas embutidos pode ser visto em diferentes fases e níveis de 

abstração. O uso de ferramentas para automatizar ou auxiliar o processo é de fundamental 

importância. Para cada nível de abstração, uma determinada ferramenta é empregada para 
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suportar o seu desenvolvimento, tratando de aspectos específicos de uma visão particular do 

projeto [2]. Por exemplo, compiladores e depuradores tratam do software para uma 

plataforma alvo, enquanto que ferramentas de síntese e simuladores trabalham com os 

elementos de hardware. Embora estas ferramentas apresentem recursos avançados que 

facilitam e aumentam a produtividade para sistemas embutidos, são ambientes separados e 

não relacionam todos os componentes envolvidos no projeto em uma visão integrada. 

Como uma aplicação embutida deve ser projetada visando flexibilidade, 

confiabilidade, alto desempenho em um menor espaço de tempo, deve-se considerar a 

modularidade como um aspecto importante de desenvolvimento. O uso de módulos é uma 

forma de dominar a complexidade de projeto, pois permite dividir o problema em partes 

menores que podem ser compreendidas mais facilmente. Uma vez que o módulo foi 

desenvolvido e bem testado, ele está pronto para uso. Uma aplicação desenvolvida a partir da 

conexão de módulos melhora a flexibilidade porque eles podem ser adicionados ou removidos 

de acordo com as necessidades do projeto; aumenta a confiabilidade porque foram testados 

anteriormente e se ganha tempo de desenvolvimento por evitar um trabalho que foi feito 

previamente. Além disso, a reutilização de módulos dispostos em uma biblioteca versátil 

viabiliza a exploração do espaço de projeto, tendo em vista a existência de diversas 

plataformas para a solução de aplicações embutidas. Contudo, como os ambientes de 

desenvolvimento tratam os objetos de projeto de maneira separada, a construção de uma 

biblioteca única para a representação de hardware e software torna-se inviabilizada. 

A engenharia de software tem aplicado com sucesso alguns conceitos e tecnologias 

para a construção de sistemas de informação que podem ser usados, ainda que indiretamente, 

no desenvolvimento de sistemas embutidos com o intuito de garantir os requisitos do sistema. 

Arquiteturas de software orientadas a objetos são implementadas para prover aplicações 

reusáveis e modulares. Por exemplo, componentes de software são disponibilizados como 

unidades binárias que podem ser reusadas em diversos projetos. Dessa forma, o 

desenvolvimento de software consiste em conectar componentes pré-fabricados e configurá-

los de forma adequada [3]. Com isso, ganha-se tempo e flexibilidade de projeto. Para agilizar 

ainda mais o processo, esses componentes são disponibilizados e manipulados por 

ferramentas conhecidas como ambientes de desenvolvimento rápido de aplicação (RAD) [4].  

Há algum tempo, os conceitos, técnicas e metodologias empregados para 

desenvolvimento de software convencional vêm sendo aplicados para sistemas embutidos. Por 
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exemplo, a metodologia de hardware/software co-design e as ferramentas de síntese 

(compiladores de silício) fazem uso de princípios desenvolvidos pela engenharia de software 

[5][6]. Outra abordagem aplica a orientação a objetos para modelar componentes de hardware 

(registradores, ula’s e processadores) [7]. O uso de componentes para modelar e simular 

hardware é apresentado em [8]. Nesse caso, um modelo javabeans [9] é gerado a partir da 

especificação inicial e pode ser disponibilizado para reuso em ferramentas como o visual Age 

[10].  

Seguindo a tendência de transferência de conhecimento entre as engenharias de 

software e hardware, este trabalho propõe uma ferramenta para projeto de sistemas embutidos 

com características análogas às encontradas em ferramentas visuais para desenvolvimento de 

sistemas de informação. Trata-se de um ambiente integrado que implementa recursos gráficos 

para permitir o desenvolvimento baseado em componentes. O conceito de componentes, de 

acordo com os modelos e especificações encontrados na engenharia de software, será 

utilizado para representar as partes de hardware e software de maneira homogênea no 

ambiente proposto, conforme apresenta a Figura 1. Com isso, pretende-se aumentar a 

modularidade, flexibil idade, facilidade de desenvolvimento, consistência do projeto, bem 

como, auxiliar no domínio da complexidade dos sistemas embutidos. 

 

 
Figura 1: Componentes de hardware e software em um ambiente integrado 
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1.2. Objetivos deste Trabalho 
 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um ambiente integrado, aberto e 

orientado para o desenvolvimento de sistemas embutidos com o intuito de: 

• Facilitar a reusabilidade aplicando o conceito de componentes; 

• Possibilitar representações distintas do projeto para facilitar o gerenciamento e 

visualização; 

• Disponibilizar uma ferramenta facilmente extensível, permitindo a integração com 

outros ambientes; 

• Reduzir o time-to-market. 

 

Para desenvolver o ambiente proposto, as seguintes atividades foram realizadas: 

• Análise da arquitetura e funcionamento dos ambientes integrados que dão suporte 

ao desenvolvimento baseado em componentes; 

•  Implementação de uma estrutura de componentes orientada a objetos para 

representar os objetos básicos usados na construção de sistemas embutidos; 

• Estudo e implementação do núcleo de um ambiente integrado e aberto com 

mecanismos para permitir a construção de sistemas embutidos utilizando a 

tecnologia de componentes para hardware/software; 

• Implementação de estruturas de software que permitam fácil interação com 

ferramentas externas e específicas para determinados aspectos de projeto; 

• Validação do ambiente proposto através de um estudo de caso real. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 
 

Esta dissertação apresenta no capítulo 2 uma discussão a respeito da evolução e estado 

atual dos ambientes para desenvolvimento de sistemas embutidos. O capítulo 3 relata os 

conceitos relevantes para a implementação desse trabalho tais como, orientação a objetos, 

caracterização de componentes e frameworks.  
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O capítulo 4 apresenta a arquitetura de software base para implementação do 

ambiente, os conceitos relacionados ao ambiente proposto, o modelo de componentes 

orientado a objetos para hardware e software e como eles são implementados. Será 

apresentada também a arquitetura geral do ambiente e como ele suporta a tecnologia de 

componente desenvolvida. Ainda nesse capítulo, apresenta-se como o ambiente permite a 

interação com ferramentas externas. 

O capítulo 5 mostra como utilizar os recursos disponíveis no ambiente, do ponto de 

vista do usuário final. Alguns exemplos são mostrados para deixar claro como escrever 

componentes e usá-los em uma aplicação. Um estudo de caso completo de um sistema 

embutido é apresentado no capítulo 6. Uma análise conceitual do problema será feita e, em 

seguida, refinada até a sua implementação usando os componentes disponíveis no ambiente. 

Finalmente, as conclusões e trabalhos futuros são descritos no capítulo 7. 
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Capítulo 2 
 

 

2. Ambientes de Desenvolvimento para 

Sistemas Embutidos 
 

Como um sistema embutido, em geral, envolve tanto software como diversos 

componentes de hardware de natureza heterogênea, o processo de desenvolvimento utiliza 

diversas ferramentas em diferentes níveis de abstração. Para cada nível de abstração e 

granularidade dos componentes do projeto, existem ferramentas adequadas para automatizar 

ou auxiliar o desenvolvimento. Algumas ferramentas são específicas para a construção do 

software embutido considerando uma plataforma alvo já definida, enquanto outras tratam do 

desenvolvimento do hardware, também considerando uma determinada tecnologia alvo, como 

é o caso das ferramentas de síntese. Além disso, para suportar o projeto de sistemas embutidos 

de forma efetiva, tem-se a metodologia de desenvolvimento denominada hardware/software 

co-design. Nesse caso, parte-se de uma especificação em alto nível de abstração e diversas 

fases do processo de desenvolvimento são realizadas, até se obter os componentes de 

hardware e software que compõem o sistema. Alguns exemplos de co-design são: PISH [11], 

Cosyma[12] e Vulcan[13]. 

Neste capítulo, serão discutidas características de ambientes para desenvolvimento de 

software/hardware e algumas ferramentas serão apresentadas. 

 

2.1. Hardware/Software Co-Design 
 

Hardware/software co-design é um novo paradigma de projetos que visa projetar 

sistemas digitais que satisfaçam as restrições de projeto através da utilização de componentes 

de prateleira (commom-off-the-shelf - COTS) e componentes específicos. O fluxo de projeto 

segundo essa metodologia pode ser visualizado na Figura 2. 

 



Ambientes de Desenvolvimento para Sistemas Embutidos UFPE-CIn-Greco 

   
Dissertação de Mestrado  8 

 

 

Figura 2: Metodologia de hardware/software co-design 

 

Na etapa de análise de requisitos são definidas as características do sistema com base 

em informações levantadas junto ao cliente ou usuário do sistema. Em seguida, o sistema será 

especificado através de um modelo. A modelagem de sistemas embutidos é uma tarefa 

complexa devido à heterogeneidade dos componentes envolvidos e a diversidade de 

aplicações. Uma etapa essencial nessa metodologia é o particionamento em hardware e 

software, onde são definidos quais as partes do sistema serão implementadas em hardware e 

quais serão implementadas em software. Como resultado, tem-se uma descrição em hardware 

e software. 

Na etapa seguinte, deve-se mapear a descrição do sistema para a tecnologia alvo, 

assim tem-se a co-síntese que abrange a síntese de hardware, a síntese de software e as 
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interfaces para sincronização dos módulos do sistema. Nesse ponto, tem-se a integração dos 

módulos do sistema e uma co-simulação pode ser feita para observar se o comportamento do 

sistema condiz com a especificação inicial. 

Embora diversos ambientes de co-design estejam disponíveis [11], este capítulo 

apresentará essencialmente os ambientes de hardware e software distintamente, ou seja, 

parte-se do pressuposto que o sistema tenha sido devidamente particionado. 

 

2.2. Ambientes Convencionais 
 

Consideram-se ambientes convencionais aqueles constituídos por um conjunto de 

ferramentas independentes, executadas a partir de um sistema operacional, que  mantêm seus 

dados em arquivos geralmente independentes no mesmo sistema operacional, ou seja, a 

interface e o gerenciador do processo de execução é o próprio sistema operacional [2]. 

As ferramentas para desenvolvimento de software embutido consistem de editores de 

texto, compiladores de determinada linguagem para produzir um código otimizado para 

plataforma alvo, programas ligadores e depuradores. Inicialmente, esse conjunto de 

ferramentas era orientado à linha de comando, onde cada ferramenta era executada de forma 

independente. As configurações e a personalização dessas ferramentas eram feitas através da 

edição de arquivos de configuração, ou opções de execução informadas diretamente na linha 

de comando. O fluxo de projeto e o cenário são mostrados na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Ferramentas em L inha de Comando 
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O processo mostrado acima apresenta algumas inconveniências peculiares do 

ambiente utilizado: a falta de gerenciamento de dados, pois não se tem a criação de um 

projeto com dados específicos de configuração de desenvolvimento; falta de uma interface 

uniforme e homogênea para interação com as ferramentas devido à variação sintática dos 

comandos a serem executados e, conseqüentemente, apresenta dificuldade no uso de novas 

ferramentas. 

Entretanto, esse conjunto de ferramentas tem evoluído ao longo dos anos. Editores de 

texto com recursos de reconhecimentos de palavras-chave das linguagens e listagem dos 

objetos disponíveis auxiliam na escrita do programa fonte, de forma a evitar erros sintáticos e 

acelerar o processo de escrita de programas. Compiladores mais otimizados dão suporte às 

várias linguagens [14]. 

Na maioria das vezes o sistema embutido é desenvolvido para uma plataforma 

diferente da usada pelo ambiente de desenvolvimento, fazendo-se necessário o uso de 

ferramentas de depuração com acesso remoto à plataforma-alvo. 

 

2.3. Ambientes Integrados de Desenvolvimento (IDE) 
 

O uso de ferramentas independentes e executadas a partir da linha de comandos 

apresenta algumas dificuldades para os projetistas no processo de desenvolvimento de 

sistemas embutidos. Em geral, as depurações e correções de erros são mais difíceis e lentas, 

uma vez que o projetista interage com as diversas ferramentas em ambientes distintos, 

tornando o projeto mais suscetível a erros. Além disso, tais ferramentas não possuem uma 

interface homogênea, dificultando o aprendizado por parte dos desenvolvedores iniciantes. 

Diante deste cenário, as ferramentas de desenvolvimento para sistemas embutidos evoluem na 

mesma direção das ferramentas para software convencional. 

Um passo à frente na evolução das ferramentas para projeto de software embutido é o 

surgimento dos ambientes integrados. Eles reúnem em um único ambiente todas as 

ferramentas que são importantes no processo de desenvolvimento. Isto pode incluir editores 

de código fonte sensitivos à linguagem, compiladores multi-alvo, depuradores e monitores da 

plataforma alvo. O grande diferencial é que existe o gerenciamento do conjunto de 

ferramentas usado no processo de desenvolvimento, bem como dos dados pertencentes a um 
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projeto, de forma transparente e homogênea, a partir de uma interface comum disponibilizada 

pelo próprio ambiente. A Figura 4 apresenta a estrutura geral de um ambiente integrado [15]. 

 

 
Figura 4: Estrutura de um Ambiente Integrado 

 

Estes ambientes são relativamente novos para desenvolvedores de sistemas embutidos. 

O IDE apresenta algumas características importantes para o desenvolvedor: 

• As configurações e personalização de todo o ambiente são feitas através de opções 

a partir do próprio ambiente de desenvolvimento; 

• Apresenta interface amigável; 

• Permite que o projetista trabalhe simultaneamente com várias ferramentas sem ter 

que sair de uma para iniciar outra; 

• Fornece uma aparência e comportamento comuns entre as ferramentas, facilitando 

a familiarização com o produto por parte dos desenvolvedores; 

• Permite o gerenciamento de bibliotecas de software para reusabilidade. 

 

Com estes ambientes, o programador tem maior facilidade de depuração e correção de 

erros, visto que ele pode alternar entre as várias ferramentas durante o processo de 

desenvolvimento, possibil itando uma programação menos suscetível a erros e permitindo uma 

flexibilidade de trabalho que não é possível estabelecer usando ferramentas de linha de 

comando. Adicionalmente, os desenvolvedores não precisam gastar muito tempo para 

dominar novas ferramentas pois elas apresentam um comportamento similar, considerando a 

sintaxe e semântica dos comandos [15]. Desta forma, aumenta-se a produtividade e a 

qualidade do produto final.  
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2.4. Ferramentas de Desenvolvimento Rápido de 

Aplicação (RAD) 
 

Com a popularização dos ambientes operacionais gráficos, as ferramentas de 

desenvolvimento de sistemas puderam fazer uso intensivo dos recursos gráficos para acelerar 

e tornar mais fácil o processo de desenvolvimento. 

As ferramentas RAD (Rapid Application Development) possuem todas as 

características dos ambientes integrados, com várias ferramentas sendo executadas e 

gerenciadas a partir de um mesmo ambiente. Adicionalmente, estes ambientes possibilitam o 

uso de blocos construtores de código denominados componentes que, em geral, são 

representados de forma gráfica. Eles podem ser gerados a partir do próprio ambiente, 

instalados e reusados de maneira fácil e prática, através de recursos gráficos como arrastar-e-

soltar (Drag-and-Drop)[4]. O uso desses componentes permite um desenvolvimento two-way, 

ou seja, quando se adiciona um componente ao projeto o ambiente gera automaticamente o 

código correspondente, e da mesma forma, quando se altera o código, o componente é 

modificado [16]. Portanto, as ferramentas RAD possibilitam não só o reuso de bibliotecas de 

software como também de componentes que podem ser otimizados para uma aplicação, 

conforme necessário. Os detalhes sobre componentes serão apresentados no Capítulo 3. 

Existem divergências em relação ao conceito de RAD [4] porque alguns autores 

alegam que RAD é uma metodologia de desenvolvimento que deve abranger todo o ciclo de 

desenvolvimento da aplicação. Por outro lado, os fabricantes dessas ferramentas argumentam 

que as mesmas possuem além das características citadas, compiladores, ligadores, 

depuradores e controles de versão mais rápidos e eficientes que permitem tanto uma 

prototipação da aplicação, como o seu desenvolvimento completo de maneira rápida. A 

Figura 5 apresenta, de forma simplificada, um ambiente de desenvolvimento rápido. Adiante 

nesse capítulo, será apresentado como estes ambientes estão sendo usados para 

desenvolvimento de sistemas embutidos. 
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Figura 5: Ambiente RAD 

 

2.5. Ambientes de Desenvolvimento de Software 

Embutido 
 

2.5.1. A Plataforma de Desenvolvimento µµµµVision da Keil 

Inc. 

 

Esta ferramenta consiste de um gerenciador de projeto, editor de código fonte e 

programas de depuração em um ambiente integrado com recursos gráficos que facilitam o 

processo de desenvolvimento de software embutido. A figura 6 apresenta uma visão geral do 

ambiente [17]. 

O desenvolvimento de um sistema consiste em criar um projeto que pode ter vários 

arquivos fontes, os quais podem ser agrupados de acordo com as suas funcionalidades, 

possibilitando uma estrutura organizacional que facilita o entendimento da aplicação. O 

projetista seleciona a plataforma alvo a partir de uma base de dispositivos compatíveis com a 

família de microcontrolador 8051.  

O editor de texto apresenta recursos como sintaxe colorida e endentação 

personalizadas para programas escritos na linguagem C ou assembly. Estes programas fontes 

podem ser facilmente compilados e depurados através de opções disponibilizadas 

graficamente. 
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figura 6: Estrutura do IDE � Vision 

 

O compilador e o montador processam esses arquivos e geram arquivos objetos 

relocáveis. Esses objetos podem ser usados pelo gerenciador de bibliotecas para criar uma 

biblioteca de programas que poderão ser reusados em vários projetos. O programa ligador 

processa os arquivos objetos, programas da biblioteca e rotinas do sistema operacional, 

quando necessário, para gerar um único arquivo executável. Esse arquivo será usado pelo 

programa depurador/simulador. O processo de depuração permite ao projetista acompanhar 

passo a passo a execução do programa, inserir pontos de parada no código fonte, verificar 

valores assumidos pelas variáveis durante a execução e usar um conjunto de periféricos 

simulados pelo ambiente. Além disso, o projeto poderá ser depurado na plataforma alvo 

através do programa Monitor. Essas funcionalidades são disponibilizadas por meio de 

recursos gráficos que permitem um processo mais interativo e facilitam a eliminação de erros 

[18]. 

Portanto, tem-se um ambiente de software que permite um fluxo de desenvolvimento 

para software embutido através do uso de várias ferramentas integradas, além de 
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gerenciamento para manter a consistência do projeto. No entanto, este ambiente está limitado 

à plataforma alvo, bem como às linguagens C e assembly. 

 

2.5.2. A Plataforma de Desenvolvimento Tornado 

 

Este ambiente compreende um conjunto de ferramentas visuais e utilitárias para 

automatizar o desenvolvimento de software embutido [19]. Compreende também o VxWorks, 

um sistema operacional de alta performance, escalável e de tempo real. Além disso, 

possibilita diversos meios de comunicação entre a plataforma alvo e o ambiente de 

desenvolvimento. 

As principais características desse IDE são: 

• Possui uma arquitetura que permite qualquer ferramenta do ambiente usar 

qualquer plataforma alvo, através dos componentes agentes servidores e agente 

alvo.  

• Possui ambiente aberto que permite a integração com ferramentas desenvolvidas 

por outros fabricantes. 

• Ambiente de desenvolvimento adequado tanto para projetos pequenos quanto de 

grande porte. 

A arquitetura de agentes alvo e servidores provê um desenvolvimento independente da 

plataforma. O agente alvo é instalado no processador alvo e conecta todas as ferramentas 

instaladas na plataforma de desenvolvimento (host) ao sistema alvo em tempo de execução. 

Estes agentes também podem ser usados para depurar a aplicação. Os agentes servidores 

permitem que as ferramentas sejam independentes de plataforma. Existe um servidor para 

cada plataforma alvo suportada pelo Tornado, cuja função é fazer a comunicação com o 

agente alvo para cada requisição das ferramentas de desenvolvimento. Uma característica 

importante é que o agente servidor não precisa estar instalado no mesmo computador que as 

ferramentas de desenvolvimento, contanto que ambos estejam conectados. Com isso, 

possibilita-se um desenvolvimento em rede e tem-se uma independência entre as ferramentas 

de desenvolvimento e a plataforma de execução do sistema. 

O ambiente Tornado permite aos desenvolvedores carregar módulos de objetos para a 

plataforma alvo de forma dinâmica. Assim, não há necessidade de fazer o processo de ligação 
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no host e nem recarregar toda aplicação para a plataforma alvo. Esta característica torna 

possível adicionar objetos mesmo com o sistema operacional em execução para efeitos de 

depuração ou reconfiguração da aplicação. 

Outra característica importante é que o ambiente foi projetado para fornecer uma 

plataforma aberta tanto para usuários quanto para outros fabricantes. Várias interfaces de 

aplicação (API) estão disponíveis para integração ao ambiente de desenvolvimento (IDE). O 

IDE fornece uma interface extensível e customizada baseada em uma API escrita em tcl (Tool 

Command Language). Muitos aspectos da interface do usuário podem ser personalizados 

como itens de menu e extensões para o código tcl. Em um segundo nível, uma API fornece 

todas as informações sobre os alvos no host, isto permite as ferramentas de outros fabricantes 

desenvolverem os mecanismos necessários para serem integradas ao Tornado. Existe também 

uma API para o sistema operacional que possibilita fornecer novas configurações e integrar 

driver adicional de forma independente. 

O Tornado integra diversas ferramentas para desenvolvimento de software embutido 

tais como simulador e depurador, possui ligações com ferramentas para controle de versão, 

ferramentas para automatizar a configuração do projeto e geração da aplicação, compiladores 

C e C++, browsers para visualizar dados do projeto entre outras. A Figura 7 apresenta a 

arquitetura do Tornado [19]. 

 

 
Figura 7: Arquitetura do IDE Tornado 

Este IDE está disponível para ser executado nos ambientes operacionais Windows e 

Unix e suporta as seguintes plataformas alvo: PowerPc Motorola/IBM, Motorola ColdFire, 
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Motorola 68K, Motorola M-Core, família de arquitetura Intel, Intel StrongARM e 

microarquitetura XScale, MIPS, ARM e Hitachi SuperH. 

 

2.5.3. Ambiente Integrado Multi 2000 

 

É um ambiente de desenvolvimento completamente integrado que possui versões para 

Unix ou Windows e suporta diversas plataformas alvo. Ele fornece uma interação com o 

conjunto de ferramentas através de interfaces gráficas sofisticadas para facilitar o fluxo de 

desenvolvimento de aplicações embarcadas. Este ambiente suporta várias linguagens de 

programação para suas plataformas, bem como, um completo e variado sistema de depuração. 

A  Figura 8 apresenta uma visão geral das características desse ambiente [20]. 

 

 
Figura 8: Características do Multi 2000 

 

O desenvolvedor usa uma interface gráfica intuitiva para configurar e criar projetos 

complexos de programação. Esta interface permite ao usuário definir a CPU, estratégias de 

otimização, nível de depuração, características específicas da linguagem, executar 

compiladores, depuradores, editor de texto e outras ferramentas do ambiente. Para facilitar a 

navegação no código fonte, a ferramenta disponibiliza recursos de Browsers que possibilitam 

a visualização de todas as estruturas de código do projeto, ou apenas algumas partes, como 

por exemplo, visualizar determinado objeto ou função. 
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Através de recursos de profiler pode-se identificar quais as partes do código gastam 

mais tempo na execução, ou ainda, quantas vezes determinados blocos de programa ou função 

foram executados. Além disso, o ambiente disponibiliza recursos para analisar os eventos do 

sistema, habilitando o programador a entender as interações de tempo real que ocorrem na 

aplicação. 

Um poderoso sistema de depuração permite uma análise completa do código fonte da 

aplicação. Este componente é apresentado em uma interface visual própria e disponibiliza 

diversos recursos tais como facilidade de inserção de breakpoints, breakpoints condicionais 

aos comandos, depuração passo a passo, depuração incremental adequada aos projetos de 

grande porte, interação direta com o editor de texto para permitir a alteração do código no 

momento em que se depura, dentre outras.  

Enquanto os outros ambientes permitem o desenvolvimento em C/C++, esta 

ferramenta disponibiliza compiladores otimizados para múltiplas plataformas que suportam as 

linguagens C++, Embedded C++, ADA 95 e Fortran [21]. 

 

2.6. Ambientes de Desenvolvimento de Hardware 
 

Da mesma forma que existem diversificadas e poderosas ferramentas para 

desenvolvimento de software embutido, estão disponíveis vários ambientes que utilizam um 

processo semelhante para a construção de hardware. 

Em uma metodologia de projeto moderna, o projetista pode especificar o hardware em 

alto nível de abstração, preferencialmente em uma descrição comportamental, e transformá-la 

sistematicamente em componentes de hardware, usando ferramentas de CAD [11]. A 

descrição é feita por meio de uma linguagem de descrição de hardware (HDL) e transformada 

usando ferramentas de síntese até o nível em que poderá ser usada em um componente 

reconfigurável ou para fabricação de um circuito dedicado (ASIC). Dentre essas linguagens 

destacam-se VHDL [22] e Verilog [23]. 

O VHDL, por exemplo, é uma linguagem com características especiais para simulação 

de hardware. Permite a introdução de aspectos relacionados ao comportamento do circuito, 

bem como, possibil ita que circuitos complexos sejam escritos como programas de 

computadores [22]. Dentre os ambientes integrados disponíveis pode-se citar Altera e Xilinx. 
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2.6.1. Ambientes de Desenvolvimento da Altera Inc. 

 

Os ambientes disponíveis integram várias ferramentas para automatizar o 

desenvolvimento. Usando ferramentas gráficas e de síntese pode-se desenvolver projetos em 

diferentes níveis de abstração, fazer diversas verificações e programar vários dispositivos de 

hardware. 

A entrada do projeto pode ser de forma gráfica ou arquivo texto.  O editor gráfico 

permite ao projetista usar blocos existentes para criar o projeto, ou usar o editor de símbolos 

para modificar ou criar um bloco para qualquer arquivo do projeto. Um editor de texto 

sensitivo à sintaxe suporta a especificação do projeto em VHDL e Verilog HDL. Após 

especificar o projeto, deve-se compilá-lo e posteriormente fazer a verificação do mesmo. A 

etapa de compilação é ilustrada pela Figura 9. 

 

 
Figura 9: Fluxo de compilação 

 

Diversos tipos de verificação podem ser feitos usando os ambientes da Altera, tais 

como: 

• Verificação Temporizada – O analisador de temporização encontra todos os 

caminhos de sinais possíveis e a temporização de pior caso para determinar 

caminhos críticos de velocidade e performance. 

• Simulação Funcional – O simulador funcional usa as informações de projeto para 

modelar as funções lógicas com tempo de propagação zero. 

• Simulação Temporizada – O simulador de temporização testa as funções lógicas e 

temporização de pior caso para um projeto completamente otimizado e 

sintetizado. 
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Após a execução das etapas de compilação e verificação, faz-se a programação dos 

dispositivos. Junto com o hardware apropriado, os ambientes integrados permitem programar, 

configurar, verificar, examinar e testar as funcionalidades dos dispositivos no próprio desktop 

[24]. 

A depender das funcionalidades requeridas e da tecnologia alvo a ser usada, existem 

os seguintes ambientes disponíveis: Quartus II, Max+Plus II, Quartus II Web Edition e 

E+Max [25]. 

 

2.6.2. Ambiente de Desenvolvimento da Xilinx Inc. 

 

Um conjunto de ferramentas denominado Foundation Series Software é 

disponibilizado para suportar os dispositivos Xilinx como CPLD e FPGA.  O ambiente 

apresenta um fluxo de projeto apresentado na Figura 10 [26]. 

 

 
Figura 10: Ambiente Xilinx 

 

Através do gerenciador de projeto, o desenvolvedor pode especificar o código em uma 

HDL (VHDL ou Abel), máquina de estado ou blocos, ou ainda como um diagrama 

esquemático. O ambiente fornece ferramentas que fazem a simulação funcional a partir da 

especificação inicial. Esta especificação também é entrada para as ferramentas de síntese que 

são responsáveis pelas etapas de placement e routing. Nesta fase, as ferramentas de 

verificação são usadas para analisar questões de tempo da implementação. Após esta fase, as 
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ferramentas geram informações para a configuração do dispositivo alvo, bem como, 

informações para simulação temporal do projeto. 

 

2.7. Ferramentas RAD para Sistemas Embutidos 
 

Nas seções anteriores foram apresentados ambientes avançados para o 

desenvolvimento de hardware e software de um sistema embutido. Apesar de apresentarem 

características avançadas, os aspectos de hardware e software do sistema embutido são 

tratados por ambientes distintos. Uma outra abordagem para ferramentas de sistemas 

embutidos é representar as características de hardware e software em um mesmo ambiente e 

de maneira uniforme, conforme apresentado a seguir. 

 

2.7.1. Processor Expert 

 

O Processor Expert representa uma nova geração de ambientes para desenvolvimento 

e execução de sistemas embutidos. Esta ferramenta disponibiliza para o desenvolvedor um 

ambiente multi-linguagens e características para desenvolvimento rápido de sistemas através 

das facilidades do uso de componentes para criação de aplicações [27]. 

O processor expert é um construtor de aplicações orientado a componente para 

projetos de sistemas embutidos usando microprocessadores de 8, 16 e 32 bits. Ele 

disponibiliza um ambiente familiar e uma interface de componentes unificada para usuários 

de ferramentas RAD compatíveis com o Windows. Esta ferramenta além de tratar 

componentes puramente de software, suporta componentes de hardware tais como 

microprocessadores, periféricos (LCD, EEPROMS, PLAS, CAN, FPGA e etc).  A Figura 

11apresenta uma visão geral desse ambiente. 
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Figura 11: Visão geral do Processor Expert 

 

O ambiente representa os elementos de hardware e software do projeto através de 

componentes de software, usando uma tecnologia denominada de embedded bean (ver o 

Capítulo 3 para detalhes sobre componentes de software).  

Basicamente esta ferramenta apresenta uma visão do processador, lista dos 

componentes em uso no projeto e o código da aplicação. Na visão do processador é 

apresentada a estrutura do processador com os pinos e periféricos disponíveis no mesmo. 

Adicionalmente, é fornecido um mecanismo de gerenciamento dos periféricos que estão 

sendo usados no projeto com os respectivos componentes de software (Device Drive). Para 

cada componente instanciado na aplicação, são apresentadas propriedades e funções 

predefinidas que podem ser configuradas a partir da Configuração dos Componentes. Para um 

microcontrolador, por exemplo, podem-se configurar propriedades como o nome do 

processador e a sua freqüência de operação. Também podem ser definidas funções para ativar 

e desativar interrupções que têm seu código automaticamente vinculado ao projeto quando o 

processador é usado, além de definir ações de eventos para o microcontrolador. 

A abordagem para criação é simples – implementa-se o sistema através dos 

componentes, usando recursos de arrastar-e-soltar, e configura-se cada componente 

individualmente de forma apropriada, através da “ janela de propriedades” .  Se for necessário 

usar outro processador configura-se o projeto para ele e especifica-se o compilador.  A 

ferramenta gera os cabeçalhos das funções para uma linguagem escolhida e o projetista deve 

preencher o corpo da função, utilizando o editor de texto, com a devida funcionalidade. 

 



Ambientes de Desenvolvimento para Sistemas Embutidos UFPE-CIn-Greco 

   
Dissertação de Mestrado  23 

 

2.8. Conclusão 
 

Como apresentado anteriormente, o estado da arte aponta para sofisticados e 

poderosos ambientes usados no desenvolvimento de sistemas embutidos. No que diz respeito 

aos componentes de software, existem ambientes integrados com compiladores que geram 

código altamente otimizado para a plataforma desejada, com depuradores e analisadores para 

verificar diversas propriedades do software, além de suporte às várias linguagens e 

plataformas alvo. Para a especificação do hardware, tem-se ambientes semelhantes que 

permitem sua descrição em um alto nível de abstração e sua síntese para se obter o 

componente de hardware, disponibilizando também várias formas de verificação do projeto.  

No entanto, os aspectos de hardware e software são tratados por ambientes distintos e 

as características do projeto não são visualizadas de forma geral, dificultando a reusabilidade, 

manutenibilidade e evolução da aplicação. Portanto, para tratar a implementação de sistemas 

embutidos de maneira uniforme, uma nova abordagem propõe a definição de blocos básicos 

de construção que representam os componentes de hardware e software da aplicação que 

permitem fácil configuração de acordo com suas necessidades e uma possível reutilização 

destes componentes. Apesar de alguns ambientes já implementarem esses conceitos, não o 

fazem em sua totalidade, como por exemplo, limitando-se ao gerenciamento de recursos do 

processador [27]. 

Os ambientes modernos também se preocupam em disponibilizar algum meio de 

integração com ferramentas de outros fabricantes. Esse é um ponto importante porque permite 

a flexibil ização no processo de desenvolvimento, de acordo com a metodologia adotada. 

Além disso, a equipe de desenvolvimento não fica limitada a recursos de um único ambiente. 

Diante desse cenário, pode-se conceber um ambiente para desenvolvimento de 

sistemas embutidos que apresente as características das ferramentas RAD, facilidade para 

integração com os ambientes existentes no mercado e que ao mesmo tempo, possibilite que 

novas ferramentas sejam desenvolvidas a partir de recursos desse próprio ambiente, ou seja, 

fornecendo mecanismos para que possa ser reusável e/ou estendido.  Assim, a construção das 

aplicações poderá ser feita através de blocos de código pré-definidos e reusáveis, o ambiente 

se beneficiará de todos os recursos disponibilizados pelo parque de ferramentas já existentes e 

manterá um padrão uniforme para o desenvolvimento de ferramentas que são específicas à  

determinada metodologia adotada. 
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Capítulo 3 
 

 

3. Fundamentos Teóricos 
 

Este capítulo apresenta um embasamento sobre os conceitos utilizados no 

desenvolvimento desse trabalho. Serão discutidos tópicos sobre orientação a objetos, 

componentes, o uso de frameworks para a construção de aplicações e os recursos das 

ferramentas construtoras para se trabalhar com esses componentes. 

 

3.1. Orientação a Objetos 
 

A visão contemporânea para o desenvolvimento de sistemas adota a perspectiva 

orientada a objetos. Nessa visão, o principal bloco de construção do sistema é o objeto. De 

uma maneira simples, um objeto pode ser considerado alguma coisa estruturada pertencente 

ao espaço do problema ou da solução [28]. Alguns conceitos que caracterizam esse paradigma 

de desenvolvimento são: encapsulamento, ocultar informação/implementação, retenção de 

estado, identidade de objetos, mensagens, classes, herança e polimorfismo [29]. 

Do ponto de vista de implementação, um objeto pode ser considerado uma entidade de 

software que encapsula os dados (atributos) que representam o seu estado e operações 

(métodos) que atuam sobre esses dados, conforme representado na Figura 12. 

 

 
Figura 12: Encapsulamento de dados e operações 
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Uma classe é um agrupamento de objetos que revelam profundas semelhanças entre 

eles, tanto no aspecto estrutural quanto funcional [30]. É um modelo a partir do qual um 

conjunto de objetos pode ser criado. A Figura 13 descreve uma classe que pode ser usada para 

criar vários objetos registradores. 

 

 
Figura 13: Criação de objetos registradores 

 

Cada objeto registrador tem a mesma estrutura e o mesmo comportamento da classe 

Regi st r ador , porém cada um possui sua própria identidade e seu próprio conjunto de 

atributos. Isto implica dizer que a alteração de um atributo do registrador r 1 não afeta os 

estados dos outros. Cada objeto criado também é chamado de instância da classe 

Regi st r ador . Assim, uma classe é o que se projeta e programa enquanto que objetos são 

criados a partir das classes em tempo de execução. 

 

3.1.1. Herança e Polimorfismo 

 

A herança é um mecanismo simples e poderoso que permite uma classe ser definida a 

partir de outra já existente, herdando métodos e atributos. A classe base a partir da qual a 

herança é feita é conhecida como super classe [29]. A classe filha é uma especialização da 

classe base, sendo também denominada de subclasse. Para ilustrar o efeito da herança, 

considere o exemplo da Figura 14. 
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Figura 14: Definindo novos registradores por herança 

 

Nesse exemplo são definidos dois registradores: um contador de programas (PC) e um 

apontador de pilha (SP). Percebe-se que o PC é um registrador que além dos atributos e 

comportamento definidos pela classe Regi st r ador  também possui uma operação de 

incremento. Como a classe PC é definida a partir da classe Regi s t r ador , ela herda as 

operações de leitura e escrita, e adiciona o método i ncr ement ar ( ) . O mesmo acontece 

com o registrador SP, que nesse caso, define duas operações (incremento e decremento), além 

dos métodos herdados da classe base. 

O polimorfismo é um conceito complementar ao de herança. Ele permite enviar a 

mesma mensagem a diferentes objetos e cada objeto responde de acordo com a sua 

implementação. Este mecanismo torna possível a redefinição de métodos e atributos, 

indispensável para a especialização de uma classe genérica [29]. Dessa forma, os métodos não 

precisam mudar de nomes para distinguir as mensagens usadas com diferentes objetos. Por 

exemplo, os registradores PC e SP definidos anteriormente têm o método i ncr ement ar ( ) , 

porém as suas implementações podem ser diferentes. Além disso, estas classes poderiam 

redefinir os métodos de leitura e escrita definidos na classe base, alterando o comportamento 

padrão. A grande vantagem do polimorfismo é permitir um tratamento uniforme para classes 

e subclasses e junto com a herança permitir um desenvolvimento genérico e facilmente 

extensível. 

Os conceitos da orientação a objetos vêm sendo largamente empregados para modelar 

e simular hardware e software para sistemas embutidos. Muitos trabalhos têm mostrado a 

vantagem da reusabilidade e a facilidade de desenvolvimento usando a orientação a objetos 

[31][32]. 
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3.2. Software Framework Orientado a Objetos 
 

Um framework funciona como um esqueleto ou arquitetura de aplicação, sendo 

implementado por um conjunto de classes projetadas para serem refinadas e utilizadas como 

um grupo para uma família específica de software [33]. Por exemplo, pode-se ter um 

framework destinado à construção de editores gráficos que serão aplicados em diversos 

domínios, tais como em ferramentas de CAD para eletrônica e desenho artístico. Uma outra 

estrutura de classes poderia ser definida para auxiliar na construção de compiladores para 

diferentes linguagens e processadores.  

Um software framework é adaptado para um domínio de aplicação particular e define 

um projeto arquitetural que é otimizado para o domínio em questão. Eles predefinem a 

arquitetura, estabelecendo a sua divisão em classes e objetos e a interação entre eles, ao 

mesmo tempo em que permitem a especialização através de pontos que podem ser estendidos 

para redefinir o comportamento original. Dessa forma, tem-se uma arquitetura que pode ser 

completamente reusada, de maneira que o desenvolvedor se concentre nas particularidades da 

aplicação. Essa abordagem é muito conveniente para situações em que várias aplicações com 

funcionalidades similares devem ser desenvolvidas [34]. 

Como o uso de um software framework permite a reutilização de uma arquitetura base, 

há uma inversão de controle, ou seja, um framework “chama”, não é “ chamado”  [33]. Por 

exemplo, quando se usa uma biblioteca de subrotinas, primeiro se escreve o corpo principal 

da aplicação e, então, chama-se o código que se quer reutilizar. Quando se usa um framework, 

o corpo da aplicação já está implementado e escreve-se o código que este chama. Assim, em 

tempo de execução, as instâncias das classes desenvolvidas para uma aplicação esperam ser 

chamadas pelas instâncias das classes do framework. Como resultado, pode-se desenvolver 

aplicações mais rapidamente e com estruturas similares, visto que o framework permite o 

reuso arquitetural e não somente de código.  

Em princípio, um framework pode constituir-se de uma aplicação funcionando 

completamente e ser adaptada através da configuração de parâmetros. Porém, para se obter 

mais flexibilidade, um bom projeto deve apresentar elementos que podem ser trocados e 

ligados à arquitetura predefinida para estabelecer a funcionalidade desejada, conforme 

mostrado na Figura 15 [35][36]. 
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Figura 15: Visão geral de um framewor k 

 

A Figura 15 apresenta uma área fixa correspondente à estrutura principal do 

framework e blocos que são específicos de uma determinada aplicação. Estes blocos 

redefinem ou cooperam com objetos do framework para determinar o comportamento 

específico da aplicação. As setas correspondem às chamadas de métodos. 

Frameworks são direcionados para um determinado domínio de aplicação, mas dentro 

desse domínio eles são genéricos. Portanto, eles devem oferecer mecanismos através dos 

quais o comportamento poderá ser ajustado para se adequar às necessidades da aplicação 

dentro do domínio. Os dois mecanismos para adaptação do framework são através de herança 

e composição de objetos. No caso da herança, alguns métodos (protegidos e públicos) que 

compõem as interfaces das classes devem ser redefinidos com uma implementação específica 

para o contexto da aplicação. No caso da composição, objetos que implementam as tarefas 

específicas são anexados à estrutura principal. Então, o framework delega para estes objetos 

as funções que devem ser especializadas. 

O uso de software framework está se tornando cada vez mais comum e importante. 

Aplicações orientadas a objetos que utilizam esta arquitetura conseguem uma maior 

reutilização e grandes aplicações são desenvolvidas usando um conjunto de frameworks 

cooperando entre si [34]. 
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3.3. Componentes de Software 
 

Embora não haja um consenso na comunidade de engenharia de software sobre o 

conceito de componente, algumas citações o definem como um pacote coerente e físico de 

software que, de forma geral, apresenta as seguintes características [29][37]: 

• Cada operação do componente é definida através de sua assinatura, ou seja, nome 

e tipo dos argumentos de entrada e saída; 

• A interface do componente é separada de sua implementação; 

• Pode ser desenvolvido e disponibilizado de forma independente; 

• Demanda um certo conjunto de operações do ambiente em que é empregado e 

fornece um certo conjunto de operações para o ambiente. É necessário um modelo 

base para disponibilização e comunicação dos componentes; 

• Pode interagir com outros componentes no mesmo ambiente, desde que tenham o 

mesmo padrão de compatibilidade, para formar unidades de software de 

capacidade arbitrária; 

• É distribuído na forma executável e não em unidades compiláveis. 

O conceito de componente como uma unidade binária possibilita o encapsulamento de 

funções que constituem elementos de software reusáveis para a construção de aplicações, 

semelhantes aos “circuitos integrados”  de hardware. Assim, o propósito desses componentes é 

ser o “circuito integrado” de software, permitindo que os desenvolvedores construam 

aplicações usando e interconectando esses elementos [29]. De forma abstrata, um componente 

pode ser visto como uma “caixa preta”  que expõe suas interfaces através das quais outros 

elementos podem acessar a sua funcionalidade [38]. 

A depender da aplicação e tecnologia de implementação, pode-se definir alguns tipos 

de componentes. Um desses tipos é implementado usando tecnologias como ActiveX, 

JavaBeans e VCL, podendo ser manipulados visualmente por ferramentas como Visual Basic, 

Delphi, Jbuilder,  etc. Um outro tipo expõe seus serviços de uma maneira padronizada em 

tempo de execução e é implementado com tecnologia OLE Automation (COM). Componentes 

servidores constituem um outro tipo. Eles são processos executando em máquinas servidoras e 

expõem os seus serviços de uma forma padronizada. Em geral, são implementados usando 

tecnologias como DCOM, CORBA e RMI. Assim, a depender dos requisitos, a granularidade 

dos componentes tem grandes variações. Por exemplo, um componente pode ser um elemento 
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para interface gráfica do usuário (GUI), uma planilha eletrônica ou um editor gráfico 

completo [39][40]. 

A noção de componentes é um refinamento da técnica orientada a objetos, sendo 

considerada uma evolução natural do modelo de objetos [37]. No entanto, isso não é um 

requisito, pois um componente pode ser perfeitamente criado usando C, fornecendo a sua 

interface e respectiva implementação de maneira encapsulada. Dessa forma, um componente 

pode ser implementado por um conjunto de classes, um conjunto de funções relacionadas, 

módulos de software, frameworks e etc. 

Embora a tecnologia de componentes seja bastante abrangente e diversificada para o 

desenvolvimento de software, para o propósito deste trabalho, um componente será 

considerado, de forma prática, qualquer pedaço de software (bloco de código) que pode ser 

tratado como uma “caixa preta” , disponibilizando uma pequena funcionalidade em tempo de 

projeto. Eles serão implementados usando a orientação a objetos e se enquadrarão em um 

modelo de framework para componentes. Adicionalmente, eles serão manipulados 

visualmente por ferramentas em tempo de projeto. 

Estas características são suficientes para representar componentes de hardware e 

software empregados no desenvolvimento de sistemas embutidos, conforme será mostrado no 

capítulo 4. Alguns modelos que se enquadram nesses requisitos são discutidos a seguir. 

 

3.3.1. Biblioteca de Componentes Visuais (VCL – Visual 

Component Library) 

 

A Biblioteca de Componentes Visuais (VCL) é um framework consistindo de classes e 

componentes que são usados na construção de aplicações. Essa biblioteca pode ser usada 

tanto com o Delphi quanto com o C++ Builder. Esse framework é projetado para que o 

usuário possa manipular essas classes dentro desses ambientes visuais, em tempo de projeto, 

enquanto se cria a aplicação. Isto diferencia de outras aplicações, quando a interface e o 

comportamento da aplicação são tratados em tempo de execução [40]. Através dessas 

ferramentas, o desenvolvedor modifica as características gráficas e o comportamento dos 

componentes visualmente, muito embora isto pode ser feito por código em tempo de 

execução. 
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A Figura 16 apresenta a estrutura do framework para implementação da biblioteca de 

componentes. 

 

 
Figura 16: Estrutura da VCL 

 

Através dessa estrutura o desenvolvedor pode criar quatro tipos básicos de 

componentes: padrões, customizados, gráficos e não visuais. A VCL disponibiliza os 

componentes padrões definidos pelo próprio Windows, mas não altera a sua aparência e 

funcionalidade. No entanto, os usuários podem alterá-los visualmente através da configuração 

de suas propriedades e definição de eventos. Ao contrário dos componentes padrões, os 

componentes customizados não têm aparência e comportamento pré-definidos. O projetista do 

componente deve escrever código para permitir que o mesmo possa se desenhar e deve definir 

métodos para determinar como ele se comporta. Os componentes gráficos permitem mostrar 

alguma informação ao usuário de forma mais simples, do ponto de vista de implementação, 

do que os anteriores. Todos os três tipos apresentados são elementos que têm uma aparência 

visual em tempo de projeto e de execução. O principal aspecto diferenciador é que os 

componentes padrões e customizados têm uma janela associada a cada um e por isso possuem 

as seguintes características: podem receber foco de entrada, ou seja, o componente pode ser 

selecionado em tempo de execução; eles usam recursos do sistema e eles podem ser pais de 

outros componentes. Elementos ditos janelados podem ser um painel (panel), ou um botão 

(button) usados em interface gráfica. Os componentes gráficos não são janelados e, portanto, 

não possuem essas características. Exemplo de um componente gráfico seria um rótulo (label) 

para denominar um campo na interface do usuário. A Figura 17 apresenta esses componentes. 
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Figura 17: Tipos de componentes do framework VCL 

 

Componentes não visuais não têm uma aparência visual em tempo de execução, muito 

embora eles são manipulados visualmente em tempo de projeto. Eles encapsulam alguma 

funcionalidade dentro de um objeto e podem ser configurados da mesma forma através de 

suas propriedades, além de ser possível também atribuir código para o tratamento de eventos. 

Um exemplo seria um componente de controle da interface serial. 

 

3.3.1.1. Estrutura de um Componente VCL 
 

Todos os componentes têm uma estrutura similar. Cada componente possui um 

conjunto de elementos comuns que permite configurar sua aparência e funcionalidade [41]. 

Esses elementos são: 

• Propriedades – A VCL define uma propriedade como uma extensão para um 

atributo de um componente. Uma propriedade não armazena um valor, mas 

especifica como um atributo de um componente será lido e escrito. 

• Métodos – Desde que componentes são realmente objetos, eles podem ter métodos 

para determinar a sua funcionalidade, conforme especificado pela orientação a 

objetos. 

• Eventos – Notifica alguma ocorrência interna pré-definida relativa ao componente. 

Os eventos são implementados através de propriedades especiais do tipo ponteiro 

para um procedimento que, por sua vez, contém o código para tratar o evento. 

 

 Os componentes podem ser criados usando tanto a linguagem object pascal como 

C++  e dentro dos seus respectivos ambientes de desenvolvimento. No entanto, depois de 

finalizados, esses componentes podem ser instalados tanto no Delphi quanto no Builder C++ , 

independente da linguagem em que foi desenvolvido. Uma vez disponibilizados no ambiente, 

os desenvolvedores poderão usá-los em qualquer aplicação. 
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3.3.2. Modelo de Componente Javabeans 

 

O modelo javabeans, ou apenas beans, são componentes de software reutilizáveis 

projetados para serem usados com a linguagem java e podem ser manipulados por uma 

ferramenta construtora (ferramentas construtoras são discutidas adiante neste capítulo). A 

arquitetura javabeans é especificada através de uma API que define padrões para a escrita de 

beans, bem como, mecanismos para que as ferramentas possam interagir com os componentes 

e disponibilizar funcionalidades que permitam o desenvolvimento de aplicações usando os 

componentes de maneira integrada [42]. 

Semelhante à biblioteca VCL, os beans podem variar de acordo com a sua 

funcionalidade. Eles podem ser elementos de interface gráfica como botões e caixa de texto, 

visualizadores de banco de dados, ou qualquer outro componente personalizado, conforme 

apresenta a Figura 17. 

As características típicas que distinguem um javabean são [43]: 

• Suporte a introspecção – Permite uma ferramenta analisar como o bean funciona; 

• Suporte a customização – Possibil ita o usuário definir a aparência e o 

comportamento do componente; 

• Suporte a eventos – Comunicação simples que pode ser usada para conectar beans; 

• Suporte a propriedades – Possibil ita a customização do componente; 

• Suporte a persistência – Permite que o estado do componente seja salvo para 

posterior recuperação. 

 

Por implementar as características acima, um javabean é capaz de executar dentro de 

uma ferramenta construtora, ou ambiente de projeto, para implementação da aplicação. 

Assim, o componente fornecerá informações ao ambiente que, por sua vez, permitirá ao 

usuário configurar e determinar o comportamento do bean. Por outro lado, ele também deve 

ser usado na aplicação gerada, muito embora, nesse caso, as informações de projeto são 

menos necessárias. Assim, a estrutura de um bean compreende tanto os seus aspectos em 

tempo de projeto quanto em tempo de execução. 
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3.3.2.1. Arquitetura do Modelo Javabean 
 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo de um componente javabeans é 

composto pelos seguintes conceitos: propriedades, métodos, eventos, customização, 

introspecção e persistência. A Figura 18 apresenta o modelo. 

 

 
Figura 18: Modelo javabean 

 

Propriedades 

Propriedades são atributos nomeados e discretos dos componentes que podem afetar 

sua aparência e comportamento. Elas se apresentam das seguintes maneiras: 

1. Podem ser acessadas programaticamente por outros componentes através dos seus 

métodos de leitura (get) e escrita (set); 

2. Podem ser apresentadas em uma folha de propriedades, em um ambiente de 

projeto, para que o usuário possa editá-las; 

3. Tipicamente as propriedades serão persistentes, de maneira que os seus valores 

serão armazenados como parte da persistência do componente. 

 

Uma propriedade pode ser de qualquer tipo de dado, incluindo os tipos primitivos, 

classes e interfaces definidas em java. 

Propriedades são sempre acessadas via seus métodos de acesso definidas em seu 

objeto. Se uma propriedade pode ser lida, então será definido um método para obter o seu 

valor (getter). Para determinar um novo valor de uma propriedade, deve-se usar o método de 

escrita (setter). Para exemplificar, vamos considerar o registrador definido na seção 3.1 
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implementado como um componente javabean. Para acessar a propriedade si ze seriam 

definidos os seguintes métodos: get Si ze( )  e set Si ze( i nt  s ) . 

 A atualização do valor de uma propriedade poderá desencadear outras ações. Por 

exemplo, mudar a cor de um componente fará com que ele seja redesenhado com a nova cor. 

 

Métodos 

São iguais aos métodos definidos para uma classe em orientação a objetos e 

implementados de acordo com a sintaxe da linguagem java. Os métodos implementam a 

funcionalidade de um bean e podem ser invocados por outros componentes, desde que sejam 

declarados como públicos. 

 

Eventos 

Conceitualmente, eventos são mecanismos para propagar notificações de mudanças de 

estado entre um objeto fonte e um objeto destino. O objeto destino é denominado “ouvinte”  

do evento. Para isso, o componente deve implementar os métodos que permitem a outros 

objetos se registrarem como ouvintes de determinado evento. Outro método para excluir 

ouvintes de eventos também deve ser fornecido. O modelo de eventos do Java é detalhado em 

[42]. 

 

Introspecção 

Um bean deve expor as propriedades, métodos e eventos que ele suporta através da 

implementação dos mecanismos disponibilizados na arquitetura javabean. Isso permite a uma 

ferramenta de projeto descobrir as características de um componente. Esse processo é 

chamado de introspecção. Um bean tem duas maneiras para suportar a introspecção: padrões 

de projeto ou classe de informação. 

Padrões de projeto significam as convenções de nomes que um componente deve 

obedecer para permitir a introspecção. São definidos padrões de nomes para propriedades, 

métodos, eventos e classes de informações [43]. A sintaxe geral para definição de 

propriedades é: get NomePr opr i edade( )  e set NomePr opr i edade( ) . Assim, a 

definição dos métodos get Si ze( )  e set Si ze( i nt  a)  atendem a sintaxe para 

convenção de nomes. Conseqüentemente, um ambiente de projeto saberia que o componente 
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Regi st r ador  tem uma propriedade chamada si ze que poderá ser configurada 

visualmente. 

Um componente javabeans pode explicitamente especificar suas propriedades, 

métodos e eventos através de uma classe que implementa a interface BeanInfo definida na 

arquitetura javabean. Nesse caso, não precisa usar padrões de nomes. Uma classe BeanInfo 

permite a flexibilidade de definir só parte da funcionalidade do bean. Por exemplo, pode-se 

definir só algumas propriedades para serem expostas através da ferramenta, ou um conjunto 

de eventos. Essa decisão dependerá de quem desenvolve o componente. 

 

Personalização 

Consiste em fornecer mecanismos que permitam personalizar o componente, alterando 

a sua aparência ou comportamento. Por exemplo, quando um desenvolvedor manipula 

visualmente um bean usando uma folha de propriedades padrão fornecida pelo ambiente de 

desenvolvimento. Para componentes mais complexos, muitas vezes é necessário fornecer todo 

o mecanismo de configuração do componente. Nesse caso, o próprio componente fornece a 

folha de propriedade para que o usuário possa personalizá-lo. 

A personalização é fornecida através da classe Cut omi zer  definida na API do 

modelo javabean. Esta classe acompanha o componente e apresenta um ambiente gráfico para 

a sua configuração. 

 

Persistência 

Uma vez que um componente pode ser personalizado, ele deve ser capaz de salvar e 

restaurar os seus dados. Para isto, todo bean deve implementar a interface Ser i al i zabl e 

para que ele possa saber como salvar seu estado corrente e recuperá-lo automaticamente.  

 

3.3.2.2. Processo de Escrita dos Beans 
 

Um componente javabean pode ser qualquer classe java que segue algumas das 

convenções definidas anteriormente. Diferentemente do que apresenta a VCL, um bean não 

precisa herdar de qualquer classe em particular. Em contrapartida, semelhante à arquitetura 

VCL, os beans podem ser visuais e não visuais. No caso de componentes visuais, eles devem 
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herdar da classe Component  para que possam desenhar a sua representação gráfica em 

tempo de projeto, mas para os beans não visuais isso não é necessário. 

O primeiro passo é escrever as classes com os métodos e propriedades para o 

componente, seguindo o modelo javabean, e depois compilá-las. Os beans são 

disponibilizados em arquivos JAR. Esses arquivos têm o formato ZI P e são usados para 

reunir classes, objetos serializados, imagens, arquivos de ajuda e outros recursos. Todos os 

arquivos JAR contendo um javabean deve ter um arquivo de manifest que descreve o seu 

conteúdo. Assim, o JAR pode conter vários beans que são especificados pelo manifest. 

O arquivo de manifest deve ser nomeado como Met a- I nf / mani f est . mf . É 

constituído por uma seqüência de seções separadas por uma linha em branco. Cada seção 

contém um ou mais cabeçalhos na forma <tag>: <valor>. As seções, que descrevem 

informações sobre um determinado arquivo dentro do JAR, têm um cabeçalho onde <tag> é 

igual à palavra reservada Name e o <valor> é o nome relativo do arquivo descrito. Por 

exemplo, o conteúdo do arquivo de manifest para um componente registrador seria: 

Name:  Regi st r ador . cl ass 

Java- Bean:  Tr ue 

Dessa forma, o arquivo de manifest está informando para o ambiente de projeto que a 

classe “Registrador” é um componente javabean. 

Para gerar um arquivo JAR, usa-se a ferramenta “ jar” disponível com o JDK1. 1 (Java 

Development Kit versão 1.1). No caso do componente Registrador, o arquivo seria gerado 

através do seguinte comando: 

j ar  cf m Regi st r ador . j ar  Met a- I nf / mani f est . mf  

Regi st r ador . cl ass  

Agora, o arquivo JAR gerado para o componente registrador pode ser instalado em 

qualquer ferramenta construtora que suporte o modelo javabeans.  

O processo de escrita de componentes, independente da tecnologia usada, tem algumas 

particularidades que diferem da construção de aplicações: 

• Em geral, os desenvolvedores de componentes não são os mesmos que 

desenvolvem aplicações, pois componentes podem ser usados por diferentes 

usuários devido a reusabilidade; 

• O processo não é visual e, por isso, deve-se escrever código para a implementação 

de componentes, muito embora isso possa ser feito dentro do ambiente de projeto 
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para aplicações. Por exemplo, escreve-se um bean usando qualquer IDE que 

suporte a linguagem Java; 

• O desenvolvedor deve conhecer a arquitetura do modelo que estabelece as 

convenções para escrita dos componentes; 

• Componentes têm interfaces em tempo de projeto e em tempo de execução que 

devem ser bem definidas pelo desenvolvedor. 

 

3.4. Ferramentas Construtoras 
 

Várias ferramentas que permitem um desenvolvimento baseado em componentes estão 

disponíveis no mercado. Estas ferramentas podem incluir construtores de páginas web, de 

aplicações visuais, de interface gráfica e outras. Estes ambientes devem fornecer recursos 

gráficos para que os componentes possam ser manipulados de forma visual pelo 

desenvolvedor de aplicações [4]. Em geral, estas ferramentas têm os recursos apresentados 

pela Figura 19. 

 

 

Figura 19: Ferramenta Visual 
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O ambiente mostra todos os componentes instalados em várias paletas. Eles são 

selecionados e colocados em uma janela gráfica. As propriedades do componente selecionado 

são mostradas em uma folha de propriedade através da qual o seu conteúdo pode ser alterado. 

O ambiente apresentado na Figura 19 é um simples visualizador de beans. Porém, 

Como descrito no capítulo 2, ferramentas para desenvolvimento rápido de aplicação 

apresentam esses recursos e contém diversas ferramentas integradas para automatizar o 

processo de desenvolvimento. 

Obviamente, um ambiente de projeto visual deve suportar uma ou mais tecnologia de 

componente para permitir uma manipulação visual do mesmo. Por exemplo, ferramentas 

como Delphi e C++ Builder suportam os componentes desenvolvidos usando o framework 

VCL, enquanto que JBuilder e Netbeans suportam o modelo javabeans. As ferramentas java 

usam as classes de reflexão, definidas na API do javabean, para fazer a introspecção dos 

beans e expor visualmente suas propriedades, métodos e eventos. Adicionalmente, as 

ferramentas fornecem recursos para listar todos os componentes visuais e não visuais 

presentes em um projeto. 

 

3.5. Conclusão 
 

Os conceitos apresentados nesse capítulo são pertinentes ao processo de 

desenvolvimento de software e estão sendo largamente empregados para a construção de 

aplicações. As metodologias modernas empregam o paradigma orientado a objetos, 

desenvolvimento baseado em componentes e software framework para se obter uma maior 

reusabilidade e modularidade de projeto, bem como usam poderosas ferramentas que 

automatizam e facilitam a geração de aplicações. Dessa forma, consegue-se um melhor 

gerenciamento da complexidade do processo de desenvolvimento, disponibiliza-se produtos 

extensíveis e minimiza-se os efeitos colaterais das alterações corretiva e evolutiva. Como 

conseqüência, reduz-se o tempo de projeto e manutenção, à medida que se têm produtos mais 

confiáveis e versáteis a um custo de desenvolvimento relativamente baixo. 

Levando-se em consideração a complexidade inerente de sistemas embutidos, pode-se 

utilizar esses conceitos e tecnologias, largamente empregados na construção de software 

convencional, no projeto de tais sistemas.  
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Para o propósito desse trabalho, os conceitos da orientação a objetos são usados para 

desenvolver componentes que representam aspectos de hardware e software para sistemas 

embutidos, como será visto adiante. Adicionalmente, um framework será apresentado como a 

arquitetura de software base para a implementação de uma ferramenta gráfica que possibil ite 

o uso desses componentes para o desenvolvimento de sistemas embutidos, bem como, permita 

a integração com outros ambientes disponíveis. 
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Capítulo 4 
 

 

4. Proposta de um Ambiente Integrado 

para Desenvolvimento de Sistemas 

Embutidos 
 

 

Este capítulo apresenta o Embedded Studio como proposta para uma ferramenta 

integrada e aberta para construção de sistemas embutidos. Ele discute conceitos relacionados 

ao ambiente e à arquitetura de software usada para o seu desenvolvimento. Adicionalmente, 

apresenta a modelagem de componentes para hardware e software usando o conceito de 

componentes discutido no Capítulo 3, bem como a integração de ferramentas. 

 

4.1. Características e Visão Geral 
 

O Embedded Studio é uma ferramenta com funcionalidades e características de RAD, 

integrada, aberta, e orientada, principalmente, para o desenvolvimento de sistemas embutidos. 

Como ambiente integrado, ele incorpora módulos e ferramentas que podem ser utilizados a 

partir de uma mesma interface. Como um ambiente aberto, disponibiliza mecanismos para 

que novas funcionalidades sejam adicionadas sem a necessidade de alterar a estrutura 

principal.  

Conforme discutido no Capítulo 3, um framework orientado a objetos apresenta 

características tais como, flexibilidade e expansibilidade, que são adequadas para a 

implementação de um ambiente integrado e aberto. O framework disponibiliza uma 

arquitetura base, a partir da qual ferramentas podem ser desenvolvidas, ou ferramentas 

prontas podem ser integradas através de uma interface bem definida. Adicionalmente, ele 

permite que a sua estrutura base seja expandida para incorporar funcionalidades de modo a se 

adequar às necessidades de projeto. 
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 As ferramentas construídas a partir dessa plataforma reutilizam todos os recursos 

implementados pelo framework como a interface de acesso a dados, interface do usuário, etc. 

Dessa forma, novas ferramentas são concebidas utilizando uma estrutura predefinida e 

homogênea. Por outro lado, ferramentas já existentes e construídas de forma independente do 

framework podem ser acessadas através da interface de serviços implementada pela 

plataforma base. Estas características são importantes tendo em vista a multiplicidade de 

linguagens e plataformas alvo disponíveis para construção de sistemas embutidos, bem como, 

as ferramentas que as suportam. 

O ambiente Embedded Studio tem como base o framework netbeans [45]. Ele é 

orientado, principalmente, ao desenvolvimento de ambientes integrados. A arquitetura desse 

framework é apresentada a seguir. 

 

4.2. Framework de Implementação (Plataforma Base) 
 

O netbeans é um projeto de software de código aberto (Open Source), completamente 

modular que constitui um framework para desenvolvimento de aplicações. A maioria das 

aplicações de software desenvolvidas para serem executadas em um sistema operacional com 

recursos gráficos tem requisitos em comum, tais como: disponibilizar interface gráfica para o 

usuário, gerenciamento e apresentação de dados, gerenciamento de configuração, 

armazenamento das informações, dentre outras. O framework disponibiliza esses serviços de 

maneira flexível para permitir que o desenvolvedor possa personalizá-los e estendê-los 

quando necessário. Assim, qualquer aplicação desenvolvida usando o netbeans tem a estrutura 

mostrada na Figura 20. Resumidamente, tem-se uma plataforma base que disponibiliza 

diversos serviços e os módulos que são responsáveis pela implementação específica relativa a 

uma determinada aplicação. 
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Figura 20: Estrutura de aplicações usando Netbeans 

 

As principais características disponibilizadas pela plataforma são: 

• Gerenciamento de Interface do Usuário – componentes de apresentação tais como 

janelas, menus, barra de ferramentas e outros são fornecidos pela plataforma base.  

• Gerenciamento de dados e aplicação – O ambiente possui um conjunto de classes 

que permite apresentar dados aos usuários, bem como facilitar a manipulação 

desses dados. 

• Editor de texto – A plataforma disponibiliza recursos para construção de editores 

de texto personalizados. 

• Gerenciamento de armazenamento – A plataforma fornece um gerenciamento de 

acesso a dados transparente para as aplicações. Os dados podem ser armazenados 

em arquivos locais ou remotamente.  

A disponibilidade desses recursos permite que os desenvolvedores se concentrem na 

lógica da aplicação em si, uma vez que o netbeans se encarrega da implementação periférica 

que não está diretamente relacionada com aspectos de implementação de determinado 

problema [45]. 

De forma mais detalhada, a plataforma base é composta por dois elementos: o núcleo 

(Core) e a API (Open API – Application Programming Interface), conforme apresenta a 

Figura 21. Assim, o framework orientado a objetos é composto por um conjunto de APIs 

abertas que possibilita o acesso tanto ao núcleo da plataforma quanto a qualquer outro 

componente de software integrado ao ambiente, funcionando como um “barramento virtual”  

para interligar diversas partes de software do sistema. 
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Figura 21: Estrutura da plataforma base 

 

4.2.1. Módulos 

 

A plataforma base disponibiliza um núcleo que é implementado como uma aplicação 

genérica, ou seja, ele implementa as funcionalidades e serviços comuns à grande maioria das 

aplicações desktop. Para se obter uma aplicação específica, por exemplo um IDE, deve-se 

desenvolver módulos que implementam as funcionalidades desejadas. Quando uma aplicação 

baseada na plataforma netbeans está executando, a classe principal do núcleo encontra os 

módulos disponíveis, registra-os em memória e executa a inicialização de cada um, conforme 

especificado pelo próprio módulo [46]. 

Um módulo é um arquivo JAR que contém classes Java que interagem com a API do 

framework. Eles permitem também que tanto a aplicação quanto o framework sejam 

dinamicamente estendidos. Toda a API do netbeans foi desenvolvida para facilitar a escrita de 

módulos que serão adicionados à plataforma base. 

Obviamente, a complexidade de um módulo varia com as suas funcionalidades. Um 

módulo pode ser uma simples classe Java que apenas adiciona um item ao menu da aplicação, 

ou ele pode ser tão complexo quanto um editor de texto ou um editor gráfico. 

Em geral, os módulos possuem propriedades básicas que indicam as suas 

características, quais as classes que implementam essas características e quais as opções de 

configuração para a instalação do módulo. A depender da complexidade, alguns módulos 

precisarão definir uma classe Java para sua instalação, outros poderão definir os atributos de 



Proposta de Ambiente Integrado para Desenvolvimento de Sistemas Embutidos UFPE-CIn-Greco 

   
Dissertação de Mestrado  45 

 

configuração no arquivo de manifest que também será empacotado no arquivo JAR. O 

arquivo de manifest segue as mesmas definições usadas para javabeans, conforme 

apresentado no Capítulo 3. 

 

4.2.2. O Núcleo (Core) 

 

O núcleo é uma fina camada de software que implementa uma instância da API. Ele é 

responsável por iniciar o sistema e todos os módulos devidamente instalados no ambiente. O 

núcleo fornece serviços como gerenciamento de janela, execução de ações e gerenciamento de 

arquivos, disponibilizando parte da infra-estrutura básica para a construção de aplicações. 

Como apresentado pela Figura 20, uma aplicação baseada na plataforma netbeans pode 

implementar diversos pacotes de software que serão interligados pelo núcleo. Dessa forma, 

ele não fornece qualquer funcionalidade específica de uma determinada aplicação, mas 

simplesmente cria um ambiente que está pronto para aceitar novas funcionalidades através das 

implementações de módulos que serão ligados ao framework. Assim, cria-se uma separação 

clara entre as responsabilidades de cada elemento. Por exemplo, um módulo não pode decidir 

sobre uma nova forma de apresentar janelas, pois fica a cargo do núcleo gerenciar como os 

componentes de interface gráfica serão apresentados. Com isso, tem-se uma plataforma 

genérica e uniforme a partir da qual pode-se desenvolver ferramentas como ambientes 

integrados de desenvolvimento (IDEs) e outros tipos de software. 

 

4.2.3. APIs (Open APIs) 

 

No centro da plataforma netbeans, encontra-se a API aberta disponibilizada pelo 

framework orientado a objetos como apresentado na Figura 21. As APIs são projetadas para 

permitir que tanto a plataforma base quanto a aplicação possa ser estendida com 

funcionalidade adicional que será completamente integrada ao ambiente de maneira fácil e 

rápida. O conjunto de APIs cria uma abstração para facilitar o desenvolvimento usando a 

plataforma. Algumas características importantes a respeito da API do netbeans são [47]: 

• APIs independentes – São projetadas de forma que não há referência para código 

fora da API, exceto para código contido no ambiente padrão Java em tempo de 

execução; 
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• A API define componentes internos e externos. Dessa forma, as interfaces podem 

ser usadas tanto para criar novas funcionalidades chamadas de SPI (Service 

Provider Interface), quanto para tornar essas funcionalidades acessíveis através da 

API; 

• Como, através da API, pode-se adicionar e remover módulos, tem-se um ambiente 

dinâmico e modular; 

• As APIs são fornecidas em arquivos JAR separados e, por isso, podem ser usadas 

como bibliotecas independentes. 

Objetos de dados (Data Objects), nós (Nodes) e Cookies são definidos e 

implementados pela API para permitir maior abstração e flexibilidade da plataforma. Objetos 

de dados são representações de arquivos ou grupos de arquivos. Cada objeto de dados designa 

um Node que o representa visualmente no ambiente. Por exemplo, o Node de um arquivo 

fonte C mostra o nome e as propriedades do arquivo em um ambiente integrado de 

desenvolvimento criado usando a plataforma netbeans. Cooki e é uma interface que fornece 

uma maneira flexível de Nodes e objetos de dados informarem à aplicação, por exemplo, um 

IDE, quais tipos de operações eles são capazes de suportar. Assim, um objeto de dados que 

representa um arquivo C pode conter uma interface Cooki e que informa ao IDE que esse 

objeto, por exemplo, pode ser compilado e executado. 

Para exemplificar a abstração e a extensibil idade criada pela interface do framework, 

considere a API FileSystems. Ela representa uma abstração do sistema de arquivos 

implementado pela plataforma. Esta API é a única parte do sistema que sabe como lidar com 

os meios de armazenamento físico e é usada para mostrar arquivos e diretórios. Assim, uma 

aplicação usa esta API para fazer acesso aos arquivos sem se preocupar com detalhes 

específicos de armazenamento. Por outro lado, Pode-se estender as funcionalidades desta API 

para disponibilizar outros mecanismos de armazenamento. A seguir será descrita cada API 

que compõe o conjunto de interface da plataforma netbeans [46]. 

 

Sistema de Arquivos (API  FileSystem) 

Esta API é formada por classes e objetos que criam uma abstração para representar 

arquivos em uma aplicação desenvolvida com base na plataforma netbeans. Ela é usada para 

mostrar arquivos e diretórios, como também pode apresentar o conteúdo de arquivos do tipo 

ZIP e JAR. Com essa abstração, os módulos desenvolvidos para serem integrados ao 
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ambiente acessam arquivos de uma maneira uniforme e sem se preocupar se o arquivo está em 

um repositório local ou compactado em um arquivo ZI P, conforme apresentado pela Figura 

22. Adicionalmente pode-se usar a API para desenvolver um sistema de arquivos 

personalizado, caso seja necessário. Por exemplo, tem-se uma ferramenta qualquer que trata o 

armazenamento de seus arquivos de uma maneira particular e deseja-se integrá-la ao IDE 

baseado na plataforma netbeans. Usando a API FileSystems, o IDE estaria apto a trabalhar 

com os arquivos dessa ferramenta. 

 

 

Figura 22: Acesso a arquivos através da API FileSystems 

 

É importante ressaltar que esta API manipula arquivos em disco, ou em qualquer outro 

meio de armazenamento, sem fazer referência à natureza do seu conteúdo ou como ele está 

sendo usado pela aplicação. Assim, do ponto de vista da API, todo arquivo é um conjunto de 

bytes, sem importar o seu tipo. 

 

Sistema de Dados (API DataSystems) 

Esta API usa a abstração de objeto de dados (DataObject). O objeto de dados 

representa dados que estão armazenados em um sistema de arquivo e lhes atribui capacidades 

específicas tais como, editar ou compilar. Um objeto de dados transforma a visão dos dados 

baseada em arquivos em uma visão orientada a objetos que será usada internamente pela 

aplicação. 
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Através dessa API, o desenvolvedor determina quais os tipos de dados que serão 

reconhecidos pela aplicação em desenvolvimento, adiciona ações aos Nodes que são visíveis 

ao usuário e assim por diante. Esta API implementa os objetos loaders para tratar a criação de 

tipos de dados estruturados baseados em arquivos encontrados no sistema de arquivos. 

O mecanismo de loader contém um conjunto de objetos que são capazes de 

reconhecer e tratar determinados tipos de arquivos. Este mecanismo é responsável por 

examinar arquivos em um diretório do disco, ignorar os arquivos que não são relevantes para 

a aplicação, fazer um agrupamento lógico daqueles que interessam e determinar que tipo de 

dado cada arquivo representa. Para cada um, o mecanismo de loader verifica se existe algum 

objeto registrado capaz de tratar tal arquivo. O primeiro loader a reconhecê-lo, cria um objeto 

de dados que o representa na aplicação. O objeto de dados pode ser representado por um 

objeto Node e ter um conjunto de ações aplicado a ele.  

Considerando o desenvolvimento de uma ferramenta que será capaz de manipular 

arquivos VHDL usando a plataforma netbeans, deve-se desenvolver um objeto loader que 

reconhecerá o tipo de arquivo .VHD e criará um objeto de dados (DataObject) para representar 

esse arquivo internamente na ferramenta. Adicionalmente, a ferramenta implementará um 

objeto Node que será vinculado ao dataObject e implementará ações como, por exemplo, 

editá-lo, salvá-lo, simulá-lo e sintetizá-lo. 

O comportamento e propriedades dos objetos de dados são determinados pela 

implementação de Cooki es  anexados a eles. Tipicamente, um Cooki e é uma interface que 

fornece um conjunto de operações abstratas. Assim, para o exemplo descrito acima, ele 

poderia fornecer as operações de ditar, salvar, simular e sintetizar para o DataObject que 

representa o arquivo VHDL na ferramenta. Uma interface pode ser adicionada e removida 

dinamicamente a um objeto de dados. 

Como um Cooki e é uma interface, deve existir uma implementação concreta para 

ele. Essa implementação é chamada de suporte e determina o que fazer com o objeto de dados 

que contém o Cooki e. Dessa forma, se o objeto de dados VHDLDat aObj ect  contém uma 

interface do tipo VHDLSimulateCookie, então deve existir uma classe de suporte, por 

exemplo, VHDLSi mul at eSuppor t  que implementa essa interface e recebe como 

parâmetro o VHDLDat aObj ect . Essa implementação saberá como proceder para que a 

simulação ocorra efetivamente. 

A API DataSystem tem três tipos importantes de classes suporte: 
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• OpenSupport é uma implementação de OpenCooki e e disponibiliza uma 

estrutura básica para apresentar o objeto em uma janela. 

• Compi l er Suppor t  implementa a interface Compi l er Cooki e e faz 

referência a um compilador associado com o arquivo que é representado pelo 

objeto de dados. 

• ExecSuppor t  fornece suporte para execução e depuração. Esta classe pode 

ser adicionada a um Dat aObj ect  para permitir a execução e depuração do 

mesmo. 

 

Sistema de Apresentação (Nodes API) 

Esta API controla o uso e a criação de Nodes , além de fornecer Cooki es  e ações. 

Ela disponibiliza as informações apresentadas na interface de uma ferramenta. Assim, um 

ícone para um Node pode ser definido, incluindo um nome, comportamento e propriedades 

que serão apresentadas em uma folha de propriedades e poderão ser configuradas de forma 

semelhante a um javabean. As funcionalidades desta API compreendem operações como 

navegação em uma hierarquia de Nodes ; mover, copiar, colar e ordenar, dentre outras que 

estarão disponíveis em menus de contexto. 

Cada objeto de dados pode designar um único Node para representá-lo. Por exemplo, 

um node para um arquivo VHDL mostra o ícone e o nome, bem como propriedades que podem 

ser configuradas, além de ações como renomear e compilar que são associadas a este objeto 

de dados. 

 

Sistema de Apresentação (Explorer API) 

Esta API possibilita que os Nodes  sejam apresentados através de uma interface 

gráfica de usuário, fornecendo as funcionalidades e ações para mostrá-los. Existem várias 

implementações que permitem mostrar as informações de maneira flexível, incluindo árvores, 

listas, menus, caixas de listagem, folha de propriedades e outras, representando diferentes 

estilos de visões. Dessa forma, enquanto os Nodes  representam a estrutura básica de um 

objeto de dados, a API Explorer implementa mecanismos para apresentar essas informações 

de maneira visual. O explorer é somente um dispositivo para interface do usuário, como por 

exemplo, um painel que será usado para apresentar uma árvore de Nodes. 
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Sistema de Ações (Actions API) 

Esta API disponibiliza a representação padrão de ações que o usuário pode invocar. 

Ela fornece uma interface para elementos como barra de ferramentas, menus e teclas de 

atalhos, possibilitando que comandos sejam definidos de maneira uniforme e possam ser 

invocados de várias formas. Através dessa API, desenvolvedores podem criar ações que são 

sensitivas ao contexto, isto é, estarão disponíveis a depender do conjunto de Nodes, janelas, 

Cooki es  e outros elementos selecionados. Para construir ações a partir desta API que 

compõe o framework, deve-se estender a classe base Syst emAct i on. 

Ações são tipicamente apresentadas em menus de contexto (popup), ou anexadas a 

componentes como janela, Nodes , objetos de dados, ou sistemas de arquivos. Por exemplo, 

para o Node que representa o objeto de dados para um arquivo VHDL, seriam criadas ações 

como simular e editar que poderiam estar disponíveis em um menu de contexto quando o 

Node fosse selecionado na ferramenta. 

 

Sistemas de Janelas (Windows API) 

Esta API fornece um suporte abstrato para criar janelas e containers, isto é, 

componentes que podem conter outros componentes, como por exemplo um painel para 

interface do usuário. Estes componentes podem ser gerenciados facilmente pela 

implementação da plataforma, controlando toda a funcionalidade da interface da aplicação em 

desenvolvimento e a interação dinâmica entre eles.  

A API do sistema de janela possibilita que os elementos de janela da aplicação sejam 

apresentados em dois modos: dock e undock. No modo dock o componente aparece junto com 

outros em uma janela com múltiplas abas que permitem acessar os diferentes componentes; 

no modo undock, o componente pode existir em sua própria janela. Adicionalmente, esta API 

implementa o conceito de espaço de trabalho (workspace) para suportar um conjunto de 

janelas que podem ser organizadas por tarefas. Assim, torna-se possível agrupar janelas e até 

mesmo aplicativos em diferentes partes lógicas de uma ferramenta. 

Considerando o exemplo anterior, os arquivos VHDL poderiam ser abertos em um 

editor no workspace denominado “Edição” , enquanto que a compilação e simulação poderiam 

ser executadas em um workspace chamado “Compilação” , de modo que ao ser selecionado 

um espaço de trabalho somente os elementos pertencentes a ele serão visualizados. Com isso, 

tem-se uma organização lógica, por tarefas, da ferramenta. 
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A classe base a partir da qual se constrói janelas usando a API Window System do 

netbeans é TopComponent . Esta classe é um container e por isso permite que se usem 

vários mecanismos para desenhar, bem como, aceita que se adicione componentes a ela para 

criar interfaces gráficas. 

 

API de Serviços (Service API) 

Os módulos instalados na plataforma para construção de uma aplicação podem 

disponibilizar funcionalidades que serão aplicadas a determinados tipos de arquivos. Por 

exemplo, módulos podem especificar como arquivos C seriam compilados e executados, 

como arquivos VHDL seriam simulados e assim por diante. Essas funcionalidades podem ser 

implementadas como serviços e serão facilmente integradas à plataforma netbeans para 

compor uma ferramenta. Assim a API de serviços fornece uma maneira consistente de se 

definir e configurar serviços no ambiente, além de permitir que o usuário final possa 

configurar quais serviços estarão disponíveis para um arquivo. 

A plataforma netbeans disponibiliza três tipos de variedades de serviços predefinidos: 

compiladores, depuradores e executores. Outros serviços podem ser adicionados pelos 

módulos. 

 

API de Compilação 

Esta API implementa o serviço de compilação para permitir que as aplicações 

desenvolvidas usando a plataforma netbeans possam definir como se dá o processo de 

compilação, quando necessário. Esta API disponibiliza mecanismos para controlar a execução 

de compiladores e fornece meios de adicionar compiladores personalizados, associar 

compiladores a arquivos, além de monitorar o progresso e estado do processo de compilação. 

Basicamente, o processo de compilação gerará arquivos de saída a partir de arquivos de 

entrada de acordo com a construção e configurações do ambiente integrado de 

desenvolvimento. 

O objeto de dados contém uma instância Compi l er Cooki e que especifica a ação de 

compilação. A interface CompilerCookie é efetivamente implementada pela classe de suporte 

à compilação (Compi l er Suppor t ), responsável por definir como o arquivo representado 

pelo objeto de dados é compilado, ou seja, define qual compilador será usado para um 

determinado arquivo. 



Proposta de Ambiente Integrado para Desenvolvimento de Sistemas Embutidos UFPE-CIn-Greco 

   
Dissertação de Mestrado  52 

 

 

API de Execução 

Esta API disponibiliza mecanismos para executar aplicações a partir da plataforma 

netbeans. Assim, tem-se uma interface entre o framework e diversas aplicações que podem ser 

associadas a arquivos e executadas a partir de um mesmo ambiente. Através desse serviço, 

uma ferramenta construída a partir do netbeans que reconhece arquivos VHDL, pode definir 

ações para executar ferramentas independentes que irão simular e/ou realizar o processo de 

síntese para os arquivos em questão, reaproveitando e integrando ferramentas existentes de 

forma fácil e prática. Outro exemplo é usar esta API para execução de classes Java. 

 Esta API divide o processo de execução em dois modos: 

• ProcessorExecutor - Habilita o ambiente a executar classes Java ou qualquer outro 

aplicativo em um processo externo. Ele pode ser configurado para permitir diversos 

formatos de execução, possibilitando que módulos possam estendê-los conforme 

necessário. 

• ThreadExecutor – Este tipo de processo implementa execução interna. Isto significa 

que qualquer aplicativo deveria ser executado na mesma máquina virtual do 

ambiente. Como conseqüência, não é utilizada como meio para executar outras 

aplicações do usuário. Este processo é usado em circunstâncias muito particulares 

na mesma VM do IDE. 

 

Sistema de Edição (Editor API) 

Esta API fornece acesso às funcionalidades básicas para o editor de texto e suporte 

para edição de diferentes conteúdos. Esta API se baseia nas convenções definidas pelo Swing 

Editor Kit [42], para edição de texto. 

A API disponibilizada pela plataforma possui uma interface externa e outra interna. A 

interface externa permite a interação dos usuários com os arquivos abertos. O modo interno 

habilita os desenvolvedores a implementar editores personalizados de acordo com a 

especificação Swing API do Java. 

Uma implementação real é disponibilizada pela classe Edi t or Suppor t . Esta classe 

fornece toda a funcionalidade necessária tais como, abrir, fechar, carregar, copiar e colar. 

Dessa forma, para criar um editor personalizado é mais comum utilizar essa classe como base 

e escrever o código para as funcionalidades específicas.  
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4.3. Conceitos Fundamentais implementados pelo 

Ambiente Proposto 
 

O ambiente foi concebido para permitir o desenvolvimento de aplicações embutidas 

através do reuso de componentes predefinidos como uma forma de dominar a complexidade e 

agilizar o processo. Estes elementos aparecem como “caixas pretas” que contém informações 

de implementação e podem ser configurados em tempo de projeto. Assim, esses componentes 

são usados como blocos básicos para construção de aplicação embutida. 

A filosofia de trabalho do Embedded Studio é semelhante às ferramentas RAD para 

desenvolvimento de software convencional tais como Visual Basic, Delphi e Jbuilder, 

disponibilizando recursos para suportar o desenvolvimento baseado em componentes de 

forma visual. 

Da mesma forma que desenvolvedores de aplicações convencionais usam as 

ferramentas RAD para selecionar componentes predefinidos para construir interfaces gráficas, 

acesso à banco de dados, etc, o Embedded Studio possibilita que o projetista selecione 

componentes de hardware e software mantidos numa base de componentes e disponíveis em 

tempo de projeto. No entanto, estes componentes são apresentados em diferentes formas no 

ambiente a depender do tipo de componente para sistemas embutidos que eles modelam. Uma 

visão geral do ambiente é mostrada na Figura 23. 

 

Figura 23: Visão geral da arquitetura 
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Este trabalho conceitua duas classes de ferramentas que podem compor o ambiente de 

desenvolvimento como um todo: Ferramentas Encapsuladas e Ferramentas Integradas. As 

ferramentas encapsuladas são desenvolvidas usando os recursos disponíveis pelo framework 

base, ou seja, elas têm um alto grau de coesão com a plataforma. As ferramentas integradas 

são aquelas desenvolvidas de forma independente, ou seja, têm uma arquitetura própria e são 

implementadas em qualquer linguagem de programação. Se estas ferramentas 

disponibilizarem algum mecanismo para interação com outras, elas podem ser integradas ao 

ambiente, conforme apresenta a Figura 24. 

 

 

Figura 24: Interação com ferramentas Independentes 

De forma geral, o desenvolvimento do IDE compreende três fases: o desenvolvimento 

de módulos que implementam os elementos apresentados na Figura 23 e os conceitos 

relacionados a eles; o projeto de uma estrutura de classes que servirá como base para a 

construção dos componentes; e o desenvolvimento de classes para interfacear com 

ferramentas específicas para sistemas embutidos. 

 

4.4. Visões e Relacionamentos 
 

Em geral, o projeto de sistemas embutidos envolve tanto o desenvolvimento de 

software quanto a especificação da arquitetura de hardware para sua execução. Dessa forma, o 

projeto pode ser representado em diferentes perspectivas. Por exemplo, pode-se apresentar os 

componentes de hardware e como eles estão interligados, uma descrição usando linguagem de 
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descrição de hardware (HDL), ou ainda, pode-se especificar a parte de software que será 

executada por uma determinada plataforma de hardware. 

Estas diferentes perspectivas de projeto são denominadas “visões” . Inicialmente, o 

Embedded Studio disponibiliza três visões distintas nas quais os elementos envolvidos em um 

projeto podem ser representados: visão funcional, visão estrutural e visão de implementação. 

Estas visões também permitem uma organização lógica da ferramenta. 

O relacionamento estabelece um vínculo entre os elementos definidos em visões 

diferentes. Eles definem uma organização conceitual entre os componentes de hardware e 

software instanciados para compor a aplicação. Correntemente, são definidos dois tipos de 

relacionamentos: control relashionships e implementation relashionships. O relacionamento 

control relashionship estabelece um vínculo entre um componente de software e o elemento 

de hardware que ele controla. O relacionamento implementation relationship conecta 

logicamente as partes de software da aplicação aos componentes que efetivamente as 

executam. 

O Embedded Studio faz a verificação de consistência dos relacionamentos entre os 

componentes de hardware e software que compõem a aplicação para habilitar algumas ações 

nos passos seguintes do processo. As representações em cada visão e o estabelecimento dos 

relacionamentos são definidas graficamente para agilizar o processo, conforme descrito nas 

próximas seções. 

 

4.4.1. Visão Funcional 

 

A visão funcional é usada para manipular a parte de software da aplicação embutida 

que os componentes de software representam. Aqui, o desenvolvedor poderá visualizar e 

editar o código fonte que será posteriormente compilado e simulado. A Figura 25 ilustra essa 

visão.  

 

Os diferentes tipos de arquivos fontes podem ser facilmente editados, 

concomitantemente, usando o editor de código fonte e um conjunto de ações pode ser 

aplicado a eles, a depender do tipo de dado que eles representam. Por exemplo, pode-se 

manipular tanto arquivos C quanto VHDL ao mesmo tempo. Adicionalmente, novos arquivos 
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contendo funcionalidades específicas podem ser criados e vinculados ao projeto em 

desenvolvimento de forma simples. 

 

 

Figura 25: Visão Funcional 

 

4.4.2. Visão Estrutural 

 

Sistemas embutidos podem ser representados por modelos orientados a estrutura. Estes 

modelos explicitam a estrutura de interconexão entre os componentes de um projeto, sem se 

preocupar com o comportamento dos mesmos. Exemplos desses modelos são os diagramas de 

blocos e os esquemas de circuitos com portas lógicas. Esta representação é importante em 

ambientes de projeto que se propõem a disponibilizar bibliotecas para reutilização de 

componentes [11]. No Embedded Studio, este modelo é construído na visão estrutural. Todos 

os componentes de hardware adicionados ao projeto são automaticamente inseridos nessa 

visão e formarão o diagrama de blocos do sistema. A Figura 26 ilustra essa visão. 

Aqui, os elementos são vistos como uma abstração da representação física onde a 

preocupação é mostrar aspectos de interface, tais como a pinagem de cada componente, tipos 

de sinais e outras informações relevantes ao desenvolvimento de projeto. Nesse ponto, os 

componentes expõem propriedades que poderão ser configuradas em tempo de projeto. Dessa 

forma, o desenvolvedor pode usar um componente com características gerais e personalizá-lo, 

atribuindo valores às propriedades, de acordo com a aplicação. Adicionalmente, pode-se 

estabelecer as conexões entre os pinos dos componentes para se ter uma noção do aspecto 

físico do sistema.  
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Figura 26: Visão Estrutural 

 

Cada componente nessa visão terá uma representação gráfica simplificada que será 

usada em outras ocasiões. 

 

4.4.3. Visão de Implementação 

 

A visão de implementação apresenta como os componentes da visão funcional e os 

componentes da visão estrutural interagem logicamente, ou seja, como hardware e software se 

integram para compor a aplicação embutida. Esta visão mostra onde um código fonte 

(descrição de um conjunto de funções em C ou um código VHDL) será implementado, ou seja, 

a sua arquitetura alvo e quais dispositivos eles controlam, quando for o caso. Assim, tem-se 

uma representação geral dos componentes que compõem a aplicação e qual o papel que eles 

desempenham. 

Os relacionamentos descritos anteriormente são definidos nesta visão para tornar mais 

clara a interação entre os elementos das visões funcional e estrutural. Dessa forma, o 

desenvolvedor deverá informar explicitamente onde os componentes de software serão 

executados e quais componentes de hardware serão controlados pelos elementos de software. 

A representação gráfica desta visão é mostrada na Figura 27. 
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Figura 27: Visão de Implementação 

 

Para exemplificar, considere um display de cristal líquido (LCD) como um 

componente definido na biblioteca do Embedded Studio. Ele tem um conjunto de funções 

descritas no arquivo LCD. C responsável pelo controle do LCD. O vínculo entre o 

componente LCD e o respectivo software é mostrado visualmente pelo relacionamento 

control relationship. Por outro lado, essa parte de software deverá ser executada por algum 

componente de processamento, conforme será determinado pelo relacionamento 

implementation relationship. A Figura 27 apresenta os relacionamentos para o exemplo 

descrito. 

Além de apresentar como os componentes de hardware e software se relacionam, a 

definição dos relacionamentos na visão de implementação garante a integridade da aplicação. 

Isto significa que se o elemento de hardware for removido do projeto, a parte de software 

relacionada a ele também será removida ou desabilitada. Por exemplo, se o LCD descrito no 

exemplo anterior for removido, automaticamente as funções vinculadas a ele serão removidas 

porque elas não têm sentido sem o LCD para o qual elas foram desenvolvidas. Por outro lado, 

se o microcontrolador for removido, o software que controla será desabilitado até que um 

novo elemento de processamento compatível seja adicionado ao projeto e o relacionamento de 

implementação seja estabelecido. 

Embora o desenvolvedor tenha a liberdade de estabelecer os relacionamentos entre os 

componentes de hardware e software na visão de implementação, é de sua inteira 

responsabilidade fornecer os códigos fontes para todas as implementações necessárias, isto é, 

o ambiente não gera código. Por exemplo, suponha que o componente de software que 

controla um LCD fosse vinculado a um componente de hardware FPGA e não mais a um 
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microcontrolador. Nesse caso, se existir um código VHDL para tal controle, então o 

componente de software será configurado para conter o código e o relacionamento de 

implementação entre o FPGA e o software poderá ser estabelecido. Caso contrário, o 

desenvolvedor deverá implementar o código e em seguida fazer as devidas configurações. 

Adicionalmente, novas conexões devem ser estabelecidas entre o FPGA e o LCD na visão 

estrutural, tendo em vista que houve uma substituição de componentes no projeto. 

 

4.5. Processo de Desenvolvimento 
 

O desenvolvimento de uma aplicação usando o ambiente proposto consiste em 

manipular componentes nas representações implementadas pelo IDE. Isto significa tanto 

especificação visual dos elementos de hardware e software, quanto a edição de código fonte 

necessária para a construção da aplicação. De forma geral, o desenvolvimento compreende as 

atividades listadas a seguir, embora o processo não esteja limitado à seqüência abaixo: 

• Criar ou selecionar os componentes de hardware e software; 

• Definir o relacionamento entre eles; 

• Definir e configurar propriedades, bem como vincular os arquivos que têm 

funcionalidades específicas para os componentes; 

• Executar compilação e simulação dos códigos. 

Os detalhes de construção, instanciação, configuração de componentes e edição de 

código fonte, bem como, as suas respectivas representações no ambiente são apresentadas no 

Capítulo 5. 

De acordo com a Figura 23, os componentes que descrevem as características e 

funcionalidades de hardware e software são representados em um único ambiente de maneira 

integrada. Os elementos de hardware são tratados pela caixa denominada de Structure 

enquanto que os elementos de software são visualizados e editados pela parte do ambiente 

rotulada de Functionality, conforme foi detalhado anteriormente. 
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4.6. Componentes para Hardware e Software Co-

design 
 

Em engenharia de software o desenvolvimento baseado em componentes é largamente 

empregado, sendo normalmente definido como o processo de construir sistemas combinando 

e integrando componentes de software pré-desenvolvidos e pré-testados [48]. Assim, os 

desenvolvedores podem reutilizar esses blocos predefinidos no desenvolvimento dos sistemas, 

diminuindo tempo e custo do processo de construção, à medida que aumenta a confiabilidade 

e qualidade do produto final. Além disso, o uso de ferramentas para o desenvolvimento rápido 

de aplicações, torna o processo de desenvolvimento ainda mais rápido e seguro. O 

desenvolvimento de sistemas embutidos envolve tanto a definição e especificação do 

hardware quanto o desenvolvimento de software. Vários componentes de hardware são 

envolvidos no processo para compor a plataforma alvo e mudanças nesses componentes 

podem acarretar mudanças na parte de software que compõe a aplicação. Com o aumento da 

complexidade dos microprocessadores, por exemplo, devido à alta escala de integração, 

vários sistemas de hardware são montados em um único chip, dificultando o domínio e 

gerenciamento, por parte do projetista, desses dispositivos integrados. Isto faz com que os 

desenvolvedores percam muito tempo recorrendo aos manuais para conhecer as características 

e configurações do novo hardware, e então, encontrar uma solução de software adequada para 

a nova plataforma alvo.  

Dessa forma, o conceito de componentes para descrever os elementos de hardware e 

software para sistemas embutidos permitirá um tratamento único e uniforme no 

desenvolvimento da aplicação. Assim, a construção da aplicação será baseada em 

componentes, permitindo a reusabilidade de componentes de hardware e software pré-

definidos [49]. Este processo possibil itará também que o projetista explore de maneira fácil e 

rápida o espaço de projeto, pois uma vez que ele tenha à disposição diferentes dispositivos de 

hardware (microprocessadores, microcontroladores, FPGA's, memórias, etc), ele poderá 

escolher a arquitetura de hardware que melhor satisfaz os requisitos da aplicação.  

A utilização de componentes para hardware e software co-design diminui a curva de 

aprendizagem a respeito de novos componentes, permite um fluxo de projeto flexível e auxilia 

na tomada de decisões corretas mais cedo no processo de desenvolvimento. Diante das 
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peculiaridades de aplicações embutidas, componentes para co-design têm, dentre outras, as 

seguintes características: 

• Encapsulam as funções ligadas ao hardware (Drive), bem como, funções de mais 

alto nível da aplicação; 

• Permitem reconfiguração para associar recursos de hardware ou software em 

tempo de projeto; 

• Facilidade para documentação e visualização global dos diversos aspectos do 

projeto; 

• Facilidade para desenvolvimento portável entre os diversos tipos de processadores 

existentes. 

A biblioteca de componentes para co-design permite que o desenvolvimento seja um 

processo de configuração de componentes, de forma fácil e flexível através de uma interface 

clara e homogênea para hardware e software. 

 

4.6.1. Caracterização de Componentes para Co-Design 

 

Os componentes são definidos através do encapsulamento de suas propriedades e um 

conjunto de funções que especificam a sua funcionalidade. Como apresentado no Capítulo 3, 

as propriedades são basicamente nomes dos atributos que armazenam informações sobre os 

componentes. Os métodos definem a interface do componente através da qual pode-se 

interagir com ele. A implementação de componentes para co-design permite que descrições de 

hardware ou um conjunto de funções de software seja associado a ele, como por exemplo, um 

driver para um dispositivo [49]. A Figura 28 apresenta uma visão geral dos componentes para 

co-design. 

Há três tipos de componentes conceitualmente modelados no ambiente: hardware, 

software e hardware/software. Componentes puramente de hardware possuem uma 

representação física, mas não têm nenhuma interação com componentes de software, ou seja, 

eles não executam qualquer programa e também não é necessário um software para controlá-

los. Um dispositivo desse tipo poderia ser qualquer componente passivo, como por exemplo, 

uma memória com acesso paralelo. Os componentes de software não possuem uma 

representação física, mas têm arquivos de código fonte da aplicação vinculados a eles, por 

exemplo, os arquivos de uma Transformada Rápida de Fourier ou o código de um driver para 
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controlar um display de cristal líquido (LCD). Componentes de hardware/software têm uma 

representação gráfica da sua interface e possuem arquivos de funções que o controlam, por 

exemplo, uma memória com acesso serial, um microcontrolador e etc. A Figura 28 apresenta 

uma visão geral dos componentes para hardware e software. 

 

 

Figura 28: Componentes - Visão Geral 

 

4.6.2. Estrutura dos Componentes para Co-Design 

 

Os componentes puramente de software têm a estrutura conceitual mostrada na Figura 

29. Os componentes de software podem ser drivers para algum dispositivo específico do 

sistema, ou podem representar implementação de mais alto nível. Esses componentes podem 

ter arquivos de código vinculados a eles. Tais arquivos implementam alguma funcionalidade 

em linguagem C. Os usuários podem configurar quais arquivos o componente conterá em 

tempo de projeto, de acordo com as necessidades da aplicação. 

O modelo proposto para criar componentes de software permite que o mesmo 

contenha diversas implementações para diversos modelos de hardware. Por exemplo, um 

componente de software que representa o driver para um LCD pode conter várias 

implementações para trabalhar com vários microcontroladores, ou ainda, ele pode conter 

várias implementações destinadas a controlar variações de modelos do LCD. Estas 

características podem ser definidas pelo desenvolvedor do componente, no momento em que 

o mesmo está sendo gerado. No entanto, como um componente expõe as suas propriedades 

quando ele é instanciado, estas características são configuradas pelo desenvolvedor da 
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aplicação que pode adicionar novas funcionalidades ao elemento de software. Isto é feito 

através da folha de propriedades disponível no IDE, em tempo de projeto, sem a necessidade 

de adicionar código para alterar o componente. 

 

 

Figura 29: Estrutura dos componentes de software 

 

A construção de componentes de software é feita a partir da classe 

BaseSof t war eComponent . Esta classe implementa propriedades para especificar os 

modelos de hardware e respectivos arquivos de código fonte anexados dinamicamente ao 

componente. Ela especifica também um atributo para informar qual a implementação 

atualmente em uso, caso o componente especifique várias implementações, e uma propriedade 

que nomeia visualmente esse componente no projeto.  

Um elemento de software adicionado ao projeto não tem uma representação na visão 

estrutural, mas especifica uma representação gráfica que será adicionada à visão de 

implementação. Esta interface é implementada pela classe Sampl eNodeBean que cria um 

objeto gráfico. Esta classe herda de Sampl eNode definida na biblioteca GEF (Graphic 

Edition Framework) [50]. Ela inclui a definição de portas, através das quais serão 

estabelecidos os relacionamentos de controle e implementação, dependendo das 

configurações de cada componente. 
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Na hierarquia de classes apresentada acima, são definidas as classes Driver e 

Application. A primeira é definida para modelar software que vai controlar algum dispositivo 

de hardware na aplicação. Ela herda todas as características da classe base e, adicionalmente, 

define uma propriedade que informa qual o componente de hardware o software controla. A 

segunda classe basicamente representa software de mais alto nível na aplicação e não tem 

função de controlar qualquer dispositivo. 

Os componentes de hardware e hardware/software são construídos a partir da estrutura 

(simplificada) apresentada na Figura 30. Eles herdam da classe JComponent  que pertence 

ao pacote de classes Swing. O Swing fornece um conjunto de classes Java que implementam 

componentes de software geralmente empregados na construção de interfaces gráficas de 

usuários de modo que se tenha aplicações mais amigáveis [42]. A maioria das classes que 

compõem o Swing podem ser estendidas para criar componentes personalizados. Os 

componentes do pacote Swing e seus derivados possuem métodos, propriedades e eventos que 

podem ser configuradas visualmente pelos usuários, usando um ambiente de desenvolvimento 

RAD.  

O modelo definido permite a construção de dois tipos conceituais de dispositivos: 

Componentes de hardware e componentes de hardware/software, a depender da classe base 

usada.  

A classe Har dwar eComponent  é a base para a construção de dispositivos 

puramente de hardware, ou seja, não possuem qualquer vínculo com elementos de software. 

Esta classe é composta pelas classes Component Por t s  e BaseUI St r uc t ur e. 

Component Por t s  é responsável pela criação das portas dos componentes. Nesse modelo, a 

porta é generalizada para representar qualquer interface do componente de hardware, 

abrangendo sinais de controle, dados e alimentação. A cada porta pode ser associado um 

conjunto de tipos de portas que definem as suas características.  

A classe Component Por t s  fornece uma interface para a construção de 

componentes que poderá ser explorada pelos desenvolvedores. Um conjunto de métodos 

permite a criação dos tipos de portas que o componente terá. Para isso, esta classe usa Por t s , 

que por sua vez, tem como criar um conjunto de tipos de portas através da classe Por t Type. 

Ela tem como filhas, as classes Power  e Si gnal . Elas especificam qual o tipo de porta 

exato para uma determinada interface do componente de hardware. A classe Power  

especifica uma propriedade que informa qual o valor da tensão do componente. Por outro 
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lado, Si gnal  define propriedades que informam direção do sinal (entrada, saída, 

entrada/saída) e se o sinal é analógico ou digital. 

 

 

Figura 30: Componentes de hardware e hardware/software 

 

Assim, para a construção de um componente, especifica-se um objeto da classe 

Component Por t s  e através dos seus métodos, criam-se as portas que o componente terá. 

Para cada porta, o desenvolvedor deverá informar o seu conjunto de tipos de sinais, 

estabelecendo a quantidade de pinos do componente. Por exemplo, para um microcontrolador 

será definido uma porta “P0”  que agrupará oito objetos da classe Si gnal  para modelar o 

conjunto de sinais para esta porta. Ele terá também uma porta denominada “Vcc”  que 
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agrupará um objeto da classe Power  para indicar que se trata da alimentação do componente 

de hardware. 

A classe BaseUI St r uc t ur e define a representação gráfica genérica desse 

componente que será instanciada na visão estrutural. Esta classe herda de Net Node, que é 

definida na biblioteca GEF. Assim, para a implementação gráfica, cada componente tem um 

corpo principal (Node) ao qual pode-se adicionar objetos do tipo Por t . Com isso, a classe 

BaseUI St r uct ur e associa à interface gráfica dos componentes os elementos definidos 

pela classe Component Por t s . A classe BaseUI St r uct ur e pode ser redefinida para 

uma representação específica. 

Para os componentes que terão algum elemento de software (driver) vinculado a eles, 

a classe base é Har dwar eSof t war eBase. Esta classe herda todas as características de 

Har dwar eBase e contém um objeto da classe Fi gNode que será usado na visão de 

implementação para representar esse componente. Os componentes que apresentam essas 

características devem ser desenvolvidos a partir dessa classe e adicionar novas propriedades, 

quando necessário. Por exemplo, microcontroladores, LCD, modens e etc. 

Os componentes são instalados no ambiente de desenvolvimento e podem ser 

configurados e reusados em qualquer aplicação. Como o modelo é orientado a objetos, ele 

pode ser facilmente estendido para suportar diversos tipos de componentes com características 

ainda não implementadas.  

 

4.6.3. Tecnologia de Implementação dos Componentes - 

Javabeans 

 

A tecnologia usada para o desenvolvimento dos componentes para hardware e 

software aplicados a sistemas embutidos é o javabeans, apresentado no Capítulo 3. Esta 

tecnologia foi escolhida por apresentar uma especificação bem definida, clara, relativamente 

simples e, principalmente, por ser facilmente integrada ao netbeans.  

Todas as classes descritas acima serão encapsuladas para gerar um bean de hardware 

ou software. Através dos mecanismos disponíveis na API javabeans, esses componentes 

expõem suas propriedades que serão configuradas graficamente através do IDE. As classes 
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Pr oper t yEdi t or BeanI nf o implementam algumas funcionalidades que são usadas pela 

ferramenta para permitir a edição dos componentes. 

 

4.7. Implementação das visões e outros recursos 
 

As visões e conceitos definidos pelo ambiente proposto são implementados tendo 

como base o ambiente integrado netbeans, que por sua vez é implementado sobre a 

plataforma netbeans, conforme especificado na seção 4.2. Assim, tanto a API do framework 

quanto as interfaces dos próprios módulos integrados podem ser usadas como base para o 

desenvolvimento. Os módulos foram desenvolvidos de acordo com a especificação da 

plataforma de modo que a estrutura principal do framework não fosse alterada e as 

características de modularidade fossem totalmente preservadas. Dessa forma, as 

funcionalidades e flexibil idade do ambiente foram completamente mantidas o que permite 

uma fácil expansão e especialização.  

De forma geral, os módulos desenvolvido para a implementação do Embedded Studio 

são apresentados na Figura 31. 

 

 

Figura 31: Arquitetura de implementação 
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Conforme especificado pela figura acima, alguns módulos foram estendidos para 

suportar a funcionalidade desejada, enquanto outros foram completamente desenvolvidos, 

usando as APIs internas e externas disponibilizadas pala plataforma netbeans. 

Uma visão lógica do ambiente é apresentada na Figura 32. Os módulos implementados 

e adicionados à plataforma base resulta em um ambiente integrado com as funcionalidades 

desejadas. O IDE mantém a base de componentes, ou seja, os componentes são escritos, 

adicionados e reutilizados em um mesmo ambiente. 

 

 
Figura 32: Visão lógica do ambiente 

 

Dessa forma, o componente é o principal bloco para construção de aplicações. Estes 

elementos são instanciados em um projeto e geram informações que serão manipuladas 

através das visões disponíveis atualmente na ferramenta. Esse conceito de visões é 

implementado como três editores - sendo um editor de texto e dois editores gráficos. Como 

apresentada na seção 4.2, a arquitetura do framework disponibiliza uma API que permite a 

manipulação da informação no ambiente integrado, abrangendo desde o gerenciamento de 

arquivos até a apresentação em elementos de interface gráfica. A implementação dessas 

visões será detalhada nas próximas seções. 
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4.7.1. Desenvolvimento da Visão Funcional 

 

A visão de implementação consiste em disponibilizar recursos para a manipulação dos 

arquivos fontes vinculados aos componentes instanciados em um projeto, ou qualquer outro 

arquivo que o ambiente esteja apto a reconhecer. Basicamente, esta visão disponibilizará um 

editor de texto com capacidade para edição de arquivos fontes C e VHDL. 

Para que o ambiente possa reconhecer e manipular esses arquivos, algumas classes 

devem ser desenvolvidas para compor os módulos que personalizarão a plataforma base. Esta 

implementação abrange as seguintes APIs do framework: Dat aSyst em, Edi t or , 

Wi ndows  e Node. 

Um módulo denominado VHDLModul e foi desenvolvido e devidamente instalado no 

framework para suportar arquivos VHDL. As classes responsáveis pela carga de um 

determinado arquivo do sistema de armazenamento e disponibilização das informações para 

manipulação por outras partes do IDE fazem parte da API Dat aSyst em. Como o objetivo 

desse módulo é tratar apenas arquivos do tipo VHDL, a classe VHDLLoader  especializa a 

classe Uni Fi l eLoader . Esta classe obtém o arquivo, define quais as operações estarão 

disponíveis e cria um objeto da classe VHDLDat aObj ect  que representa o arquivo 

internamente no ambiente e, através da qual, os módulos internos têm acesso ao arquivo. Esta 

classe herda as funcionalidades da classe Mul t i Dat aObj ect  definida na API 

Dat aSyst ems  e define quais são as classes que efetivamente implementam os serviços 

aplicados a este objeto, como por exemplo, simulação, edição e aplicação de tolerância à 

falhas. Adicionalmente, ela cria um objeto da classe VHDLNode que deriva de Dat aNode. 

Este objeto representa o objeto de dados visualmente no ambiente e contém todos os métodos 

para a comunicação entre o objeto de dados e o IDE. Para a edição é instanciado um objeto da 

classe VHDLEdi t or Suppor t . Esta classe especializa a API de edição (API Edi t or ) que 

especifica como os dados de um arquivo serão editados, fazendo uma associação entre um 

editor e o componente de interface gráfica onde os dados serão apresentados. Uma instância 

da classe VHDLEdi t or Suppor t  cria um objeto da classe VHDLCl oneabl eEdi t or  que 

é a janela para representação visual do editor. Esta classe especializa a API Windows para 

mostrar visualmente os textos VHDL. A Figura 33 representa de forma simplificada a estrutura 

de classes envolvidas para implementar a visão funcional. 
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Figura 33: Estrutura de classes para a visão funcional VHDL 

 

Para a edição dos arquivos escritos na linguagem C usa-se as mesmas APIs 

apresentadas anteriormente, adicionando-se classes que as especializam para este tipo de 

arquivo. O módulo denominado CModul e contém as classes para permitir que o ambiente 

reconheça e edite arquivos do tipo C. A classe CFi l eLoader  é derivada da classe 

Uni f i l eLoader , estendendo as funcionalidades da API DataSystems. Esta classe define o 

tipo de arquivo a ser reconhecido, define as operações sobre ele e cria um objeto da classe 

CDat aObj ect  que representa internamente os arquivos C. Esta classe herda de 

Mul t i Dat aObj ect  e cria os objetos cook i es  para especificar quais as operações que 

serão aplicadas a ele, como por exemplo, compilação do arquivo. O objeto de dados também 

cria um objeto da classe CNode, que deriva de Dat aNode, para representá-lo visualmente 

no ambiente. 

O objeto de dados também é responsável por criar o objeto da classe 

CDat aEdi t or Suppor t  que herda de Dat aEdi t or Suppor t . Este objeto trata da edição 

do arquivo e cria um objeto da classe CCl oneabl eEdi t or  que é responsável por criar 

visualmente o conteúdo do arquivo. A Figura 34  resume o que foi descrito. 

 

Figura 34: Estrutura de Classes para Visão Funcional C 
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A Figura 35 mostra como os arquivos C e VHDL apresentam-se na visão funcional. 

Eles são mantidos inicialmente no modo Dock e são apresentados no workspace denominado 

functionality view. 

 

 

Figura 35: Visão funcional 

 

Os diretórios onde estarão armazenados os arquivos deverão ser configurados no 

repositório de armazenamento do IDE. As operações de gerenciamento do sistema de 

armazenamento são disponibilizadas pela API FileSystem e implementadas pelo próprio 

netbeans. O resultado da implementação é apresentado na Figura 35. 

O sistema de arquivo mostra o arquivo FI R. VHD e demais arquivos C porque existem 

módulos instalados no ambiente que reconhecem esses tipos de arquivos. Aplicando-se a ação 

Open, o arquivo é mostrado na janela criada pelo editor do arquivo. 

 

4.7.2. Desenvolvimento da Visão Estrutural 

 

Esta visão possui uma estrutura de implementação semelhante à discutida 

anteriormente. No entanto, ela implementa um editor gráfico e não um editor de texto. 

Através dessa interface, os usuários adicionam visualmente os componentes para a construção 

da aplicação, uma vez que ela é implementada para dar suporte às características RAD, 

possibilitando a programação visual. Assim, a implementação desta visão também é 

responsável por interagir com a base de componentes e instanciar os elementos indicados 
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pelos usuários. Ela disponibiliza um formulário no qual os componentes são manipulados. 

Esta visão automaticamente notifica as outras partes do ambiente quando um componente é 

instanciado. 

O arquivo que o ambiente gera para esta visão tem a extensão f or m e, portanto, o 

módulo desenvolvido deve ter a capacidade para tratá-lo adequadamente. Os arquivos f or m 

armazenam os componentes visuais e não visuais pertencentes ao projeto no formato XML. 

Quando arquivos já existentes são lidos, o módulo se encarrega de gerar os componentes 

salvos e configurá-los conforme o especificado. 

O módulo que implementa essa visão é denominado de f or m. j ar  e empacota um 

conjunto de classes que são responsáveis pela carga dos arquivos de formulário (. f or m), 

pelo editor gráfico e um conjunto de ações disponíveis que permite fácil interação com o 

ambiente. Para reconhecer e carregar um formulário, o módulo implementa a classe 

For mDat aLoader  para especializar a API DataSystems. Esta classe define as operações 

aplicadas aos formulários tais como, salvar, salvar como template, copiar, salvar como um 

javabean e outras. Esta classe além de carregar arquivos form, cria um For mDat aObj ect  

para representá-lo internamente. Nesse caso, o objeto de dados (For mDat aObj ect ) 

representa um arquivo XML. Ele define a interface Cooki eEdi t  para informar ao IDE que 

o formulário representado pelo arquivo é editável. Adicionalmente, ele cria um objeto 

For mEdi t or Suppor t  que se encarregará da edição propriamente dita, ou seja, cuida da 

apresentação do formulário. 

A classe FormEditorSupport herda de Dat aEdi t or Suppor t  e é responsável por 

instanciar cada componente especificado no arquivo XML. Ele também cuida de fazer a 

persistência dos dados da visão estrutural, garantindo que as modificações feitas em tempo de 

projeto sejam salvas. Um modelo de dados interno, representado pela classe For mModel , é 

criado para conter os componentes visuais e não visuais especificados pelo arquivo XML. 

Este modelo de formulário possui funcionalidade para adicionar e remover componentes de 

um projeto e instancia um objeto da classe For mDesi gner  que se encarrega de criar uma 

representação gráfica para os componentes visuais, ou seja, esta classe instancia um 

formulário completo.  

A classe For mDesi gner  deriva da classe TopComponent  da Windows API. Como 

esta classe é um container, permite que vários elementos sejam adicionados e possam ser 

desenhados e apresentados graficamente. Uma vez que os componentes estão visualmente 
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disponíveis em um formulário, eles podem ser selecionados, reposicionados, copiados e 

removidos. Estas funcionalidades também são implementadas por esta classe, juntamente com 

a classe Handl eLayer .  

Todos os componentes adicionados em um projeto expõem suas propriedades, 

métodos e eventos que podem ser configurados desde que tenha uma ferramenta de suporte. 

Para disponibilizar essa funcionalidade, o For mEdi t or Suppor t  cria uma instância da 

classe Component I nspect or . Esta classe herda de Expl or er Panel  e implementa a 

folha de propriedades. Ela exibe uma árvore relacionando todos os componentes instanciados 

em um projeto. Se um componente for selecionado, as suas propriedades e eventos tornam-se 

disponíveis para serem configurados visualmente. Este objeto é notificado das ações que 

ocorrem em um formulário para permitir a sua atualização. Assim, quando um componente 

visual é selecionado em um formulário, automaticamente a folha de propriedades reflete as 

suas características. Por outro lado, se um componente não visual for instanciado no projeto, 

por exemplo, um componente de software, ele não será desenhado no formulário, mas 

aparecerá na árvore do Component I nspect or . 

Quando um componente é adicionado ao projeto, automaticamente a visão estrutural é 

atualizada e as outras visões (funcional e implementação) devem ser informadas para que 

possam se atualizar também. Este recurso foi desenvolvido usando o mecanismo de eventos 

da linguagem Java  [42]. A classe Li s t enFor mModel Vi ew foi criada com a incumbência 

de monitorar quais os eventos que ocorrem no modelo de formulário (For mModel ), e então, 

notificar as demais visões, passando-lhes informações necessárias para a atualização. Para 

tanto, esta classe deve implementar a interface For mModel  que especifica funções para 

obter informações do modelo de formulário. Em seguida, esta classe deve se registrar junto ao 

modelo de cada formulário, no momento em que ele é criado, para que o formulário possa 

informar os eventos ocorridos, e por conseguinte, o objeto da classe 

Li s t enFor mModel Vi ew informa as alterações na visão através da classe 

EmbeddedSt udi oManager  que efetivamente notifica as demais sobre as modificações. 

A Figura 36 apresenta um modelo de classes com os principais elementos que 

permitem a edição gráfica na visão estrutural. 
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Figura 36: Modelo de classes da Visão Estrutural 

 

O resultado dessa implementação disponibiliza, em tempo de execução, a interface 

mostrada na Figura 37. O componente aparece no formulário e o Component Inspector lista os 

componentes adicionados ao projeto. 

 

 

Figura 37: Visão Estrutural 
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4.7.3. Desenvolvimento da Visão de Implementação 

 

Os componentes de software ou hardware/software têm representações gráficas 

instanciadas na visão de implementação. Nessa área de trabalho, são definidos como o 

hardware e o software da aplicação se relacionam. Para cada projeto é gerado um arquivo que 

armazena as informações definidas nessa visão. Esse arquivo tem o mesmo nome do arquivo 

de formulário definido na visão estrutural com a extensão trocada de . f or m para . i mv . De 

forma semelhante às outras visões, classes foram desenvolvidas para especializar as APIs do 

framework de modo que possibilitem ao ambiente editar adequadamente as informações.  

Uma instância criada através da classe I MVFi l eLoader  reconhece e carrega o 

arquivo da visão de implementação e cria o objeto de dados, usando a classe 

I MVDat aObj ect . A classe I MVFi l eLoader  define as operações básicas que podem ser 

executadas com o arquivo tais como, copiar, salvar e abrir. A classe I MVDat aObj ect  

associa a ela o objeto que criará o editor da visão, instanciando um objeto da classe 

I MVOpenSuppor t . Esta classe especializa a API de edição (API Editor), herdando da 

classe OpenSuppor t . Ela cria um modelo interno de dados definido pela classe 

Def aul t Gr aphModel . Este modelo contém os nós e arestas que representam componentes 

e relacionamentos na visão de implementação. Para visualizar e editar graficamente esse 

modelo, a classe I MVOpenSuppor t  cria um componente gráfico, instanciando um objeto da 

classe I mpl ement at i onVi ew. 

Uma instância da classe I mpl ement at i onVi ew herda de TopComponent  para 

criar uma interface gráfica que possibilita a completa edição dos elementos. Esta classe cria 

um container para adicionar os nós e arestas pertencentes ao gráfico que especifica as 

relações entre os elementos de hardware e software. Ela cria uma classe I MOpenSuppor t  

que herda da classe OpenSuppor t  da biblioteca gráfica GEF [50] para implementar a 

manipulação dos elementos, como posicionar, redesenhar, fazer o roteamento das arestas que 

interligam os nós e etc. A estrutura de classes que implementa esta visão é apresentada na 

Figura 38. 
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Figura 38: Estrutura de classes para a Visão de Implementação 

 

A Figura 39 mostra os nós representando elementos instanciados no projeto e o 

relacionamento entre eles.  

 

 
Figura 39: Resultado da Visão de Implementação 

 

4.8. Integração das Ferramentas 
 

Como frisado anteriormente, pode-se ter duas classes de ferramentas: encapsuladas e 

integradas. O próprio desenvolvimento do Embedded Studio é uma ferramenta encapsulada no 
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IDE netbeans, pois util iza exaustivamente a API da plataforma base e, portanto, é 

completamente dependente do mesmo. Por outro lado, existem ferramentas prontas que lidam 

com diversos aspectos relacionados com o desenvolvimento de sistemas embutidos tais como 

compiladores, simuladores e ferramentas de tolerância à falhas que podem ser integradas ao 

ambiente. Para tanto, algumas classes devem ser desenvolvidas usando a API, com o objetivo 

de fazer a interface entre o IDE e tais ferramentas. 

 

4.8.1. Integração com o µµµµVision da keil 

 

A ferramenta µVision da Keil oferece um ambiente integrado, conforme desfrito no 

capítulo 2, mas permite usar alguns componentes em separado quando necessário. Assim, 

tanto o compilador da Keil – o A51, quanto o seu depurador foram integrados com o objetivo 

de gerar código para uma plataforma alvo de teste. 

Para habilitar os arquivos C à compilação, os objetos de dados, definidos pela classe 

CDat aObj ect , criam uma instância da classe CCompi l e que implementa a interface 

Compi l eCooki e. Isto sinaliza ao IDE que este arquivo pode ser compilado. Dessa forma, 

quando o objeto Node que representa o arquivo for selecionado, ou quando uma janela do 

editor de arquivos C estiver selecionada, a ação de compilação será ativada. A interface 

Compi l eCooki e define o método addToJob que permite definir o compilador para o 

objeto de dados. Este método é invocado pelo framework toda vez que a ação de compilação 

for acionada. 

Uma classe abstrata denominada CCcompi l eSuppor t  foi desenvolvida 

simplesmente para fornecer uma implementação para a interface Compi l er Cooki e, mas 

não define nenhum compilador específico. Dessa forma, as classes mais específicas devem 

herdar dessa classe e definir realmente como se dá o processo de compilação. Assim, uma 

classe denominada CCompi l er  reimplementa o método addToJob e especifica o 

compilador. Como se trata de um compilador externo, ele cria um objeto descritor de 

processo, usando a classe NbPr ocessor Descr i pt or , informando-o como interagir com 

o compilador, e em seguida, cria o objeto da classe Ext er nal Compi l er , especificando o 

arquivo e o respectivo descritor do processo. A estrutura descrita para interagir com o 

ambiente da keil é mostrada na Figura 40. 
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Figura 40: Integração do Compilador Keil 

 

Quando o usuário aciona a compilação, a ação cria um objeto Compi l er Job para 

encapsular as tarefas relativas à compilação. Os objetos de dados fornecem as classes que 

definem os compiladores e os mesmos são acionados para executar a compilação do arquivo. 

 

4.8.2. Integração da ferramenta ToleranSE 

 

A ferramenta ToleranSE [51] foi desenvolvida usando tecnologia Java, mas é 

completamente independente do framework. A integração desta ferramenta agrega um novo 

serviço ao ambiente e será aplicado a arquivos VHDL. Uma breve descrição será dada a seguir 

e maiores detalhes podem ser encontrados em [51]. 

 

Descrição da ferramenta ToleranSE 
 

Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de sistemas embutidos tolerantes a 

falhas, foi implementada a ferramenta ToleranSE. A ferramenta insere automaticamente 

mecanismos de tolerância a falhas em descrições VHDL. Recebendo como entradas o código 

VHDL original de um componente e as especificações da técnica a ser aplicada, a ferramenta 

gera o código VHDL de um novo componente, baseando-se no original, mas apresentando a 

implementação da técnica de tolerância à falhas especificada. A Figura 41 mostra uma visão 

geral da ferramenta ToleranSE.  
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Figura 41: Visão Geral da fer ramenta ToleranSE [51] 

 

As técnicas abordadas pela ferramenta são: 

• NMR (N-modular redundancy) – componentes são replicados e é utilizado um 

componente de voto por maioria para a escolha da saída mais confiável.  

• Mid-Value Select – variação do NMR na qual o componente de votação seleciona 

a saída que apresenta o valor médio dentre as saídas apresentadas pelos módulos 

redundantes. 

• Flux-Summing – variação do NMR na qual o componente de votação gera uma 

saída com valor proporcional à soma das saídas apresentadas pelos módulos 

redundantes. 

• Código de Hamming – código de detecção e correção de erros.  

Para componentes síncronos regidos por clock, a ferramenta oferece uma maneira de 

manter as réplicas sincronizadas para a correta aplicação das técnicas que envolvem 

replicação. 

 

Integração ao Ambiente 
 

Para incorporar a ferramenta ToleranSE ao ambiente foi definido um novo tipo de 

serviço denominado de Faul t Tol er ance. Isto é feito através de uma interface 

Faul t Tol er anceCook i e que estende Node. Cooki e. Esta interface define um método 

chamado appl yFaul t Tol er ance. Uma nova classe, chamada de 

Faul t Tol er anceCook i eSuppor t , foi criada para implementar este método e definir 

efetivamente como a ferramenta será executada. A implementação desse método usa as 
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classes ExecI nf o e Pr ocessor Execut or  definidas na API de execução, para realizar a 

execução do serviço de tolerância à falhas. Na criação de um objeto ExecI nf o são passados 

dados sobre como chamar a ferramenta a ser executados e os parâmetros necessários. Em 

seguida, cria-se um objeto da classe Pr ocessExecut or  e invoca-se o método 

execut e( ) , passando como parâmetro o objeto ExecI nf o. Este método criará um 

processo externo e cuidará da execução. 

Assim, quando o objeto de dados VHDLDat aObj ect  é criado, ele adiciona este tipo 

de serviço. A abordagem descrita acima é interessante porque separa dados de quem 

realmente implementa um serviço. Por exemplo, um objeto VHDLDat aObj ec t  sabe que 

pode usar um serviço Faul t Tol er anceCooki e, mas ele não sabe quem e como esse 

serviço é executado. Dessa forma, se futuramente a ferramenta de tolerância à falhas mudar, 

para a classe VHDLDat aObj ect  é indiferente. 

Para permitir o uso desse serviço através dos elementos gráficos, foi definida uma 

classe Tol er anSEAct i on que herda de Cook i eAct i on. Esta classe implementa uma 

ação que está instalada no menu principal da ferramenta e está habilitada toda vez que um 

arquivo VHDL é editado ou selecionado. A Figura 42 apresenta a estrutura para integração da 

ToleranSE ao Embedded Studio. 

 

 

Figura 42: Integração da fer ramenta ToleranSE 

 

4.8.3. Integração com o ModelSim 

 

O ModelSim é um simulador para linguagens HDL [52]. Ele é usado para suportar o 

serviço de simulação do código VHDL, a partir do IDE. Um conjunto de classes foi 
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desenvolvido para fazer a interface entre os dois ambientes. A API de execução foi tomada 

como base e a API de ações foi usada para definir o comando que dispara o serviço. A Figura 

43 mostra as classes desenvolvidas. 

 

 

Figura 43: Integração da ferramenta ModelSim 

 

O processo é semelhante ao desenvolvido para integração da ferramenta ToleranSE. 

Um novo tipo de serviço denominado VHDLSi mul at e foi definido e indicado ao ambiente 

pela interface VHDLSi mul at eCooki e. Esta interface é implementada pela classe 

VHDLSi mul at eSuppor t Cook i e que define o método VHDLSi mul at e. Esse método 

cria um objeto da classe ExecI nf o para definir como será invocado o ModelSIM e quais os 

parâmetros serão passados para ele. Em seguida, um objeto da classe Pr ocessor Execut e 

é instanciado para criar um novo processo de execução no qual será chamado o Model Si m 

com os devidos parâmetros. Esse serviço é adicionado ao objeto de dados que representa o 

código VHDL. 

Para definir a ação que disponibiliza o serviço para o usuário, foi desenvolvida uma 

classe VHDLSi mul at eAct i on que herda de Cooki eAct i on. Assim, quando o usuário 

executa esse comando, o ModelSim é executado para simular o arquivo selecionado. 

 

4.9. Conclusão 
 

O desenvolvimento de uma arquitetura de software para suportar os três aspectos 

abordados no trabalho – modelo de componentes, ferramenta de suporte e integração, mostra-

se bastante complexo. No entanto, o emprego da orientação a objetos no desenvolvimento das 
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estruturas de software necessárias, permitiu o domínio da complexidade e viabilizou a 

implementação do trabalho. 

O modelo de componentes para encapsular informações utilizadas em sistemas 

embutidos baseia-se na especificação da API do modelo javabeans. Através desta API, 

ferramentas podem extrair informações dos componentes e permitir a manipulação visual dos 

mesmos. Com isso, pôde-se tratar com propriedades definidas pelos componentes de 

hardware e software, de forma semelhante ao empregado para desenvolvimento de software 

convencional. 

 Com a utilização da programação orientada a objeto pôde-se disponibilizar estruturas 

de software reutilizáveis, flexíveis e completamente modulares. Dentro dessas características, 

foi usado o framework como plataforma base para suporte ao desenvolvimento de uma 

ferramenta para programação baseada em componentes aplicados a sistemas embutidos e que 

implementa os conceitos definidos no trabalho. Adicionalmente, permite o interfaceamento 

com ferramentas externas através da implementação de serviços 

Assim, o trabalho foi desenvolvido reusando e estendendo modelos de componentes 

predefinidos e framework orientados a objetos, preservando estruturas e características para 

garantir flexibilidade e expansibilidade do projeto. 
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Capítulo 5 
 

 

5. A Ferramenta Embedded Studio 
 

Este capítulo apresenta passo a passo os recursos disponíveis na ferramenta proposta 

para construção de aplicações embutidas aplicando a tecnologia de componentes. 

Inicialmente, será dada uma visão geral e discutido como se cria componentes básicos. Em 

seguida, será apresentado como instanciar componentes.  

Conforme apresentado no Capítulo 4, a plataforma netbeans disponibiliza recursos que 

facilitam a construção de ferramentas. Uma instância desse framework é um ambiente 

integrado de desenvolvimento com diversas funcionalidades configuradas através do próprio 

IDE. Assim, ele disponibiliza um ambiente que pode ser personalizado através do 

desenvolvimento e instalação dos módulos para aplicações específicas.  

Os recursos do ambiente, acrescidos das funcionalidades discutidas anteriormente, 

serão apresentados nas seções seguintes. 

 

5.1. Apresentação do Ambiente 
 

O núcleo da plataforma implementa a janela principal e a configura de acordo com os 

módulos e funcionalidades instalados. A janela padrão é apresentada na Figura 44.  

 

 

Figura 44: Janela pr incipal do ambiente 

 

Essa interface apresenta os elementos comuns através dos quais o usuário vai interagir 

para executar tarefas. A barra de menu apresenta todas as ações disponíveis no IDE. Algumas 

opções são sensíveis ao contexto, como por exemplo Faul t  Tol er ance e 
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VHDLSi mul at e. Nesse caso, eles só estarão ativos quando um objeto VHDL estiver ativo. 

Alguns comandos também estão representados por botões na barra de ferramentas, logo 

abaixo da barra de menus. 

No lado direito da janela encontra-se a barra de componentes. Quando um componente 

é instalado no ambiente, ele é representado visualmente nesse dispositivo. Eles são 

organizados por categorias como hardware, software e connections no caso dos componentes 

para sistemas embutidos. 

O ambiente é organizado logicamente em espaços de trabalho (workspaces) que 

podem ser configurados por módulos ou manualmente pelo usuário. Esses espaços de trabalho 

contêm os elementos que podem ser agrupados para tratar de aspectos co-relacionados ao 

projeto. Assim, os três espaços de trabalhos denominados de Structure View, Implementation 

View e Functionality View contém, respectivamente, os elementos para as visões definidas no 

capítulo 4. No entanto, novos espaços podem ser criados pelo próprio usuário para agrupar 

ferramentas a serem instaladas no futuro. 

 

5.1.1. Gerenciamento e Configuração 

 

O núcleo da plataforma disponibiliza mecanismos de configuração que facilitam e 

flexibilizam a personalização do ambiente. O usuário pode modificar menus, associar ações à 

barra de ferramentas e ao menu, criar e configurar espaços de trabalhos, adicionar 

componentes à paleta de componentes, adicionar e desabilitar módulos. Alguns módulos 

quando são instalados disponibilizam propriedades que o usuário pode configurar para 

personalizá-lo. Todas essas tarefas são feitas através da janela Opt i on, acessada através do 

menu Tool s  e item Opt i ons .  

Dessa forma, o usuário tem uma maneira interativa de configurar o ambiente sem 

necessitar implementar código. Por exemplo, os módulos desenvolvidos para implementar as 

funcionalidades do Embedded Studio foram facilmente adicionados através desse recurso, 

conforme pode ser visto na Figura 45. 

 



A Ferramenta Embedded Studio  UFPE-CIn-Greco 

   
Dissertação de Mestrado  85 

 

 
Figura 45: Ambiente de Configuração 

 

5.2. Criando Componentes 
 

Os componentes para hardware e software são desenvolvidos a partir de um modelo 

orientado a objetos implementado em Java, conforme descrito no capítulo anterior. Como essa 

instância do netbeans suporta completamente o desenvolvimento nessa linguagem, então os 

componentes podem ser escritos nesse ambiente. Os passos para a escrita dos componentes 

são: 

• Criar uma classe que herda da classe base apropriada para o componente em 

questão; 

• Especificar novos atributos para o componente e iniciá-los corretamente; 

• Criar uma classe para o editor de propriedades do componente; 

• Gerar o arquivo JAR do componente; 

• Instalá-lo na ferramenta. 

 

5.2.1. Componentes de Software 

 

Para construir um componente de software personalizado herda-se da classe 

BaseSof t war eComponent  e, no seu construtor, define-se quais os arquivos de software 

que ele encapsula. A Figura 46 mostra a estrutura de classes para um driver LCD. 
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Figura 46: Definição de um Componente de software. 

 

Grande parte do trabalho é implementada pela classe base e, portanto, a codificação é 

simples para um componente de software. No entanto, o desenvolvedor pode redefinir 

métodos e propriedades para personalizar o componente conforme o necessário. Apesar de ser 

possível estabelecer valores para as principais propriedades definidas na classe base em tempo 

de construção do componente, elas poderão ser configuradas pelo usuário quando o 

componente for instanciado no projeto.  

O menu f i l e e a opção new cria vários objetos suportados pelo IDE. Vários 

templates predefinidos estão disponíveis com o intuito de facilitar a criação desses objetos, 

inclusive classes, conforme apresentado na Figura 47. A classe para o componente de 

software usado como exemplo será chamada de LCDDr i ver . No construtor dessa classe, 

configura-se o nome do componente, que será apresentado como o nome padrão, e os 

arquivos de código para a aplicação embutida. Para determinar os arquivos, o desenvolvedor 

do componente deverá informar conjuntamente o elemento de processamento que executará o 

software e o conjunto de arquivos que constituem o driver para o LCD. O elemento de 

processamento será o microcontrolador 8051. Como a linguagem adotada para programação 

de sistemas embutidos é C, então os arquivos fontes (.C) e de cabeçalho (.H) serão 

especificados, quando necessários. Para o LCDDr i ver  será especificado o LCD. c. Esta é 

basicamente a implementação principal para um simples componente de software.  
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Figura 47: Criar uma classe 

 

O próximo passo é desenvolver a classe BeanI nf o. Esta classe é responsável por 

informar como o componente expõe as suas propriedades, métodos e evento. No momento em 

que o componente é instanciado, a ferramenta construtora procura por esta classe para saber 

se o componente define uma forma personalizada para ser editado. Caso a ferramenta não a 

encontre, ela adota uma forma padrão para a edição de todas as propriedades dos 

componentes. O principal trabalho a ser feito é criar as classes para a edição de propriedades. 

Essa classe herda de BaseSof t war eComponent BeanI nf o que define como as 

propriedades da classe base serão editadas. Esta classe herda de Si mpl eBeanI nf o que é 

uma classe definida na API javabean como ponto inicial para especificação de editores de 

propriedades. 

A classe é criada usando o template de classe e deve ser chamada de 

LCDDr i ver BeanI nf o, pois é usando esse padrão de nomes que a ferramenta descobre que 

existe uma classe de informações para o componente em questão. Ela deve redefinir o método 

get Pr oper t yEdi t or  para retornar todos os editores para cada propriedade definida pelo 

componente. Como o LCD não define uma propriedade que tenha um editor específico, então 

simplesmente ele chama o método da classe pai, retornando o valor deste. A Figura 48 

apresenta a estrutura de classes e sua respectiva codificação para as informações do bean. 
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Figura 48: Classe LCDDriverBeanInfo 

 

Nesse ponto, tanto as classes que descrevem o componente de software como as que 

definem as classes de informação já estão concluídas. Assim, após a compilação, elas devem 

ser empacotadas em um arquivo JAR. O IDE disponibiliza um template e guia o usuário passo 

a passo para a geração deste arquivo, inclusive auxiliando na especificação do arquivo de 

mani f est  que vai informar qual das classes contidas no arquivo JAR representa o bean. 

Para o exemplo em questão, o arquivo gerado será LCDDr i ver . JAR. A Figura 49 mostra 

como definir o conteúdo do arquivo JAR e a Figura 50 apresenta o conteúdo do arquivo de 

manifest que também será empacotado no LCD. j ar . 

 

 

Figura 49: Conteúdo do arquivo j ar 
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Figura 50: Arquivo de Manifest 

Após finalizar o processo, o desenvolvedor tem o arquivo LCDDr i ver . j ar  com as 

classes especificadas e o arquivo de mani f est . mf . Com isso, o componente LCDDr i ver  

está pronto para ser instalado. 

 

5.2.2. Componentes de Hardware/Software 

 

Componentes para representar hardware são desenvolvidos utilizando os mesmos 

passos descritos na seção anterior. No entanto, as classes bases são diferentes. Para 

exemplificar, será desenvolvida uma classe que representa o microcontrolador 8051 que 

executa o driver desenvolvido anteriormente. 

A estrutura de classes para esse componente é mostrada na Figura 51. O componente 

herda da classe mi cr ocont r ol ador  que por sua vez herda da classe 

BaseHar dwar eSof t war e. Esta classe define várias propriedades mais genéricas tais 

como, modelo do componente, nome do componente, quais as portas e uma lista que conterá 

os elementos de software relacionados a ele. Algumas dessas propriedades implementam os 

relacionamentos entre essa classe e as outras que constituem o modelo para hardware e 

software, conforme apresentado no capítulo anterior. A classe mi cr ocont r ol ador  define 

propriedades mais específicas relacionadas aos microcontroladores que descrevem o tamanho 

do barramento de dados e endereço, a capacidade de memória RAM, valor do clock e outras. 

O componente a ser criado será chamado de M8051. A classe desse componente adicionará 

uma propriedade chamada “descr i cao”  para que o usuário possa livremente escrever 

algum comentário do papel desse elemento na aplicação. Além disso, ele criará um 
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componente de software que será vinculado automaticamente a este componente para 

configurar a interrupção para este microcontrolador. 

 

Figura 51: Estrutura para o componente M8051 

 

Após a classe ter sido criada, declaram-se as propriedades desejadas. Nesse caso, a 

propriedade descr i ção será do tipo String e deverá ter os métodos set Descr i cao e 

get Descr i cao também definidos na classe. Assim, no momento em que o componente for 

instanciado, a ferramenta, através da introspecção, expõe essa propriedade para o usuário 

configurar visualmente, pois inicialmente ela estará vazia. A outra propriedade é do tipo 

BaseSof t war eComponent  e será denominada de conf i gur aI nt er r upcao. Esta 

propriedade fará referência a um arquivo C que configura a interrupção para o 8051 e estará 

disponível para o usuário assim que o M8051 for adicionado a um projeto. Dessa forma, este 

é um modelo de componente de hardware que instancia um elemento de software. No 

construtor da classe M8051 também será criado um componente do tipo Component Por t s  

para definir as portas que representam os sinais de interface para o microcontrolador. 

A classe ComponentPorts tem vários métodos que permitem ao desenvolvedor criar 

portas para o componente de várias maneiras. O método por t Set Cr eat e( i nt  n,  i nt  

por t Type,  i nt  nt p)  cria n portas do tipo indicado por por t Type, podendo ser 

Si gnal  ou Power , e cada porta terá nt p bits. Nesse caso, as portas não são nomeadas e 

devem ser feitas em tempo de projeto quando o componente for instanciado. O método 

por t Set Cr eat e( St r i ng [ ] [ ]  por t sName,  i nt  por t Type)  possibil ita criar 

um conjunto de portas nomeadas de um determinado tipo. Assim, a especificação do método, 
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 por t Set Cr eat e( new St r i ng[ ] [ ] { { " P0" , " P0. 0" , " P0. 1" , " P0. 2" } ,   

         { " P1" , " P1. 0" , " P1. 1" , " P1. 2" } } ,   

Component Por t s. SI GNAL)  

 

cria as portas P0 e P1 do tipo Si gnal  (dados ou controle), em que cada porta é 

formada por três bits. 

Após construir a classe do componente, o desenvolvedor especifica a classe 

BeanI nf o para ele. Esta classe herda de BaseHar dwar eSof t war eBeanI nf o e 

redefine o método get Pr oper t yDescr i pt or s  para especificar como as propriedades 

poderão ser editadas em tempo de projeto. Este método chama o correspondente da classe pai 

que retorna um vetor com todos os editores de propriedades das classes superiores, então, 

deve-se adicionar a esse vetor as propriedades definidas na classe M8051 e retornar o vetor 

resultante.  

O próximo passo é compilar as classes e, em seguida, gerar o arquivo jar juntamente 

com o arquivo de mani f es t  para esse componente. Então, o componente M8051 estará 

pronto para ser instalado. 

 

5.3. Instalando Componentes 
 

O procedimento de instalação de componentes no IDE é extremamente simples. O 

comando I nst al l  New Javabean disposto no menu Tool  inicia a instalação. Em 

seguida, a ferramenta solicita o arquivo JAR que contém as classes de implementação dos 

componentes. Se o arquivo foi gerado corretamente, ele estará disponível. Então o usuário 

seleciona o grupo ao qual o componente será instalado na paleta de componentes. Existem 

dois grupos predefinidos para conter os componentes para sistemas embutidos: hardware e 

software. A Figura 52 ilustra esses passos para a instalação do componente de software 

LCDDr i ver  desenvolvido na seção 5.2. O mesmo procedimento é executado para a 

instalação de componentes de hardware. 
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Figura 52: Instalando Componente 

 

 O resultado da instalação é visualizado na paleta de componentes. A Figura 53 e a 

Figura 54 apresentam o resultado da instalação dos dois componentes desenvolvidos: 

LCDDr i ver  e M8051, respectivamente. Agora, os elementos de hardware e software estão 

disponíveis para serem usados em qualquer aplicação. 

 

 

Figura 53: Componente de Software Instalado 

 

 

Figura 54: Componente de Hardware Instalado 
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5.4. Criando um Projeto 
 

Para desenvolver uma aplicação embutida usando o ambiente, deve-se criar um 

projeto. Um projeto envolve os arquivos de formulário e de implementação, bem como os 

arquivos fontes criados para a aplicação. Quando o usuário encerra uma sessão no embedded 

studio, o ambiente salva todo o seu estado atual, compreendendo todas as configurações e as 

janelas de edição de arquivos fontes, formulários e de implementação, de maneira que quando 

o projeto for novamente editado, ele retorne ao estado em que se encontrava. 

Para criar um novo projeto, usa-se o gerenciador de projeto que é acessado via o 

comando Pr oj ect  Manager , disponível no menu Pr oj ec t . A Figura 55 mostra esse 

dispositivo. 

 

Figura 55: Gerenciador de Projeto 

 

O gerenciador disponibiliza vários comandos que podem ser utilizados. Dentre estes 

está o comando New que cria um novo projeto. Este comando solicita o nome do projeto e em 

seguida inicializa as três visões, mas sem edição de nenhum arquivo. A inicialização padrão 

apenas apresenta o fi lesystem sem nenhum diretório ou arquivo configurado nas visões 
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funcional e estrutural. Como exemplo, foi criado o projeto denominado de 

Exampl ePr oj ec t . 

Assim, a primeira coisa a ser feita é configurar o filesystem do projeto para mapear 

diretórios e outros arquivos que serão necessários para o desenvolvimento da aplicação. Por 

exemplo, se existem arquivos C e VHDL prontos que poderão ser reusados no projeto através 

dos componentes de software, então os seus diretórios devem estar devidamente configurados. 

Uma das maneiras de iniciar o processo é clicando com o botão direito do mouse no 

filesystems, situado na janela explorer, para invocar um menu de contexto com várias opções 

de configuração. A opção Mount  Di r ect or y  possibil ita que o usuário selecione o 

diretório a ser adicionado ao sistema de arquivos. Assim, o ambiente passa a reconhecer todos 

os arquivos e subdiretórios pertencentes ao diretório adicionado, conforme apresenta a Figura 

56. 

 

 
 

Figura 56: Configurando filesystem 

 

NO passo seguinte, o desenvolvedor deverá criar os arquivos que farão parte do 

projeto. Não há uma seqüência de tarefas pré-estabelecida. Por exemplo, o projetista pode 

começar o projeto escrevendo arquivos fontes C e VHDL, ou então, criar um formulário e 

começar a desenvolver a aplicação usando a base de componentes disponível. 

Para facilitar a criação dos arquivos fontes, o ambiente provê templates para VHDL, C 

e .H. A maneira para criar qualquer objeto é usando o comando New disponível no menu 

f i l e. O desenvolvedor deve especificar qual o tipo de objeto, selecionando o template 
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adequado. Em seguida, deve informar o nome do arquivo em qual diretório, dentre aqueles 

configurados no filesystem, o arquivo será armazenado. Após estes procedimentos, um 

arquivo, contendo algumas definições padrões, será disponibilizado ao desenvolvedor que 

deverá completar a implementação com a funcionalidade desejada, conforme indicado na 

Figura 57. O mesmo procedimento se aplica para a criação de arquivos C. 

Além disso, o usuário pode definir vários grupos de template para serem util izadas em 

qualquer projeto. Isto é feito usando o ambiente de configuração options conforme discutido 

na seção 5.2. 

 

 
 

Figura 57: Criando um arquivo VHDL 

 

Para instanciar os componentes, o desenvolvedor deverá criar o formulário. O 

procedimento é o mesmo descrito anteriormente, sendo que será usado o template JPanel  

que está instalada no grupo Swi ng For m. Ele será aberto para edição na visão estrutural do 

ambiente. A criação do formulário gera automaticamente o arquivo correspondente para a 

visão de implementação, com o mesmo nome e a extensão .i mv.  

Para o exemplo, foram criados o formulário Exampl eFor m. f or m para a visão 

estrutural e Exampl eFor m. i mv para a visão de implementação.  
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5.5. Adicionando Componentes ao Projeto 
 

Após criar os componentes básicos, o desenvolver pode instanciar os componentes e 

configurá-los devidamente, conforme a aplicação. Tanto os componentes visuais, ou seja, 

aqueles que têm uma representação na visão estrutural, no caso os componentes de hardware, 

quanto os elementos de software, devem ser instanciados a partir da visão estrutural, usando o 

formulário para o projeto em desenvolvimento. 

Para adicionar um componente, o usuário seleciona o grupo de componentes na paleta 

e, então, o componente daquele grupo. Por exemplo, para instanciar o componente 

LCDDr i ver , seleciona-se o grupo software e clica-se no botão que representa visualmente 

esse componente. Em seguida, clica-se no formulário para adicioná-lo. Como este 

componente não tem representação gráfica na visão estrutural, a ferramenta automaticamente 

permuta para a visão de implementação e com um clique do mouse o bean de software é 

adicionado ao projeto. A Figura 58 ilustra o LCDDr i ver  disposto no projeto. 

 

 

Figura 58: Instanciando Componente de Software 

 

O componente aparece no Component  I nspect or  como não-visual e suas 

propriedades são disponibilizadas para configuração. Como um componente de software pode 

mapear várias implementações para diferentes plataformas, então, deve-se configurar a 

variável cur r ent I mpl ement at i on para indicar qual delas será usada no projeto, ou seja, 
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qual a plataforma alvo para este componente. De maneira semelhante, a propriedade 

cont r ol l ed estabelece qual o modelo de LCD que será controlado por este software. Para 

permitir maior flexibilidade e reconfigurabilidade, a propriedade i mpl ement at i onTabl e 

pode ser alterada para refletir mudanças de projetos consideradas. Para isto, um editor 

específico foi desenvolvido, conforme apresenta a Figura 59. 

 

 

Figura 59: Editor de propr iedade para o componente de Software 

 

Esta propriedade tem os valores padrões que foram definidos pela construção do 

componente. Seus valores informam que este componente de software contém um arquivo 

LCD. c  implementado para o microcontrolador 8051. No entanto, através desse editor, pode-

se adicionar novos valores. Por exemplo, pode-se adicionar um novo arquivo para um 

determinado LCD que é executado em um microcontrolador PIC, ou ainda, alterar este 

LCD. c  por outra versão, mas mantendo o microcontrolador 8051. As alterações feitas só 

serão válidas para esta instância do componente. 

Adicionar componentes de hardware segue o mesmo procedimento. O M8051 será 

instanciado ao projeto para representar o microcontrolador 8051. Este componente terá uma 

representação gráfica tanto na visão estrutural quanto na visão de implementação. Como ele 

instancia um componente de software internamente, então, este componente também 
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aparecerá na visão de implementação e os arquivos fontes serão abertos na visão funcional. A 

Figura 60 mostra o M8051 adicionado ao projeto. 

 

 

Figura 60: Instanciando Componente de Hardware 

 

O componente é criado com as informações definidos em tempo de construção e 

várias propriedades estão disponíveis para serem configuradas. No momento em que o 

componente é adicionado ao projeto, a ferramenta usa a classe BeanI nf o para apresentar as 

propriedades, conforme mostra o Component  I nspect or . Na visão de implementação 

foram adicionados dois elementos: um representa o componente de hardware adicionado e o 

outro o componente de software que o acompanha. 

Todos os componentes de hardware tem um editor personalizado para a propriedade 

component Por t s , conforme apresenta a Figura 61. O M8051 define o tipo e nome de cada 

pino, mas através do editor podem-se definir novas características tais como, um pino de 

alimentação ou de sinal (dados ou controle), se é de entrada ou saída, alterar o seu nome e 

outras. Por exemplo, o pino Vcc está configurado, propositalmente, como um pino de sinal, 

então ele deve ser alterado para representar um pino de alimentação. A Figura 62 mostra o 

componente M8051 devidamente configurado. Ele apresenta um novo nome, tem os seus 

pinos numerados e o Vcc foi configurado de forma correta. 
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Figura 61: Configuração das portas dos componentes de hardware 

 

 

Figura 62: Componente configurado 
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5.5.1. Estabelecendo os Links 

 

Antes de estabelecer os relacionamentos entre os componentes, o usuário deverá 

configurar corretamente as suas propriedades. Por exemplo, o componente LCDDr i ver  deve 

ter sua propriedade cur r ent I mpl ement at i on configurada para o valor 8051. A 

propriedade cont r ol l ed será configurada para o modelo de componente a ser controlado, 

nesse caso, o modelo do LCD. O atributo component Model  do M8051, também deverá ser 

configurado para 8051 para manter a consistência do que foi definido para o driver do LCD. 

Uma vez que os componentes estão devidamente configurados, podem-se estabelecer 

explicitamente os relacionamentos entre eles. A Figura 63 apresenta os l inks entre os 

elementos de hardware e software para o projeto Exampl ePr oj ec t . 

 

  

Figura 63: Relacionando Hardware e Software 

 

O componente LCDDr i ver  tem um relacionamento de implementação com o 

M8051, pois o arquivo fonte escrito em C, será executado pelo M8051, após ter sido 

compilado. O LCDDr i ver  teria um relacionamento de controle com um componente de 

hardware LCD, caso existisse um elemento desse tipo no projeto. O elemento de software 

I nt pt  que é criado pelo próprio M8051 também tem um relacionamento de implementação 

com ele, pois o arquivo escrito em C que o componente I nt pt  encapsula será executado 
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pelo M8051, após ter sido compilado. Quando os relacionamentos estão devidamente 

estabelecidos, o IDE automaticamente abre e edita os arquivos representados por eles. Nesse 

caso, foi aberto o arquivo conf i gur at i on. c  definido pelo componente I nt pt , desde 

que foi estabelecido onde esse elemento de software será executado e quem ele controla. 

Nesse caso, ele será executado pelo M8051 e controla o mesmo, pois configura a interrupção. 

O mesmo não aconteceu com o LCDDr i ver  porque não foi estabelecido o relacionamento 

de controle. Portanto, o arquivo LCD. c  não foi editado automaticamente. Assim, ele deve ser 

aberto explicitamente usando as opções do menu, se necessário.  

 

5.6. Conclusão 
 

O exemplo de projeto criado no IDE, embora de pouca expressividade, permite-nos 

perceber que o desenvolvimento e uso de componentes é relativamente simples. Apesar de 

escrever código Java para implementação dos componentes de hardware e software, foram 

necessárias apenas duas classes adicionais para os componentes e poucas linhas de código. 

Esse pequeno esforço para escrita de componentes se dá devido à estrutura de classes 

predefinidas e a API javabeans disponíveis como padrão de desenvolvimento para o 

Embedded Studio. Todo e qualquer componente, por mais sofisticado que seja, pode ser 

implementado usando o modelo proposto, tendo em vista que o mesmo é flexível e expansível 

devido às características da orientação a objetos. Obviamente, quanto mais sofisticado e 

complexo o componente é, mais código escrito e classes terão que ser desenvolvidas. 

Adicionalmente, o próprio ambiente disponibiliza recursos como templates e wizards que 

auxiliam no desenvolvimento de código para a escrita dos componentes, bem como facilitam 

a instalação. 

Com os componentes devidamente instalados na ferramenta, pode-se usá-los em 

qualquer projeto, personalizá-lo através da configuração de suas propriedades e salvá-lo junto 

com o projeto. Os editores de propriedades personalizados estão disponíveis para as 

propriedades mais complexas do modelo de componentes, de maneira que facilitam as 

configurações das mesmas. Além disso, os componentes personalizados para um projeto 

podem ser salvos como templates e instalados na ferramenta como um novo componente, 

disponibilizando maior reusabilidade dos mesmos. 
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Dessa forma, blocos básicos tratam de aspectos relacionados a sistemas embutidos que 

promovem além da reusabilidade e reconfigurabilidade, uma maior modularidade, pois cada 

componente traz em si propriedades e elementos encapsulados. 

Assim, é possível criar uma biblioteca mais sofisticada de componentes para hardware 

e software de maneira que facilite a implementação de aplicações maiores e mais complexas 

através da instanciação de componentes, de forma semelhante ao desenvolvimento de 

software convencional. Uma aplicação mais complexa será modelada e desenvolvida no 

próximo capítulo. 
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Capítulo 6 
 

 

6. Estudo de Caso 
 

Para exemplificar e validar o uso da ferramenta em um projeto de sistema embutido 

real, um estudo de caso será desenvolvido. 

O estudo de caso consiste em desenvolver um sistema de alarme para monitoração e 

proteção que poderá ser usado em diversos ambientes comerciais e residenciais. Ele deverá 

ser capaz de detectar situações anormais no ambiente protegido e se comunicar diretamente 

com localidades apropriadas que saberão tratar adequadamente a circunstância apresentada. 

Adicionalmente, pode ocorrer sinalização no ambiente local. Nas seções seguintes, encontrar-

se-ão a descrição do problema, a análise de requisitos, definição da arquitetura de hardware e 

de software, e finalmente, a implementação do sistema usando o Embedded Studio.  

 

6.1. Visão Geral do Sistema 
 

O sistema detectará as seguintes situações: 

• Intrusão – invasão de uma área protegida; 

• Indícios de incêndio; 

• Emergência médica; 

• Situação de pânico; 

• Abertura do sistema – consiste na tentativa de violação do sistema. 

 

As informações captadas pelo sistema serão enviadas remotamente a pontos de 

monitoração à escolha do cliente como Centrais de Monitoração, Delegacias de Polícia, 

Corpo de Bombeiros ou outras localidades. A comunicação será feita através da linha 

telefônica comutada ou, opcionalmente, via rádio para uma maior segurança do sistema em 

caso de falha da linha telefônica. Os aspectos básicos do sistema são descritos a seguir. 
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6.1.1. Sistema de Detecção e Acionamento 

 

O Sistema de Monitoração e Proteção provê mecanismos de detecção e acionamento 

para proteger os locais segurados. Estes mecanismos compreendem a detecção de intrusão e 

acionadores manuais que podem ser usados pelos usuários quando necessário. A seguir serão 

detalhados esses mecanismos. 

 

Detecção de Intruso 
 

O objetivo desse mecanismo é monitorar o local segurado e detectar a invasão do 

mesmo através do monitoramento de portas e janelas, ou detectar a proximidade de intrusos 

em locais não permitidos, como por exemplo, salas, cofres, etc. Serão instalados sensores de 

intrusão e/ou infravermelho nos locais desejados para monitorar a intrusão e/ou proximidade. 

A quantidade de sensores e os seus tipos dependerão da área e do tipo de proteção desejadas.  

 

Áreas de Cobertura 

 

Um conjunto de sensores instalados e interligados entre si, para monitorar e proteger 

um determinado local, configura uma área de cobertura do sistema. Por exemplo, isto pode 

compreender um ou múltiplos pontos de acessos (portas e janelas), uma sala inteira ou 

qualquer outro ambiente.  

O sistema deverá prover um mecanismo de gerenciamento das áreas de cobertura de 

modo a se adequar a ambientes de pequenos, médios e grandes portes. Para isto, terá a 

capacidade de monitorar até 10 áreas de cobertura distintas. O gerenciamento das áreas de 

cobertura deve prover independência entre elas, ou seja, pode-se habilitar ou desabilitar cada 

área individualmente. Dessa forma, pode-se configurar o sistema para monitorar as áreas 2 e 

5, enquanto as demais permanecerão desabilitadas. Além disso, durante a configuração inicial 

do sistema, será permitida a definição do número máximo de áreas a serem monitoradas em 

um ambiente, como por exemplo, para um local de pequeno porte, poder-se-ão configurar 

apenas duas áreas de cobertura. 
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Temporização das Áreas de Cobertura 

 

Esta funcionalidade é importante para permitir a ativação ou desativação do sistema 

para monitoração de intrusos. A área de cobertura, determinada pelos sensores que cobrem o 

caminho que o usuário percorre do ponto de acesso à área até o terminal de interação com o 

sistema, deverá ser temporizada. Dessa forma, após ativar o sistema, será disparado um 

alarme de sirene com a duração de 1/10 s (um décimo de segundo). Após este sinal, o usuário 

poderá permanecer na área de cobertura durante o período determinado pela temporização. 

Caso o usuário deixe o local antes desse período, o sistema ativará normalmente. Caso 

contrário, o sistema fará a detecção e o alarme disparará. 

Para o desligamento do sistema, quando o usuário for detectado por um sensor da área 

temporizada, o sistema só disparará o alarme após decorrido o tempo definido na 

temporização. Este tempo pode ser programado pelo cliente. Com isso, o usuário poderá 

entrar no ambiente monitorado e desativar o sistema sem disparar o alarme. 

Os tempos relativos a cada área de cobertura temporizada poderão ser configurados de 

forma independentes. Caso o usuário passe por áreas com temporizações diferentes, será 

considerada a menor delas para efeito de disparo do alarme. 

 

Detecção de Incêndio e Abertura do Sistema 
 

O sistema será munido de dispositivos para detecção de incêndio que poderá ser feito 

através de sensores de fumaça ou fogo, ou ainda, manualmente pelo usuário. Adicionalmente 

o sistema detectará qualquer tentativa de abertura física do sistema para efeitos de violação 

não autorizada do mesmo. 

 

Acionadores 
 

Além dos sensores de intrusão, o sistema deverá permitir que o usuário possa sinalizar 

algum evento para o sistema de forma manual. Os acionadores serão botões instalados em 

pontos discretos, mas de fácil acesso para que o usuário possa utilizá-los em situações de 

ameaça, para indicar emergência médica ou em qualquer outro caso que se faça necessário.  

Quaisquer desses acionamentos farão com que o sistema de monitoração e proteção 

tome as devidas providências como, por exemplo, informar à central de monitoração remota. 
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Saídas de Acionamento 
 

Além da comunicação remota com uma central de monitoração, o sistema terá as 

seguintes saídas: 

 

Sirene Local 

Saída para conectar uma sirene que sinalizará a intrusão e outros eventos que se façam 

necessários. 

 

Módulos de Rádio VHF 

Saída usada para comunicação remota de modo a informar ocorrências a centrais 

remotas de monitoração, ou ainda delegacias e centrais de segurança dos clientes. Esse 

módulo servirá como meio de comunicação alternativo à linha telefônica comutada, servindo 

como segurança, caso a linha esteja com problemas. 

 

Saída Auxiliar 

Saída para conectar qualquer dispositivo extra que seja necessário. 

 

6.1.2. Gerenciamento do Sistema 

 

O Usuário interage com o sistema através de terminais remotos. O sistema terá um 

super usuário com acesso a todas as suas funções, o qual poderá habilitar os demais usuários, 

estabelecendo privilégios de acesso às funções para cada um. Cada usuário terá uma senha 

que poderá ser escolhida por ele mesmo. Adicionalmente, realizará vários testes para verificar 

o estado do sistema. 

 

6.1.3. Armazenamento e Comunicação 

 

Todos os eventos detectados pelo sistema deverão ser enviados às centrais de 

monitoração remota, bem como, armazenados localmente no sistema. Também serão 

armazenados a configuração atual e os dados dos usuários. 
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6.1.4. Segurança do Sistema 

 

O sistema deve ser munido de vários mecanismos de segurança para garantir o seu 

funcionamento diante de situações anormais, ou que tenha a possibilidade de informar às 

localidades sobre eventuais problemas. Tais mecanismos são: 

• Verificação contínua do estado do sistema. 

• Dois níveis de bateria - O primeiro nível deve assegurar o funcionamento do 

sistema por 96 horas, enquanto que o segundo garante o seu estado por 30 dias. 

• Inicialização Segura - Caso a tensão de alimentação atinja um valor menor do que 

o necessário para uma operação segura e diante de uma eventual falha dos sistemas 

de baterias, o sistema será automaticamente desativado até que a tensão retorne a 

valores aceitáveis. 

• Alerta sobre falta de energia - Em decorrência da tensão de alimentação atingir 

valores inaceitáveis para operação, o sistema entrará em modo de falta de energia, 

tomando as providências necessárias para garantir a segurança dos dados e retornar 

ao funcionamento normal quando a tensão for restabelecida. Isso só ocorrerá em 

caso de falha do primeiro nível de baterias. 

• Relógio de tempo real - O sistema manterá um relógio de tempo real alimentado 

por bateria, o que garantirá o seu funcionamento mesmo diante da falta de energia. 

• Filtros e limitadores de tensão - O sistema deve ser provido de filtros e limitadores 

de tensão para garantir o seu funcionamento diante de descargas elétricas, sinais 

eletromagnéticos, ou se houver tentativas de danificar o equipamento através de 

injeção de sinais elétricos externos. 

• Instalação Segura - O sistema deverá ser instalado em um lugar seguro, não 

permitindo o acesso direto de pessoas não autorizadas, mas permitirá que os 

usuários interajam com ele através de terminais instalados em outros locais. 

• Interligação de terminais independentes para interação com o usuário, garantindo 

que se um dispositivo apresentar problema, o acesso poderá ser feito pelo outro. 

• Mecanismos para garantir a integridade dos dados contidos em sua memória. 

• Mecanismo de autoproteção para permitir o monitoramento da bateria, condições 

da rede elétrica e a ligação com o rádio. Qualquer anormalidade desses itens será 

comunicada à central remota de monitoração. 
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A Figura 64 apresenta uma visão geral do sistema. 

 

 

Figura 64: Visão Geral do Sistema 

 

6.2. Processo de Desenvolvimento 
 

A modelagem do sistema será feita em vários passos numa abordagem top-down, ou 

seja, dada a descrição inicial do sistema faz-se a modelagem dos requisitos, a especificação 

conceitual, define-se a estrutura de software e hardware e, finalmente, desenvolve-se os 

componentes e os integra na ferramenta proposta para a implementação do sistema. Todas as 

etapas do processo serão diagramadas através da notação UML [28]. A UML é uma 

linguagem de modelagem para capturar, visualizar, documentar e especificar os diversos 

aspectos do processo de desenvolvimento de sistema. No entanto, a UML não especifica uma 

metodologia para construção de sistemas, ou seja, não especifica os diferentes estágios para 

desenvolvimento de sistemas. Em [53] e [54] são apresentadas metodologias para 

desenvolvimento de sistemas embutidos usando UML. A Figura 65 resume as etapas do 

processo de desenvolvimento. 
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Figura 65: Etapas do Processo de Desenvolvimento 

 

6.2.1. Análise dos Requisitos 

 

Antes de se projetar um sistema é necessário saber o que se está projetando. A etapa 

inicial objetiva capturar essas informações para serem usadas nas etapas posteriores da 

construção do sistema. Nesta fase, lista-se as suas funcionalidades primárias, e então, 

identifica-se quem interage diretamente com o ele dentro do contexto em que está inserido. 

Assim, define-se como o sistema deve se comportar diante dos estímulos que ele recebe.  

O conjunto de objetos externos e suas interações com o sistema é a base para a 

modelagem de requisitos [54]. Nesse caso, o sistema é visto como uma “caixa preta” que 

recebe estímulos externos e deve responder de maneira adequada, conforme pode ser visto no 

contexto do sistema representado pela Figura 66. O Contexto do Sistema define quem (atores) 

interage diretamente com o mesmo, definindo-se o ambiente no qual o sistema está inserido. 
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Figura 66: Contexto do Sistema de Monitoração e Proteção 

 

Os sensores informam ao sistema o estado do ambiente que está sendo monitorado. 

Vários sensores estão envolvidos e cada um trata de um tipo de monitoração. O sistema 

interage com pessoas que podem ser usuários ou não, e nesse caso, podem ser super usuários 

ou usuários comuns, cada um desempenhando papéis diferentes na interação com o sistema, 

ou seja, uma pessoa qualquer poderá acionar o sistema através dos botões de acionamento, 

mas somente os usuários terão acesso às funções do mesmo. O sistema deverá acionar uma 

sirene e fazer comunicação remota através de uma linha telefônica ou rádio. 

Os requisitos do sistema são modelados através dos diagramas de Use Case. Um Use 

Case é uma capacidade do sistema. Este modelo decompõe o sistema em suas funcionalidades 

primárias e protocolos necessários para satisfazer os requisitos funcionais [54]. A seguir será 

listada a relação de Use Cases para o sistema.  

 

1. Autenticar Usuário e Executar Comando 

2. Ativar Monitoração de Intrusos 

3. Ativar Monitoração de Intrusos em Modo Especial 

4. Desativar Monitoração de Intrusos 

5. Habilitar/Desabilitar Área de Cobertura 
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6. Programar Horário de Ativação Automática 

7. Programar Área Temporizada 

8. Programar Intervalos de Tempo para Teste da Linha Telefônica 

9. Alterar Senha 

10. Alterar Senha de outro Usuário 

11. Atribuir Privilégio de Acesso 

12. Retirar Privilégio de Acesso 

13. Programar Inicialmente o Sistema 

14. Testar a Linha Telefônica 

15. Testar a Ativação da Saída do Rádio 

16. Testar a Ativação da Saída da Sirene 

17. Testar a Ativação da Saída Auxiliar 

18. Testar as Memórias do Sistema 

19. Testar Entradas do Sistema 

20. Ativar Alarme Sonoro 

21. Acionar Alarme por Detecção de Intrusos 

22. Acionar Alarme por Detecção de Incêndio 

23. Acionar Alarme por Botão de Pânico 

24. Acionar Alarme por Emergência Médica 

25. Acionar Alarme por Abertura da Central 

26. Acionar Alarme por Corte da Antena do Rádio 

27. Informar Falta/Restabelecimento de Energia Elétrica 

28. Informar Estado da Bateria 

29. Enviar Ocorrências 

 

Um exemplo de Use Case para o sistema de alarme é mostrado na  Figura 67 . Os 

demais são detalhados no apêndice A. 
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Diagrama de Use Case – visão macro do sistema. 

 

Desativar Monitoração de Intrusos

Habilitar/Desabilitar Área de 
Cobertura

Programar Intervalo de Tempo de 
Teste da Linha

Programar Horário de Ativação 
Automática

Programar Área Temporizada

Ativar Monitoração de Intrusos

Alterar Senha

Autenticar Usuário e Interpretar 
Comandos

usuários

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>> Alterar Senha de Outro Usuário

Ativar Monitoção de Intruso em 
Modo Especial

Atribuir Privilégios de Acesso
<<extend>>

Retirar Privilégio de Acesso

<<extend>>

Programar Inicialmente o Sitema

<<extend>>

Super-Usuário

Este diagrama especifica que todos os usuários devem se autenticar e ter 

permissão para executar qualquer comando, com exceção da funcionalidade “Programar 

Inicialmente o Sistema”. Neste caso, somente o superusuário poderá fazê-lo. 

Figura 67: Use Case para as funções de configuração 

 

6.2.2. Especificação Conceitual 

 

Uma vez que o ambiente externo é definido, a análise deve identificar os objetos 

dentro do próprio sistema. 

Com base na análise de requisitos, procura-se definir os objetos essenciais que serão 

responsáveis por implementar as respectivas funcionalidades.  Várias estratégias são usadas 

para descobrir os objetos do sistema e como eles se relacionam para satisfazer os requisitos 

definidos na fase anterior [54]. O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema, 

apresentando as classes dos objetos que o compõem e como eles se relacionam. A   Figura 68 

apresenta o diagrama conceitual de classes para o sistema de proteção e monitoração. Este 

diagrama fornece uma visão geral do sistema, sem se preocupar com os detalhes de 

implementação de cada objeto. 
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Este modelo ajudará a definir as classes que descrevem os componentes de hardware e 

software usando a ferramenta proposta, como será visto adiante neste capítulo. 
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Violação/Dano
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Modem Rádio

Interface 
Serial

Gerenciador de 
Armazenamento

Monitor

11

11

11

Transmissor

Timer

Gerenciador 
Funcional

 

Figura 68: Diagrama Conceitual de Classes 

 

A classe Ger enci ador  Funci onal  é o núcleo do sistema e interage diretamente 

com as classes Moni t or , Ger enci ador  de Ar mazenament o e Tr ansmi ssor , 

especificado no diagrama através das linhas que ligam essas classes. O Moni t or  é a classe 

responsável por interagir com os sensores, o atuador (sirene) e configura o sistema para 

detectar intrusão. A classe Ger enci ador  de Memór i a usa a classe Memór i a para 

registrar a configuração do sistema e armazenar os dados dos usuários habilitados a usá-lo 

(Memór i a de Conf i gur ação). Esta classe também registra os eventos do sistema 

usando a Memór i a de Event os . As classes Memór i a de Conf i gur ação e 

Memór i a de Event os  são especializações da classe Memór i a. A nota “ { Sobreposição} ”  

significa que existem os dois tipos de memória no sistema concomitantemente. 

Tr ansmi ssor  é a classe responsável pela comunicação do sistema. Esta classe usa a classe 
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Modem para configurar os parâmetros necessários ao estabelecimento da comunicação remota 

através da linha telefônica comutada. O Tr ansmi ssor  também poderá usar a classe Radi o 

para estabelecer uma comunicação alternativa via rádio. Através da classe I nt er f ace 

Ser i al , o Ger enc i ador  Funci onal  interage com os terminais do usuário para receber 

comandos e enviar mensagens. 

As classes Moni t or , Tr ansmi ssor  e Ger enci ador  de Ar mazenament o 

tratam diretamente com os dispositivos de mais baixo nível do sistema, de tal modo que 

isolam o núcleo do sistema dos detalhes relativos a cada dispositivo. Desta forma, quaisquer 

mudanças nos dispositivos do sistema acarretará mudanças somente nas respectivas classes de 

interface. Por exemplo, se o tipo de sensor de intrusão fosse mudado, somente a classe 

Moni t or  deveria ser ajustada para adequar o sistema às mudanças. 

Para modelar os aspectos comportamentais do sistema, usa-se o diagrama de 

seqüências que mostram as trocas de mensagens entre os componentes para executar as 

funções de acordo com os requisitos do sistema. Os diagramas de seqüências são mostrados 

no apêndice B. 

 

6.2.3. Descrição da Arquitetura 

 

Embora a especificação exponha o que o sistema faz, não diz nada como será feito. 

Definir como implementar as funções requeridas pelo sistema é propósito da arquitetura. A 

arquitetura engloba toda a estrutura do sistema e a sua descrição será usada para a 

implementação dos seus componentes. No caso de um projeto de sistemas embutidos, a 

arquitetura envolve tanto a descrição da estrutura de software quanto o projeto da plataforma 

de hardware e deve ser projetada para satisfazer os requisitos funcionais e não funcionais.  

Inicialmente, o sistema será particionado em subsistemas que agrupam 

conceitualmente as classes conforme as suas responsabilidades. Por exemplo, as classes 

relacionadas com os aspectos de monitoração constituem o subsistema de Moni t or ação e 

assim por diante. A Figura 69 apresenta o novo desenho do sistema. 
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Figura 69: Definição de Subsistemas 

 

A seguir serão definidos os componentes que encapsulam o software e os 

componentes que compõem a arquitetura de hardware. Tanto esses componentes como o 

código em C serão desenvolvidos usando o ambiente Embedded Studio, conforme será visto 

adiante. 

 

Estrutura de Software 
 

A Figura 70 apresenta o diagrama de componentes [1] relativos aos subsistemas 

definidos anteriormente. Estes componentes serão escritos em java para posterior geração dos 

javabeans conforme apresentado no Capítulo 5. 
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Figura 70: Componentes da Arquitetura de Software 

 

Cada componente javabeans relaciona os arquivos fontes que foram vinculados a ele 

no momento de sua geração usando o Embedded Studio. Como o código para a aplicação 

embutida é escrito em C, então esses componentes disponibilizam arquivos do tipo . c  e . h 

no momento em que são instanciados no projeto. Dessa forma, cria-se uma certa abstração e 

tem-se blocos de código C representados como componentes de modo que possam ser 

facilmente reusáveis. A Figura 71  mostra os componentes de software e os respectivos 

arquivos C que eles encapsulam. 

O componente SMP contém os arquivos SMP. c , gl obal . h e Dat aHor a. c . O 

arquivo SMP. c  implementa as rotinas de inicialização do sistema, inclusive inicializando os 

outros componentes. O arquivo gl obal . h define as constantes, atributos do usuário e de 

configuração do sistema que poderão ser compartilhados por outras rotinas. O arquivo 

Dat aHor a. c  implementa o relógio em alto nível do sistema, manipulando a data e a hora 

para apresentar de forma amigável à interface do usuário. O arquivo sensor es. c , 

relacionado ao componente Sensor es , contém rotinas e variáveis que tratam da 

configuração e da temporização das áreas de cobertura, bem como rotinas que implementam a 

funcionalidade de monitoração do sistema. Estas rotinas verificam o estado dos sensores e 

informam à aplicação o que está acontecendo no ambiente. Conforme a especificação do 
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sistema, os dados a serem persistentes são relativos aos usuários, configuração e aos eventos 

gerados. 

 

Figura 71: Componentes e Arquivos de Implementação 

 

Os arquivos mconf i g. c  e memr eg. c  implementam a funcionalidade para lidar 

com a Memória. As rotinas presentes nesses arquivos implementam a interface SPI (Serial 

Protocol Interface) para uso com memórias seriais e estabelecem o controle para a execução 

das operações de leitura e gravação com verificação de erro. Adicionalmente, eles contêm 

rotinas de testes que permitem uma verificação de todos os bytes dos dispositivos de 

armazenamento.  

Como definido anteriormente, o sistema necessita interagir com locais remotos para 

enviar as ocorrências do sistema. Para permitir a comunicação via linha telefônica, o arquivo 

modem. c  contém rotinas que se encarregam de fazer as configurações do modem e o 

controle para a transmissão dos dados. As configurações consistem em definir qual o 

protocolo de comunicação, ganhos de recepção, de transmissão e tipo de discagem. O arquivo 

modem. h contém a definição para os parâmetros de configuração e controle. Para dá suporte 

aos terminais usados pelos usuários do sistema, os arquivos correspondentes aos componentes 



Estudo de Caso  UFPE-CIn-Greco 

   
Dissertação de Mestrado  118 

 

Ser i al  e Tecl ado implementam as funcionalidades requeridas para viabilizar a 

comunicação entre a central de alarme e os terminais. Enquanto o arquivo ser i al . c  trata 

do envio e recepção de informações byte a byte, os arquivos t ecl ado1. c  e t ecl ado2. c  

contêm funções para interpretar comandos e disponibilizar uma interface amigável para o 

usuário. Finalmente, O arquivo t i mer . c configura os temporizadores (Timers) do sistema. 

 

Plataforma de Hardware 
 

Com a estrutura de software definida, faz-se necessário especificar o hardware que a 

suporte. De acordo com a Figura 64, a plataforma deve ter entradas para os sensores, interface 

para suportar a comunicação com os terminais do usuário, saídas para interligar a sirene e o 

rádio, bem como, comunicação remota via linha telefônica. Adicionalmente, a especificação 

nos informa que o sistema necessitará de memória para armazenar os dados do sistema e essa 

plataforma executará uma aplicação tipicamente de controle. Diante dessas características, a 

arquitetura consiste em hardware de interface, processador, memórias e modem. Uma 

arquitetura mais detalhada pode ser vista na Figura 72. Ela apresenta o diagrama de 

implantação definido pela UML [28][54]. 

A arquitetura define um microcontrolador que dispõe de duas interface seriais, 

temporizador, memórias ROM e SRAM, dispositivo watchdog para monitorar o sistema 

contra falhas e sensor de bateria. Além disso, esse componente possui um conjunto de portas 

paralelas de entrada e saída onde são ligados os sensores, a sirene, modem e as memórias 

externas que armazenam os dados da aplicação. 

Juntando as estruturas de software e hardware tem-se uma visão completa da aplicação 

embarcada representada na Figura 73. O microcontrolador executa o núcleo do software que 

por sua vez chama os outros componentes do sistema. Observa-se que determinados 

componentes de software interagem diretamente com dispositivos de hardware, sendo 

representado no diagrama através dos relacionamentos estereotipados como “<<controla>>”, 

isso implica que eles são executados no microcontrolador para operar com o hardware 

específico, como é o caso dos componentes serial, memória e modem. 
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Figura 72: Arquitetura de Hardware 

 

Esses componentes de software funcionam como drivers para os elementos de 

hardware e abstraem os detalhes do dispositivo do programa principal, tornando a aplicação 

bem modularizada. 
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Figura 73: Execução do sistema 

 

A seguir serão definidos os componentes usados e suas respectivas implementações 

como javabeans. 

 

6.2.4. Componentes de Hardware e Software 

 

Os componentes de hardware e software que compõem a arquitetura do sistema serão 

escritos em classes Java e serão gerados os respectivos javabeans para serem representados no 

ambiente de desenvolvimento Embedded Studio, conforme apresentado no capítulo 4. Vale 

ressaltar que o código da aplicação é escrito em C e vinculado aos seus respectivos javabeans 

no ambiente integrado de desenvolvimento. Os componentes javabeans são implementados a 

seguir. 
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Memórias Externas 
 

As memórias usadas para armazenar os dados da aplicação são do tipo flash eprom 

serial. Essas memórias, apesar de serem mais lentas do que as memórias paralelas, têm a 

vantagem de ocupar menos espaço e oferecer capacidade de armazenamento que satisfaz os 

requisitos do sistema. As memórias usadas para armazenar as informações do sistema têm as 

seguintes características [55][56]. 

 

Propriedades Memór ia de 

Eventos 

Memór ia de configurações 

e Usuários 

Fabricante Atmel Atmel 

Modelo AT45D021 AT25040 

Tipo de Memória Flash EPROM EEPROM 

Interface SPI modo 0 e 3 SPI modo 0 e 3 

Buffer de Dados SRAM 2  

Capacidade de Armazenamento 2 Mbit 1 Kbit 

Número de Páginas 1024 64 

Bytes por Página 264 8 

Freqüência 15 MHz 3 MHz 

Tipo de Encapsulamento PLCC PDIP 

Proteção Escrita Escrita 

Voltagem 4.5 – 5.5 2.7 – 5.5 

Faixa de Temperatura -55 º C a + 125 º C -55 º C a + 125 º C 

Tempo de Escrita  10 ms Max 

Tempo de Leitura  10 ms Max 

Corrente Ativa 15 mA  

Corrente em Standby 10 uA  
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A interface física para as memórias é composta pelos pinos: 

 

Pino Descr ição 

*CS Chip Select – O chip é selecionado quando é colocado em nível lógico 

baixo. 

SCK Serial Clock – Pino de entrada para controlar o fluxo de dados de e para 

memória 

SI Serial input – Pino somente de entrada e é usada para dslocar os dados 

dentro do dispositivo 

SO Serial Output – Pino de saída para saída de dados 

*WP Write Protect – quando colocado em nível baixo não permite que as 

primeiras 256 páginas sejam programadas 

*RESET Chip RESETE – Conclui a operação corrente e coloca o dispositivo no 

estado ocioso. 

RDY/Busy Ready/Busy – Pino de saída que em nível lógico baixo indica que o 

dispositivo está indisponível no momento.  

HOLD Usado em conjunto com CS e pode ser usado para parar a comunicação 

 (*) significa que o pino é habilitado em nível lógico baixo 

 

O componente javabeans que modela a memória serial é uma classe que herda da 

classe Memor i a, definida no capítulo 4, e especifica as propriedades listadas acima. Uma 

instância desse componente tem valores padrão para as suas propriedades, mas que poderão 

ser configurados pelo usuário. 

 Algumas propriedades são colocadas na classe Memória porque são comuns a todos 

os tipos de memórias, outras são específicas para os tipos de memórias seriais em questão, e 

por isso, são colocadas numa classe mais especializada. Em seguida, são definidos os métodos 

de acesso para cada atributo do componente que poderá ser configurado pelo usuário. A classe 

Memor i aSer i al BeanI nf o define as propriedades do componente que serão manipuladas 

através da ferramenta e como isso será feito. Conforme mostrado no capítulo 5, usa-se o 

ambiente integrado para gerar o javabeans que representa o componente Memor i aSer i al .  

A Figura 74 mostra os diferentes níveis de abstração para o componente de memória. 
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Figura 74: Javabean Memória Serial 

Com o componente devidamente instalado na ferramenta, pode-se instanciá-lo e 

configurá-lo em qualquer projeto.  

 

Modem 
 

Como definido na arquitetura de hardware, o sistema possui um modem para permitir 

a comunicação remota através da linha telefônica. Para satisfazer os requisitos do sistema, 

será usado um modem para sistemas embutidos. As principais características desse 

componente são listadas a seguir de acordo com [57]. 

 

Características Descr ição 

Protocolo de Hardware V.22 bis, V.22, Bell 212A e 103 

Protocolos de Software (Opcional) V.42 MNP2-4 e V.42 bis MNP 5 

Interface DTE Paralela ou Serial assíncrona 

Especificação Serial DTE V.24 EIA-232-D 
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Controle de retransmissão A/A1 

Potência em Modo de Operação 100 mW 

Potência em Sleep-Idle 25 mW 

Potência em Sleep-Stop 5 mW 

Alimentação Única 5V 

Alimentação Dual 5 mW 

Modos de fax V.29, V.27 e V.21 

Classe de Serviço EIA-578 

Memória Externa NVRAM 

Encapsulamento PLCC  

Número de Pinos 68 

 

A classe que modela esse componente herda diretamente da classe Modem e especifica 

as propriedades que não estão definidas na classe base. A Figura 75 apresenta o ciclo de 

desenvolvimento do componente javabeans para representar o modem na ferramenta de 

desenvolvimento. 

 

 

Figura 75: Desenvolvimento do ModemBean 
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Seguindo os passos explicitados no capítulo 5, obtém-se o arquivo JAR 

correspondente ao javabean e o disponibiliza na ferramenta para uso no projeto. 

 

Microcontrolador 87C530 
 

Este componente executará o software de controle do sistema. De acordo com os 

requisitos e arquitetura de hardware descrita anteriormente, pode-se usar um micrcontrolador 

cujas características são relacionadas a seguir, conforme especificado em [58]. 

 

Características Descr ição 

Compatibil idade Instruções 8051 

Número de Portas Paralelas 4 portas 

Tamanho das portas 8 bits 

Número de Contadores/Temporizadores 3 

Portas Seriais 2 

RAM de configuração 256 bytes 

Tamanho da memória Eprom 16 KB 

Tamanho da SRAM 1 KB 

Freqüência  33 MHz 

Ciclo de clock 4 ciclos de clock 

Tensão de alimentação 5 V 

Interrupções Externas 6 

Interrupções Internas 8 

Faixa de Temperatura 0 a 70o. C 

Encapsulamento PLCC  

Número de Pinos 52 

 

A classe que modela o microcontrolador usado é chamada 

Mi cr ont r ol ador 87C530 e herda da classe base denominada Mi cr ocont r ol l er . 

Como a classe base contém quase todas as propriedades do microcontrolador usado, a classe 

especializada define apenas a propriedade com relação à eprom interna. Através do ambiente 
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de desenvolvimento escreve-se o código da classe e gera-se o componente, conforme o ciclo 

mostrado na Figura 76. 

 

 

Figura 76: Desenvolvimento do Javabean Microcontrolador 87C530 

 

De acordo com a hierarquia de classes discutida no Capítulo 4, os componentes de 

software que funcionam como drivers são implementados a partir da classe Dr i ver . Assim, 

são escritas classes que herdam desta para implementar os componentes Dr i ver Memor i a, 

Dr i ver Modem, Dr i ver Ser i al  e Sensor es . As classes para estes componentes são 

muito simples. Elas apenas invocam o construtor da classe superior e vincula os arquivos C ao 

componente. 

Conforme a análise feita anteriormente, outros dois componentes aparecem na 

arquitetura de software: Tecl ado e SMP. Estes componentes não tratam diretamente com 

dispositivos de hardware, ou seja, eles não são drivers. Sendo assim, as classes Java para 

descrever estes componentes herdam de Appl i cat i on ou BaseSof t war eComponent , 

conforme pode-se perceber na hierarquia de classes apresentada no capítulo 4. Estes 

componentes encapsulam os códigos C para tratar o teclado, cujos dados são enviados via 

serial, e a aplicação principal que conecta e gerencia todos os outros módulos de software. 
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6.3. Implementação do Sistema Usando 

Componentes 
 

Com os blocos básicos definidos, um novo projeto é criado e os componentes serão 

instanciados e representados em suas respectivas visões. Em seguida, as propriedades de cada 

componente são configuradas. Inicialmente, os componentes de hardware são adicionados e, 

conseqüentemente, são representados na visão estrutural e de implementação. Basicamente, os 

componentes de hardware mais relevantes para implementação da aplicação são: O 

microcontrolador, a memória de configuração e de usuários, a memória de eventos e o 

modem. A Figura 77 apresenta esses componentes dispostos na visão estrutural. 

Os componentes foram criados anteriormente com a forma padrão, e por isso, as suas 

propriedades apresentam os valores default que precisam ser configurados usando a folha de 

propriedades (Component Inspector). Por exemplo, as portas dos componentes estão criadas 

mas não configuradas. Dentre outras propriedades, devem ser definidas os nomes e os 

números dos pinos, qual o tipo e direção da porta. Após os componentes serem devidamente 

configurados, pode-se estabelecer as ligações entre eles para completar a visão estrutural do 

sistema. A Figura 78 apresenta a visão dos componentes com as suas respectivas 

configurações e ligações, bem como a representação de cada componente de hardware na 

visão de implementação. 
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Figura 77: Visão Estrutural da Aplicação 

 

As duas visões são automaticamente atualizadas quando as propriedades que são 

comuns a ambas são modificadas. Os valores configurados pela folha de propriedade, tais 

como o modelo do componente e as configurações das portas, são utilizados para verificar a 

consistência entre os componentes de hardware, e entre estes, e os componentes de software 

do projeto. Assim, os componentes de hardware já estão devidamente configurados. 

 

 
Figura 78: Visão Estrutural Completa 
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O próximo passo é instanciar os elementos de software que compõem a aplicação. Os 

componentes de software aparecem na visão de implementação, enquanto os arquivos 

vinculados a cada componente são disponibilizados na visão funcional. A Figura 79 apresenta 

os componentes de software com as suas propriedades listadas na folha de propriedades 

(Component Inspector). Inicialmente, Essas propriedades assumem valores padrões e, 

portanto, serão devidamente configuradas para representarem valores coerentes com o projeto 

em desenvolvimento. Esses valores são usados para verificação de consistência, bem como 

para representá-los na visão funcional. 

 

 

Figura 79: Componentes de Software 

 

Os componentes de software não possuem qualquer arquivo fonte vinculado e, 

portanto, deve-se configurar a propriedade i mpl ement at i onFi l e.  A Figura 80 apresenta 

a configuração dessa propriedade para o componente SMP. A este componente estarão 

vinculados os arquivos listados no campo denominado “ Implementation Files”  nessa mesma 

figura. Todos os arquivos vinculados aos componentes são visualizados e editados na visão 

funcional, como mostra a Figura 81. 
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Figura 80: Vínculo dos arquivos Figura 81: Arquivos fontes 

 

O passo seguinte é estabelecer os relacionamentos entre os componentes de hardware 

e software como mostra a Figura 82. Todos os componentes de software são executados no 

microcontrolador 87C530, conforme indica o relacionamento denominado Implementation 

Relationship. Os componentes de software que controlam outros dispositivos, ou seja, os 

drivers, são indicados nessa visão com o relacionamento denominado Control Relashionship. 

Após definir as propriedades e os relacionamentos entre os componentes, pode–se 

fazer a compilação dos arquivos. O Explorer lista todos os arquivos configurados nos 

componentes anteriormente. Clicando com o botão esquerdo do mouse nessa janela, abre-se 

um menu de contexto que possui a opção de compilação, como mostra a Figura 83. A 

ferramenta está configurada para usar o compilador C51 da keil para o microcontrolador 8051 

e compatíveis. O resultado da compilação aparece na Figura 84. 
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Figura 82: Visão de Implementação – Relacionamentos 

 

 
Figura 83: Compilação dos Arquivos 

 
Figura 84: Resultado da Compilação 

 

 

6.4. Análise dos Resultados 
 

Embora não seja o foco principal deste trabalho, o estudo de caso mostrou que é 

possível pensar em uma aplicação de sistemas embutidos completamente orientada a objetos, 

usando uma linguagem em alto nível de abstração como a UML para modelar, visualizar e 

documentar o sistema. 
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O Embedded Studio implementa recursos que viabilizam o desenvolvimento baseado 

em componentes, os quais são implementados usando o paradigma da orientação a objetos. 

Dessa forma, hardware e software podem ser tratados em um nível mais alto de abstração e os 

detalhes de implementação são considerados apenas no momento oportuno. Inicialmente, o 

sistema foi modelado sem a preocupação de distinguir entre hardware e software. Em seguida, 

pôde-se definir a estrutura de software, estabelecendo-se os componentes dependentes da 

plataforma alvo (drivers) e os de mais alto nível (application), bem como a arquitetura de 

hardware necessária. Vale ressaltar que foi possível aplicar essa abordagem, apesar da 

linguagem de programação para a implementação efetiva do sistema embutido, no caso a 

linguagem C, não suportar esse paradigma.  

Percebe-se claramente que no desenvolvimento baseado em componentes tem-se duas 

fases bem definidas: a implementação do componente e o seu uso no projeto. Como 

componentes são blocos de código completamente independentes da aplicação, eles podem 

ser desenvolvidos e disponibilizados para uso por diferentes pessoas, aumentando a 

reusabilidade e modularidade. A reusabilidade é ainda maior, pois novos componentes podem 

ser criados a partir daqueles já existentes. A complexidade, sofisticação e características de 

cada componente dependem do desenvolvedor. 

A implementação do estudo de caso demandou um esforço relativamente alto, pois o 

objetivo era desenvolver componentes para ampliar a biblioteca. Assim, as propriedades de 

cada componente foram levantadas e código foi escrito para cada um. No entanto, com a 

disponibilidade de uma biblioteca diversificada de componentes, o processo de 

desenvolvimento torna-se mais ágil. 

A facilidade de manipular componentes em um projeto contribui para um 

desenvolvimento mais rápido. Além disso, componentes têm a capacidade de expor detalhes 

de hardware que auxiliam o projetista, funcionando como um “ datasheet”  disponível em 

tempo de projeto. Por outro lado, componentes encapsulam rotinas de software que podem ser 

facilmente visualizadas,  editadas, removidas e adicionadas ao projeto através da configuração 

dos componentes. 

A organização do ambiente em diferentes “ visões”  facilita o gerenciamento e a análise 

detalhada do projeto, desde um único componente de hardware ou software, através da folha 

de propriedades, até uma análise mais ampla através das visões estrutural, funcional e de 

implementação. 
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Como resultado final, tem-se um projeto modelado em diferentes níveis de abstração, 

completamente modular, flexível e altamente documentado. Estes aspectos impulsionam o 

desenvolvimento de sistemas embutidos através do reuso de uma base de componentes, além 

de facilitar a manutenção de projetos existentes, bem como conceber novas aplicações em 

menos tempo. 
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Capítulo 7 
 

 

7. Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

Este capítulo apresenta as conclusões decorrentes do desenvolvimento deste trabalho e 

tece alguns comentários sobre o que pode ser feito no futuro para a continuidade do mesmo. 

Estes tópicos serão tratados nas seções das contribuições e trabalhos futuros, respectivamente. 

 

7.1. Introdução 
 

O objetivo deste trabalho é disponibilizar um ambiente integrado e aberto que permita 

o desenvolvimento baseado em componentes no contexto dos sistemas embutidos.  

Foram estudadas e analisadas as arquiteturas de componentes de software existentes e 

foi definida qual seria a mais adequada para os propósitos deste trabalho. A arquitetura de 

componentes javabeans foi utilizada por ser independente de plataforma, possuir uma API 

bem definida e se integrar naturalmente ao framework  netbeans. 

O ambiente integrado incorpora recursos para o desenvolvimento visual através da 

instanciação de componentes, bem como, possibilita a criação de arquivos fontes C e VHDL 

para a implementação de sistemas embutidos.  

O resultado final deste trabalho atinge os objetivos pretendidos e agrega contribuições 

para o desenvolvimento e integração de novos projetos. 

 

7.2. Contribuições  
 

Este trabalho apresenta duas contribuições importantes: o uso de componentes em 

mais alto nível de abstração para hardware e software de uma aplicação embutida e o uso de 

uma arquitetura de software bem definida para a implementação do ambiente integrado. 

O desenvolvimento baseado em componentes possibilita uma maior reusabilidade, 

pois eles podem ser instanciados e configurados em qualquer projeto, e permitem uma 
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implementação modular e organizada, uma vez que eles são módulos independentes e podem 

ser interconectados para formar aplicações maiores. Estas características facilitam 

sobremaneira a evolução e manutenção dos sistemas, diminuindo o tempo de 

desenvolvimento. 

Nos exemplos desenvolvidos neste trabalho, pôde-se perceber que o desenvolvimento 

baseado em componentes envolve duas fases bem definidas: a implementação dos 

componentes e a disponibilidade para o uso. O projetista do componente se preocupa com a 

sua complexidade, funcionalidade, flexibilidade, facilidade de uso e outras características. 

Cabe ao usuário do componente estudá-lo e verificar se o mesmo é adequado à aplicação. 

Caso contrário, ele pode optar por desenvolver um novo, a partir de componentes já 

existentes, reusando parte do que já foi desenvolvido. 

Este trabalho apresenta uma hierarquia de classes que pode ser facilmente estendida 

para o desenvolvimento de componentes. Devido a esta flexibilidade, tanto desenvolvedores 

de componentes quanto os projetistas de aplicações poderão implementar bibliotecas de 

componentes mais diversificadas. Esta hierarquia é baseada na arquitetura javabeans e sua 

API, facilitando a integração com a ferramenta construtora (IDE). Estas características 

possibilitam o desenvolvimento visual através da instanciação de componentes e configuração 

de suas propriedades, agilizando o processo de construção de sistemas embutidos. Além disso, 

tanto o software quanto o hardware são tratados de forma homogênea e visualizados de 

maneira integrada. 

A concepção da ferramenta como um conjunto de “visões”  disponibiliza uma 

organização lógica e facilita o gerenciamento do ambiente, permitindo que o projetista 

organize as ferramentas específicas co-relacionadas em um mesmo espaço de trabalho, bem 

como, separe os diferentes aspectos de projeto em visões distintas. 

O uso de um framework como infra-estrutura de software para a implementação da 

ferramenta apresenta-se como um grande fator de reusabilidade. Como a concepção do 

ambiente tinha em mente prover maior reusabilidade no contexto de sistemas embutidos, nada 

mais coerente do que reusar diversos aspectos de projetos para implementar a ferramenta 

proposta. Como resultado final, tem-se um ambiente integrado, completamente modular, 

expansível e com recursos que facilitam a integração de novas ferramentas. 

Todos os conceitos inerentes à engenharia de software util izados neste trabalho 

poderão ser utilizados no desenvolvimento de novas ferramentas. Com isso, tem-se um padrão 
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de desenvolvimento que é imprescindível para ferramentas mais complexas, além de 

viabilizar a integração com diferentes projetos. 

Levando-se em consideração que a comunidade de sistemas embutidos, em geral, 

trabalha com C, C++ e alguma linguagem de descrição de hardware (HDL), tais como VHDL 

ou Verilog, pode-se destacar como fator limitante deste trabalho a obrigatoriedade de 

conhecer Java para implementar os componentes de hardware e software. Da mesma forma, 

para fazer a integração com qualquer outra ferramenta só é possível através do 

desenvolvimento de classes Java. Além disso, o modelo de componentes não abrange 

nenhuma descrição relativa aos aspectos comportamentais dos componentes de hardware. 

No entanto, existem algumas soluções que podem ser implementadas no futuro para 

automatizar alguns procedimentos, como também, para adicionar novas funcionalidades ao 

ambiente existente, conforme será apresentado na próxima seção. 

 

7.3. Trabalhos Futuros 
 

Como trabalho futuro pode-se destacar o desenvolvimento de uma nova visão para 

lidar com os aspectos de simulação do projeto em um nível mais alto de abstração, 

considerando os componentes de hardware e software. Nesse caso, o modelo de componentes 

deve ser alterado para contemplar as informações inerentes às descrições comportamentais 

para posterior simulação. 

Um recurso importante a ser implementado é o desenvolvimento de programas 

assistentes (wizards) para geração automática de componentes para hardware e software, 

desobrigando o projetista de componentes de conhecer a linguagem Java. Adicionalmente, 

pode-se pensar em uma ferramenta gráfica auxiliar que permita desenhar as representações 

esquemáticas e mecânicas e vinculá-las ao componente gerado. 

Outro trabalho a ser feito é desenvolver módulos que adicionem ao ambiente um 

maior poder gerencial com o intuito de automatizar a integração de ferramentas, bem como, 

possibilite estabelecer critérios para a execução das mesmas de acordo com uma metodologia 

de projeto. Assim, esse ambiente poderá integrar o conjunto de ferramentas que compõe uma 

metodologia de co-design, tal como o PISH, podendo ter o fluxo de projeto configurado 

conforme as necessidades do projetista. Com isso, tem-se um flexível ambiente de 
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gerenciamento e controle de projeto, justificando ainda mais a denominação de Embedded 

Studio. 
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APÊNDICE A 
 

 

Diagramas de USE CASE 

 

Autent icar Usuários e Executar 
Comandos

Usuários

Testar Linha Telefônica
Testar Ativação da Saída do Rádio

Testar Ativação da Saída da 
Sirene

Testar Ativação da Saída Auxiliar

Testar Memórias do Sistema

Testar Entradas do Sistema

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 

Todos os usuários podem executar os testes do sistema, desde que tenham 

permissão individual para cada funcionalidade. 

 

Acionar Alarme por Detecção de 
Int rusão

Intrusão

Acionar Alarme por Detecção de 
Incêndio

Incêndio

Acionar Alarme por Botões de 
Pânico

Acionar Alarme por Detecção de 
Emergência Médica

Pessoa

Informar Falta/Restabelecimento 
de Energia Elétrica

Energia Elétrica

Acionar Alarme por Abertura da 
Central de Alarme

Abertura do 
Sistema

SireneAtivar Alarme Sonoro

Informar Estado da Bateria Bateria

Acionar Alarme por Corte da 
Antena do Rádio

Rádio

<<include>>

 

Representação das funcionalidades de sensoriamento do sistema. Apenas a 

detecção de intrusão deverá acionar o dispositivo sonoro. 
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Central Remota - 
LT

Central Remota - 
Rãdio

Enviar Ocorrência

 

Todos os eventos de sensoriamento, gerenciamento ou algum tipo de teste 

ocorridos no sistema, serão transmitidos às centrais remotas. 
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APÊNDICE B 
 

 

Diagramas de Seqüências relativos ao estudo de caso 

 
Autenticar  Usuário e Executar Comando 

InterfaceSerial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Armazenamento

Usuário

Digi ta Id Usuario
ValidarIdUsuario(id) ObterUsuario(id)

Usuario

ValidarUsuario
Exibir "Senha ?""Senha ?"

Espera 10 s

Digita Senha Senha
ValidarSenha

Exibir "Comando ?"
"Comnado ?"

Digita Comando

AutorizarComando(id)

Executar o use case 
para o comando, 
Observar os 
diagramas para os 
respectivos 
comandos

 
Este diagrama apresenta as operações necessárias para validar o usuário, solicitar 

comando e providenciar a execução do mesmo. 
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Ativar  Monitoração de Intrusos 

Usuário Interface Serial 
(Terminal

Gerenciador 
Func ional

Gerenciador de 
Armazenamento

Monitor

Enviar Ocorrencia -  Usar Use 
Case Enviar ocorrência

Usuario digita Sim/Nao

Exibi r "Ativar Intrusão ? "

Ativar Intrusão ?

Sim

Exibir "Intrusão Ativada"
Intrusão Ativada

Esperra(3 s)

Exibir RelogioRelogio

AtivarMonitoraçãodeIntrusão

RegistrarLogEvento(evento)

AtivarMonitoraçãodeIntrusão

OK

Executa o camando 
informado no Use 
Case "Autorizar e 
Executar Comando"

Espera 10 s

Verifica Areas de Intrusão

O Sistema não sera 
ativado se alguma 
area de cobertura 
estiver desativada

 
É solicitado ao monitor que ative a intrusão, se estiver tudo ok!, as memórias de 

configuração e de eventos são atualizadas. 
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Desativar  Monitoração de Intrusos 

Usuário InterfaceSerial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Gernciador de 
Armazenamento

Monitor

Executa o camando 
informado no Use 
Case "Autorizar e 
Executar Comando"

Exibir "Desativar Intrusão""Desat ivar Intrusão"

Espera 10 s

StartTimer(10)

Usuario Digita "Sim" Sim

DesativarMonitorçãodeIntrusão

DesativarMonitoraçãodeIntrusão
Ok

StartTimer(3)

Espera 3 s

Exibir "Intrusçao Desativada"
Intrusão Desativada RegistrarLogEvento

Enviar Ocorrencia -  Usar Use 
Case Enviar ocorrência

 
 

Habilitar /Desabilitar  Área de Cober tura 

Usuário Interface Serial 
(Terminal

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Armazenamento

Monitor

Exibir "Area ? "Area

Espera 10 s

Digita Area
Area

ObterStatusArea(area)

ValidarArea
StatusAreaExibir "Habilitar/Desabilitar Area "Habilita/Desabilitar Area"

Espera 10 s

Usuario digita Sim/Nao Status=Sim/Nao
MudarStatusArea(Status)

MudarStatusArea(Sattus)

OK
Exibir "Area Habilitada/Area Desabilitada

Area Habilitada/Desabilitada

Espera(3 s)

Exibir RelogioRelogio Enviar Ocorrencia -  Usar Use 
Case Enviar ocorrência

RegistrarLogEvento(evento)
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Programar Horár io de Ativação Automática 

Usuário Interface Serial 
(Terminal

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Armazenamento

Moni tor

Espera no 
máximo 10 s

Enviar Ocorrencia -  Usar Use 
Case Enviar ocorrência

Espera 3s

Digita Sim

Digitar Hora:Min

Digitar Sim

Exibir "Programar Sist ? "
Programar Sist ?

Sim

Exibir "Sist Programado"
"Area Temporizada"

StartTimer(3)

Exibir RelogioRelogio

Exibir "Hora:Min Inicio ?"Hora:Min Inicio ?

Hora:Min

ConfirmeTempo(Hora:Min)
Hoar:Min ?

Sim

ProgramarHorariodeAtivaçãoDesativação(Hora, Data)

RegistrarLogEvento(evento)

ProgramarHorariodeAtivaçãoDesativação(Hora, Data)
OK

ValidarHora

Exibir "Dia/Mes/Ano ini ?"Dia/Mes/Ano ini

Digita Data Data

Espera no 
Máximo 10 s

ValidarData

ConfirmeData(Data)
Data

Digita Sim Sim

Exibir "Confirma Prog ?"
Confirma Prog ?

Digita Sim
Sim

 
O usuário informa os dados para ativar/desativar a detecção de intrusão 

automaticamente. Após os dados serem validados, eles são armazenados na memória de 
configuração, informados ao monitor e um evento é gerado. 
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Programar Área Tempor izada 

Usuário Interface Serial 
(Terminal

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Armazenamento

Monitor

Espera no 
máximo 10 s

Enviar Ocorrencia -  Usar Use 
Case Enviar ocorrência

Digita Area

Exibir "Area ? "
Area ?

Area

Exibir "Area Temporizada"
"Area Temporizada"

StartTimer(3)

Exibir RelogioRelogio

ProgramaAreaTemporizada(Area, Tempo)

RegistrarLogEvento(evento)

ProgramarAreaTeporizada(Area, Tempo)

OK

Exibi r "Tempo ?"Tempo ?

Digitar Tempo Tempo

ValidarDados

Espera 3s

Confi rmeTempo(Tempo)
XX s ?

Digitar Sim Sim

 
O usuário informa a área e o tempo de programação. Em seguida o monitor e a 

memória são informados, ocorrendo também a geração dos eventos. 
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Programar Intervalos de Tempo para Teste da Linha Telefônica 

Usuário Interface Serial 
(Terminal)

Gerenciador de 
Armazenamento

MonitorGerenc iador 
Funcional

Executa o comando 
definido no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Digita sim

Enviar Ocorrencia -  Usar Use 
Case Enviar ocorrência

Tempo p/ Intrusão 
desligada

Tempo p/ 
Intrusão ligada

Exibir "Prog. teste fone ?"

Prog. teste fone ?
sim

StartTimer(10)

Exibir "Tempo sist.  OFF ?"Tempo sist. OFF ? StartTimer(10)
Digita tempo

tempo ConfigTempoTesteModemOFF(tempo)

ConfigTempoTesteModemOFF(tempo)
Exibir "Tempo sist. ON ?"Tempo sist. ON ?

StartTimer(10)

Digita tempo
tempo

ConfigTempoTesteModemON(tempo)

ConfigTempoTesteModemON(tempo)
Exibir "Fone teste OK!"Fone teste OK! StartTimer(3)

Exibir relógio
relogio

RegistarLogdeEvento(evento)

 
O usuário informa os tempos de teste da linha para a intrusão ligada e desligada. 

Em seguida o transmissor e a memória são informados. Um evento é gerado para ser 
transmitido. 
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Alterar  Senha 

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Memória

Executa o comando 
definido no no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Espera 10 s  
se não tiver 
reposta 
apresenta 
Data/Hora

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

Digita Sim

Exibir "Muda sua Senha ?"
Muda sua Senha ?

Sim

Exibir Relogio
Relogio

RegistrarLOgdeEvento(evento)

StartTimer(10)

Exibir "Sua Nova Senha ?"
Sua nova Senha ?

StartTimer(10)Digita Nova Senha
Nova Senha

ValidarSenha(NovaSenha)
Exibir "Redigite Senha!"

Redigite Senha!
StartTimer(10)

Redigita Senha Senha

ValidarSenha(Senha)

MudarSenha(Id, Senha)

Exibir "Senha Atualiza"
Senha Atualizada

StartTimer(3)

 
O usuário informa a senha duas vezes e após ser validada, ela é atualizada. 
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Alterar  Senha de outro Usuár io 
 

Usuário Int erface Srial 
(Terminal )

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Memória

Executa o comando 
definido no no USE 
CASE  "Autorizar e 
Executar comando"

Espera 10 s  
se não tiver 
reposta 
apresenta 
Data/Hora

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

Digita Sim

Digita usuário

Redigita Senha

Exibir "Muda Senha outro ?"
Muda Senha outro?

Sim

Exibir Relogio
Relogio

StartTimer(10)

Exibir "De qual usuário ?"
De qual  usuário ?

StartTimer(10)
usuário

ValidarSenha(NovaSenha)

Exibir "Redigite Senha!"
Redigite Senha!

StartTimer(10)
Senha

ValidarSenha(S enha)

Exibi r "Senha Atual iza"
Senha Atualizada

StartTimer(3)

RegistrarLOgdeEvento(evento)

MudarSenha(Id, Senha)

Exibir "Nova senha ?"Nova senha ?
StartTimer(10)

Digita nova senha
Nova senha

ValidarUsuario(Id)

Ok

 
Procedimento similar ao anterior, porém a operação é feita para outro usuário do 

sistema, e não para quem está operando-o no momento. 



Apêndice B – Diagramas de Seqüência  UFPE-CIN-Greco 

   
Dissertação de Mestrado  148 

 

 
 
 
 

Atr ibuir  Pr ivilégio de Acesso 

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Memória

Executa o comando 
definido no no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Espera 10 s  
se não tiver 
reposta 
apresenta 
Data/Hora

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

Digita Sim

Digita usuário

Exibir "Dá privilégio ?"
Dá privilégio ?

Sim

Exibi r RelogioRelogio

StartTimer(10)

Exibir "A qual usuário ?"
A qual usuário ?

StartTimer(10)

Usuário

Exibir "Atr "+Acesso+"ativado"

At r +Acesso+at ivado StartTimer(3)

RegistrarLOgdeEvento(evento)

Exibir "Acesso a mudar ?"Acesso a mudar ?

Digita acesso Acesso

ObterUsuario(Usuario)
ValidarUsuario

Usuario

ValidarAcesso(Acesso)

AtualizarUsuario(Usuario)

AtribuirPrivilegiodeAcesso(usuario, acesso)
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Retirar Privilégio de Acesso 

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Func ional

Gerenciador de 
Memória

Executa o comando 
definido no no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Espera 10 s  
se não tiver 
reposta 
apresenta 
Data/Hora

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

Exibir "Remove privilégio ?"

StartTimer(10)
Remove privilégio ?

Digita sim sim
Exibir "De qual usuário ?"De qual usuário ? StartTimer(10)

Digita Id usuário usuário

Exibir "Acesso a mudar ?"
Acesso a mudar ?

StartTimer(10)

Digita acesso
acesso

ObterUsuário(Id)
ValidarUsuário

usuário

ValidarAcesso

RemoverPrivilegioAcesso(Id,Acesso)

AtualizarUsuario(usuario)

RegistrarLogEvento(evento)Exibir "atr+acesso+retirado"
"atr+acesso+retirado" StartTimer(10)

Exibir relógiorelógio

 
 

Testar a linha telefônica 

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Monitor Transmissor

Executa o comando 
definido no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Espera 10 s

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

Digita Sim

Exibir "Test a Modem  ?"
Testa modem

Sim

Exibir Relogio
Relogio

ObterStatusdeIntrusão

RegistrarLOgdeEvento(evento)

StartTimer(10)

StatusIntrusão

TestarComunicaçãoviaModem

StatusIntrusão == 
Desligado

Chamadaparacentral

Faz chamadas 
para todas as 
centrais

Exibir "Testando modem!""Testando modem!" StartTimer(10)

 
Faz chamadas de testes às centrais. 
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Testar  Ativação da Saída do Rádio 

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Monitor Transmissor

Executa o comando 
definido no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Espera 10 s

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

StatusIntrusão == 
Desligado

Digita Sim

Exibir "Testa radio  ?"
Testa radio  ?

Sim

StartTimer(10)

Exibir "Testando modem!""Testando modem!"

ObterStatusdeIntrusão

RegistrarLOgdeEvento(evento)

StatusIntrusão

At ivarSaidadoRadio

StartTimer(180)
DesativarSaidadoRadio

Desativada 
passado 1 
minuto ou 
usuario 
interrompe

StartTimer(10)

Exibir relógiorelógio

 
 

Testar a Ativação da Saída da Sirene 

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Monitor Sirene

Executa o comando 
definido no no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Exibir "Testar Sirene  ?"
Testa Sirene

Espera 10 s

Digita Sim Sim Ativar Sirene Ativar Sirene

Espera 3 s ou 
usuario interrompe

Desativar Sirene
Desativar Sirene

Exibir Relogio

RegistrarLogdeEvento(evento)

Relogio

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice B – Diagramas de Seqüência  UFPE-CIN-Greco 

   
Dissertação de Mestrado  151 

 

 
 

Testar  a Ativação da Saída Auxiliar  

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Monitor Transmissor Gereciador de 
Memória

Executa o comando 
definido no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Espera 10 s

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

StatusIntrusão == 
Desligado Desativada 

passado 1 
minuto ou 
usuario 
interrompe

Digita Sim

Exibir "Testa saida aux  ?"
Testa saida aux  ?

Sim

StartTimer(10)

Exibir "Fim do Teste!"Fim do Teste!
StartTimer(3)

Exibir Relogio
Relogio

StartTimer(180)

ObterStatusdeIntrusão
StatusIntrusão

AtivarSaidaAuxiliar

DesativarSaidaAuxiliar

Exibir "S.Aux Lig! T. SIM"
S.Aux Lig! T. SIM

RegistrarLogEvento(evento)

 
Testar as memór ias do sistema 

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Monitor Gereciador de 
Memória

Executa o comando 
definido no USE 
CASE "Autorizar e 
Executar comando"

Espera 10 s

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

StatusIntrusão == 
Desligado

Digita Sim

Exibir "Testa memoria  ?"
Testa memoria  ?

Sim

StartTimer(10)

ObterStatusdeIntrusão
StatusIntrusão

TestarMemoria
TestarMemoriaConf

OK
Exibir "Testando mem..."Testando mem...

Exibir "MEM.CONFIG OK"MEM.CONFIG OK
TestarMemoriaEvento

OK
Regist rarLogEvento(evento)Exibir "MEM.EVENTOS OK"MEM.EVENTOS OK

StartTimer(3)Exibir relógio
relógio
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Testar Entradas do sistema 

Usuário Interface Srial 
(Terminal)

Gerenciador 
Funcional

Monitor Gereciador de 
Memória

Executa o comando 
definido no USE 
CASE " Autorizar e 
Executar c omando"

Espera 10 s

Executar o Use 
Case "Enviar 
Ocorrência"

StatusIntrusão == 
Desligado

Digita Sim

Exibir "Testa entradas ?"
Testa entradas ?

Sim

StartTimer(10)

RegistrarLogEvento(evento)

TestarEntradas

TesteaEntradas
InformaStatusEntradaMostraStatusStatus

Testa 
continuamente 
até teclar sim

Exibir "Apert SIM p/ fim"Apert  SIM p/ fim

Digi ta sim sim EncerrarTestes
OKExibir "Teste Encerrado"

Teste Encerrado
StartTimer(3)

Exibir relógio
relógio

 
O teste será feito continuamente, até que o usuário interrompa, e será mostrado o 

estado de cada entrada. 
 

Ativar  Alarme Sonoro 

Gerenciador Gerenciador de 
Armazenamento

Monitor Sirene

RegistrarLogEvento(evento)

Ativar Sirene Ativar Sirene

Espera 3 s

Enviar 
Ocorrência

Desativar Sirene Desativar Sirene
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Acionar Alarme por  Detecção de Intrusos 

Sensor de 
Intrusão

Gerenciador 
Funcional

Monitor

Monitorar Sensores

Detecção de Intrusão

MonitorarEntradas

SensorDetectouIntrusãoIntrusão(area)

Executar Use Case 
"Acionar Alarme Sonoro"

 
Se ocorrer uma intrusão, o sistema detectará no momento em que estiver fazendo 

a monitoração 
 

Acionar  Alarme por  Detecção de Incêndio 

Sensor de 
Incendio

Gerenciador 
Funcional

Monitor Gerenciador de 
Memoria

Executar Use Case 
"EnviarOcorrênica"

Monitorar Sensores

Detecção de Incêndio

MonitorarEntradas
SensorDetectouIncendio

RegistrarLogdeEvento(evento)

 
 
 

Acionar Alarme por  Botão de Pânico 
MonitorPess oa Gerenciador 

Funcional
Gerenciador de 

Memoria

Executar Use Case 
"EnviarOcorrênica"

MonitorarEntradas
AcionaBotaoPanico

Monitorar Sensores

DetectouPanico

Regist rarLogdeEvento(evento)
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Acionar  Alarme por  emergência Médica 

MonitorPessoa Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Memoria

Executar Use Case 
"EnviarOcorrênica"

MonitorarEntradas

Detecção de Emergência Médica

Monitorar Sensores

SensorDetectouEmergenciaMedica

RegistrarLogdeEvento(evento)

 
 

Acionar Alarme por  Abertura da Central 

MonitorSensor de 
Intrusão

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Memoria

Executar Use Case 
"EnviarOc orrênic a"

MonitorarEntradas

Detecção de Abertura da Central

Monitorar Sensores

SensorDetectouAberturadaCentral

RegistrarLogdeEvento(evento)

 
 

Informar Falta/Restabelecimento de Energia Elétr ica 

MonitorSensor de 
Energia

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Memoria

Executar Use Case 
"EnviarOcorrênica"

MonitorarEntradas
DetecçãoFaltaRestEnergia

Monitorar Sensores

SensorDetectouFaltaRestEnergia

RegistrarLogdeEvento(evento)
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Informar Estado da Bater ia 

MonitorSensor de 
Int rusão

Gerenciador 
Funcional

Gerenciador de 
Memoria

Executar Use Case 
"EnviarOcorrênica"

MonitorarEntradas

InformaEstadodaBateria

Monitorar Sensores

SensorDetectouFaltaRestEnergia

RegistrarLogdeEvento(evento)

IniciaRotinadeAlerta Se bateria 
descarregada

 
 

Enviar  Ocorrências 

Gerenciador 
Funcional

Transmissor Modem/Rádio

TransmitirEvento(evento) Discar/Conectar

Espera estabelecimento 
de conexão

Enviar

ack
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