
 
1 

 
Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“SCExamine: Um Mecanismo para Introspecção de 

Sistemas em SystemC” 

 

Por 

 

Humberto Rocha de Almeida NetoHumberto Rocha de Almeida NetoHumberto Rocha de Almeida NetoHumberto Rocha de Almeida Neto 

 

Dissertação de Mestrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
RECIFE, SETEMBRO/2006 

 

 



 
2 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

HUMBERTO ROCHA DE ALMEIDA NETO 
 
 
 
 

“SCExamine: Um Mecanismo para Introspecção de 
Sistemas em SystemC" 

 
 
 
 

ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-GRADUAÇÃO  EM    
CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  INFORMÁTICA   
DA UNIVERSIDADE  FEDERAL   DE  PERNAMBUCO  COMO  
REQUISITO PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE  MESTRE  
EM CIÊNCIA DA  COMPUTAÇÃO. 

 
 
 

 
                                  ORIENTADOR(A): Dra. EDNA NATIVIDADE DA SILVA BARROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, SETEMBRO/2006 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 



 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

Agradecimentos 
 

Durante esta árdua caminhada, entes relevantes tiveram papel mais que 

especial na tomada do rumo certo para este trabalho pesquisa. Meus sinceros e 

inestimáveis agradecimentos: 

À esta Universidade e ao Centro de Informática que, através de sua 

estrutura, seus docentes e demais funcionários, sempre me fizeram sentir-me em 

casa. Juliana, Rodrigo, Melo, Rosalí, Roberta e demais amigos do suporte técnico e 

administração tiveram muito trabalho comigo. Sem falar nos professores Manoel, 

Patrícia, Hermano, Augusto, André e Silvio e demais que sempre me deram enorme 

apoio nos momentos obscuros. 

À Prof. Doutora Edna, professora e orientadora, pelo profissionalismo, 

competência,  responsabilidade e principalmente disponibilidade. Sem dúvida são 

muitas as lições aprendidas, em meio de críticas e sugestões construtivas, perante 

uma oportunidade ímpar concebida a mim por meio dela.  

Aos amigos do “galpão do C.E.S.A.R.” que passaram muitos finais de 

semana, noites e madrugadas adentro para conquistar e vencer esse enorme desafio. 

Entre estes, inúmeros poderiam ser citados, porém foi sempre bom desabafar os 

medos e angústias com: Kátia “Katiaça”, Renata “Sportinha”, Gustavo “Shirek”, 

Gustavo “Coxinha”, Péricles “Pepe legal”, Vitor “Sapinho”, Marcão “Baiano”, 

Fabão “Piruca”, Zildomar “Zildo”, Sandrinha Siebra, Vânia “Vaninha”, Rodrigo 

“Sinecoso”, Sidney “Sidnelson”, Sérgio “Murilão”, Luckerson “Luck” e tantas 

outras gigantes amizades fortalecidas nesse período de muito suor e sangue. 

Aos amigos do Grupo de Engenharia da Computação como um todo, que 

me ajudaram bastante quando a luz ao final do túnel já parecia quase que impossível 

de ser enxergada. Vitor, Halmos, Abner (o Grupo da Câmera) e lógico que não 

poderia esquecer de Diogo, Abel, Remi e outros amigões que sempre me ajudaram a 

não fraquejar e seguir em frente. 

Aos alunos orientados pela Prof. Doutora Edna, que dispuseram de seu 

precioso tempo em reuniões acerca de críticas e sugestões para a obtenção dos 

melhores resultados possíveis junto aos objetivos da pesquisa. Isso sem falar no 

apoio e amizade.Guilherme, André, Fábio, Edson e Cristiano meus agradecimentos 

a todos vocês meus grandes amigos. 



 
5 

Aos alunos participantes do projeto PDesigner, em especial: Milena, 

Marcelo, André e Willliams, os quais tiveram participação importantíssima o 

sucesso da integração do mecanismo desenvolvido neste trabalho ao Framework 

PDesigner. 

Aos integrantes do projeto BrazilIP (Unicamp e UFCG) e grupo 

GreenSoCs - Pinapa pela interação e apoio ao desenvolvimento da pesquisa. Em 

especial ao Prof. Doutor Elmar e seus alunos na UFCG, amigos da Unicamp (Bartho 

e Samuel) e ao Grupo GreenSoCs – Pinapa (Primrose, Matthieu e Frederic). 

Aos meus amigos extra-universidade, pelos momentos grande 

compreensão nas ausências de comemorações festivas por conta de provas, projetos 

e trabalhos correlacionados. 

E por fim, mas não menos importantes, afinal os últimos sempre serão os 

primeiros, meus agradecimentos ao meu maior e mais precioso bem que tenho em 

minha vida: minha família. Os agradecimentos maiores à minha mãe (Sra. Sonia), 

meu pai (Sr. Paulo), meu irmão (Renato), meus avôs e avós (que Deus os tenha) e 

minha linda futura e mais que especial esposa (Edviges – minha “Vivi”).  

Todos estes sofreram juntos comigo, me suportando, tendo paciência e 

repassando inigualável apoio mesmo diante de todos os meus momentos de mau 

humor, stress e por algumas vezes desespero em conseguir forças para vencer. Sem 

a presença de Deus e de todos estes em minha vida, eu realmente estaria reduzido ao 

pó ontem, hoje e por todo sempre. 

 



 
6 

Resumo 

No competitivo mercado de sistemas digitais dedicados, a crescente 

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

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

construção de modelos virtuais de sistemas, em diferentes níveis de abstração, a fim 

de permitir a exploração do espaço de projeto e a validação funcional dos mesmos, 

antes de implementações em plataformas alvo. SystemC é uma biblioteca de classes 

C++ que permite a modelagem e simulação de tais modelos e que tem conquistado 

espaço diante de gigantes do mercado. Ferramentas de desenvolvimento de sistemas 

tradicionalmente necessitam de mecanismos de introspecção para oferecer serviços 

de apoio. Introspecção é o ato de extrair informações a respeito de um dado 

programa ou componente de software. Contextos típicos que podem demonstrar a 

relevância da extração destas informações são os ambientes de composição de 

sistemas de apoio ao paradigma de projetos baseados em plataforma. Estes 

ambientes necessitam extrair informações estruturais e comportamentais de 

comunicação e sincronização, tanto da própria aplicação quanto da especificação da 

plataforma. As informações extraídas são de extrema utilidade para apoiar 

projestistas nas atividades de mapeamento entre os componentes do sistema. 

O projeto aqui proposto destinou-se ao desenvolvimento de técnicas para 

identificação de elementos estruturais e comportamentais a partir de sistemas 

especificados em SystemC. Uma vez identificados, estes elementos puderam então 

ter suas informações extraídas e disponibilizadas. Esta pesquisa resultou na 

construção de um mecanismo intitulado SCExamine que tem o objetivo de 

implementar as técnicas de introspecção propostas neste trabalho. O mecanismo de 

introspecção foi aplicado em vários modelos de sistemas, dentre eles o modelo de 

uma CPU RISC atualmente distribuída na biblioteca SystemC padrão. 

As informações extraídas são disponibilizadas por meio de arquivos 

XML que podem ser facilmente utilizadas por outras ferramentas de apoio ao 

desenvolvimento de sistemas. A obtenção de tais informações de maneira 

automatizada proporciona um aumento significativo na produtividade de projetistas 

que utilizam SystemC como linguagem de especificação de sistemas. 

Palavras-chave: Introspecção, Reflexão, SystemC, Sistemas Embarcados. 



 
7 

Abstract 

In the competitive market of dedicated digital systems, the increasing 

demand for products with more complex functionalities each time has become the 

project of such systems a great challenge. In this scene, one becomes necessary the 

construction of virtual models of systems, in different levels of abstraction, in order 

to allow to the exploration of the project space and the functional validation of the 

same ones, before implementations in target platforms. SystemC is a C++ library 

that allows to the modeling and simulation of models and that it has conquered 

space ahead of giants of the market. Tools of development of systems traditionally 

need introspection mechanisms to offer support services. Introspection is the act to 

extract information regarding data programs or software component. Typical 

contexts that can demonstrate the relevance of the extration of these information are 

the environments of composition of systems to Platform-based design. These 

environments need to extract structural and behavioral informations of 

communication and synchronization, as much of the proper application how much 

of the platform specification. The extracted informations are of extreme utility to 

support designers in the activities of mapping in the systems components.  

This work created techniques for identification of structural and 

behavioral elements from systems in SystemC. After identified, these elements 

could have its informations extracted. This research resulted in the construction of a 

mechanism called SCExamine. This mechanism implements the introspection 

proposals techniques and was applied in some system models, amongst them the 

model of a CPU RISC distributed in the SystemC library default.  

The extracted informations are generated in XML files that can easily be 

used by other tools of support to the development of systems. The extraction of such 

information in automatized mode provides a significant increase in the productivity 

of designers who use SystemC as language of specification of systems.  

Keywords: Introspection, Reflection, SystemC, Embedded Systems.  
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo será apresentada uma introdução ao trabalho 

desenvolvido. Esta introdução tem o objetivo de demonstrar as motivações, 

objetivos e estrutura da pesquisa desenvolvida contextualizando o leitor na área de 

atuação do trabalho em questão. 

1.1. O Problema da Produtividade 

No competitivo mercado de sistemas digitais dedicados, a crescente 

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

projeto de tais sistemas um grande desafio. Nos últimos anos, requisitos como 

desempenho e qualidade têm se mostrado como essenciais para o sucesso destes 

projetos.  

Diante deste contexto, duas importantes características têm sido levadas 

em consideração: a capacidade física dos chips e a produtividade dos projetistas. 

Enquanto a capacidade física dos chips tem conseguido crescer proporcionalmente 

para atender as demandas do mercado, a produtividade dos projetistas tem se 

mostrado como o grande gargalo no desenvolvimento destes projetos.  Este 

fenômeno é tipicamente conhecido como “design gap” [JH03]. A Figura 1.1 

demonstra a atual gravidade deste problema. Enquanto a capacidade física dos chips 

tem crescido mais de 50% ao ano, o crescimento da produtividade dos projetistas de 



 
14 

sistemas tem alcançado apenas algo em torno dos 30% ao ano. Este diferencial de 

crescimento estabeleceu um claro “gap” de 20% entre a capacidade física dos chips  

e a produtividade dos projetistas de sistemas.  

 

 

Figura 1.1 – Gráfico de demonstração do Design Gap 

 
Diante deste cenário, novas tecnologias têm sido propostas com o 

objetivo minimizar o problema do “design gap”. O uso de novas metodologias, 

aliadas a linguagens de modelagem e ambientes de composição de sistemas, tem 

sido umas das alternativas mais empregadas. A metologia denominada Platform-

Based Design (PBD) [San02], tem sido uma das mais utilizadas para apoio ao 

desenvolvimento de sistemas. 

1.2. Desenvolvimento Baseado em Plataforma 

A metodologia PBD tem sido utilizada com o objetivo de agilizar o 

processo de desenvolvimento de sistemas dedicados complexos com produtividade e 

qualidade.  
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Segundo esta metodologia, uma aplicação, definindo unicamente a 

funcionalidade do sistema que se deseja criar, sem nenhum detalhe de 

implementação, deve ser mapeada em uma plataforma, que na realidade é pré-

concebida para cada grupo, ou família, de aplicações. Após o processo de 

mapeamento, o sistema é analisado de acordo com determinadas métricas 

consideradas como essenciais ao projeto. Neste momento, o projetista tem a 

liberdade de aplicar ajustes na aplicação, na plataforma ou até mesmo no próprio 

mapeamento entre ambas as partes. Durante estes ajustes, a preocupação primordial 

é a exploração do espaço de alternativas de projeto em busca da obtenção dos 

melhores resultados segundo os requisitos não funcionais definidos para a aplicação.  

A metodologia PBD é baseada no diagrama em Y (Figura 1.2). Podemos 

perceber que há uma nítida separação entre o desenvolvimento da aplicação e da 

plataforma de hardware. Isto permite ao projetista da aplicação validar a 

funcionalidade do sistema mesmo que a plataforma alvo ainda não esteja por 

completo disponível. 

 

Figura 1.2 – Desenvolvimento Baseado em Plataforma 

 

O comportamento da aplicação pode ser especificado através de 

diferentes modelos de comparação. A implementação por meio de processos 
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concorrentes, comunicando-se através de portas e canais, pode ser citada como uma 

das possíveis formas de especificação deste comportamento.  

A Figura 1.3 ilustra um exemplo de aplicação que implementa o 

comportamento de um sistema de detecção de movimentos através de frames 

capturados por uma câmera digital. A aplicação é composta por cinco módulos 

distintos interligados através de portas e canais: Controller, FrameGrabber, 

MotionEstimator, ImageComposer, CameraController. O módulo Controller 

gerencia o sistema inteiro, o FrameGrabber é responsável pela captura dos frames 

no formato MPEG. O módulo MotionEstimator é responsável por detectar o 

movimento dos objetos na imagem filmada, o ImageComposer decide qual dos 

objetos em movimento filmar e finalmente o CameraController ativa dois motores 

de passo para permitir o movimento da câmera na direção correta.  

 

Figura 1.3 – Aplicação Desenvolvida Segundo o PBD 
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Como pode ser observado, o comportamento do sistema é bem definido, 

no entanto a plataforma alvo para a aplicação ainda não, existindo várias alternativas 

de sua implementação final. 

Antes da implementação da aplicação na plataforma alvo, é necessário 

validar o comportamento da aplicação. Uma das técnicas mais utilizadas para 

validação deste comportamento é a simulação. Para validação da aplicação, através 

de simulação, utilizam-se normalmente linguagens de programação de alto nível, a 

exemplo de C/C++ e Java. SystemC é uma biblioteca que estende a linguagem C++ 

e que vem ganhando espaço neste contexto (maiores detalhes no Capítulo 2 desta 

dissertação). 

A especificação de uma aplicação em SystemC permite a definição de 

módulos concorrentes, conectados através de portas, e o uso de canais para 

comunicação entre processos (Figura 1.3). 

 

Figura 1.4 – Arquitetura da Plataforma Desenvolvida Segundo o PBD  
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Uma vez validado o comportamento da aplicação, torna-se necessário a 

implementação de seus módulos numa plataforma alvo pré-concebida. Uma 

plataforma de implementação deve ser escolhida de acordo com o tipo de aplicação 

desenvolvida. Esta plataforma pode ser composta por um ou mais processadores 

(Exemplos: SPARC, 8051, entre outros), DSPs - Digital Signal Processor), 

memórias e blocos de hardware, todos interconectados por uma infra-estrutura de 

comunicação. A Figura 1.4 exibe um exemplo de plataforma que poderia ser 

utilizada para implementar a aplicação descrita na Figura 1.3. 

Uma vez que os estágios de especificação da aplicação e modelagem da 

plataforma já estejam concluídos, faz-se necessário então o mapeamento dos 

processos da aplicação (módulos funcionais da aplicação e dos elementos de 

comunicação) nos componentes da plataforma. Este mapeamento é demonstrado na 

Figura 1.5.  

 

Figura 1.5 – Mapeamento entre a Aplicação e a Plataforma 

 
Observe que, de acordo com a Figura 1.5, os módulos funcionais da 

aplicação e os elementos de comunicação foram mapeados nos componentes da 

plataforma. Os módulos: FrameGrabber, MotionEstimator e ImageComposer foram 
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mapeados no 8051, enquanto que os módulos Controller, CameraController e 

Camera foram mapeados no processador Leon. No que diz respeito aos elementos 

de comunicação da aplicação, todos foram mapeados em um barramento AMBA na 

plataforma. 

Um fato importante a ser ressaltado neste momento é que SystemC nos 

fornece uma infraestrutura para modelagem e simulação tanto da aplicação quanto 

da própria plataforma (maiores detalhes no Capítulo 2 desta dissertação). Após o 

mapeamento dos elementos da aplicação nos elementos da plataforma, deve ser 

realizada uma análise da execução de todo sistema. Neste momento a aplicação é 

executada sobre a plataforma permitindo a avaliação quanto ao atendimento dos 

requisitos não-funcionais definidos para o projeto. A decisão de possíveis 

redefinições na plataforma, na aplicação, ou até mesmo no mapeamento dos 

elementos, devem ser guiadas por estes resultados. 

As validações da aplicação, da plataforma e do sistema mapeado antes da 

implementação física do sistema possuem extrema importância. Através destas 

validações é que se torna possível a detecção de erros ainda em fases iniciais do 

projeto.  

O mapeamento da aplicação na plataforma é considerado uma das etapas 

mais críticas definidas pela metodologia PBD. É claro perceber que neste momento 

o projestista precisa extrair informações dos elementos da aplicação (módulos, 

canais, etc) para mapeamento nos componentes da plataforma (processadores, 

barramentos, etc). Além de consumir muito tempo do projetista, quando executado 

de maneira manual, esta etapa é bastante suscetível a erros de mapeamento indevido 

entre os elementos do sistema. 

1.3. Linguagens para Descrição de Sistemas 

Conforme já citado anteriormente, tanto a aplicação quanto à plataforma 

precisam ser modeladas segundo a metodologia PBD. As modelagens de hardware e 

software possuem características bastante distintas. Linguagens para descrição de 

hardware (ou HDLs, do inglês “Hardware Description Languages”), tais como 

VHDL [VH06] e Verilog [VE06], quando comparadas com as linguagens de 
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programação para software, ganham em expressividade para modelar concorrência, 

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

específicas para circuitos digitais, no entanto não possuem expressividade 

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

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

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

abstração, mas não possuem recursos nativos para modelar comportamentos 

concorrentse, essenciais à modelagem de elementos de hardware. 

SystemC é uma biblioteca de classes, incluindo um núcleo de simulação, 

que estende a semântica original da linguagem de programação C++ [Str00]. Esta 

biblioteca oferece a infra-estrutura necessária para modelar, com maior facilidade, 

tanto características essenciais de hardware como concorrência, comunicação, 

temporização, sincronização, reatividade, modularização, hierarquia e tipos de dados 

específicos, como características essenciais das linguagens de programação comuns 

como facilidade de desenvolvimento e abstração.  A Figura 1.6 demonstra um pouco 

desta idéia. 

 

Figura 1.6 – Linguagens de Programação e de Descrição de Hardware 

 

SystemC permite a descrição de modelos executáveis de sistemas 

compostos por hardware e software padronizando-os em uma única linguagem. Isto 

facilita a integração entre ferramentas, reuso de código e o compartilhamento de 

projetos.  

Os sistemas especificados em SystemC são construídos baseados em 

elementos pré-definidos da própria biblioteca. Cada elemento em SystemC possui 
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uma responsabilidade específica para o desenvolvimento do sistema. Basicamente 

temos o seguinte: os módulos (unidades funcionais de todo sistema em SystemC); as 

portas, interfaces, conexões e canais (estabelecem a comunicação inter-módulos); e 

os processos (descrevem o comportamento encapsulado em cada módulo). Além 

disto, inerente a um determinado processo, ou seja, na descrição de seu 

comportamento, torna-se passível a presença de primitivas SystemC para executar 

as tarefas de comunicação e sincronização entre processos (wait, read e 

write).  

Neste trabalho de pesquisa subdividimos os elementos definidos pela 

biblioteca SystemC para o desenvolvimento de sistemas em dois tipos distintos: os 

estruturais: elementos que compõem a estrutura da arquitetura do sistema (módulos, 

portas, interfaces, canais, conexões e processos); e os comportamentais de 

comunicação e sincronização: primitivas de SystemC para sincronização e 

comunicação entre processos (wait, read e write). Estes elementos da 

biblioteca SystemC, tanto os estruturais quanto os comportamentais de comunicação 

e sincronização, serão apresentados com detalhes no Capítulo 2 desta dissertação.  

Como vantagens na utilização de SystemC podemos citar: A 

possibilidade de descrição em diferentes níveis de abstração, a compatibilidade da 

biblioteca com a linguagem C++ e o seu amplo uso pelos gigantes do setor. 

SystemC  permite a descrição desde o nível mais abstrato, onde o sistema 

é descrito como um conjunto de classes que se comunicam através transações, sem 

qualquer detalhe de implementação, até o nível RTL (Register Transfer Level), onde 

tanto os módulos quanto as operações de comunicação entre eles são descritos em 

um nível de detalhes que pode ser utilizado em ferramentas de síntese.  

Uma outra vantagem é a compatibilidade com a linguagem C++. Toda 

biblioteca foi desenvolvida mantendo total compatibilidade com a linguagem C++ 

padrão criando apenas uma falsa ilusão de uma nova linguagem baseada nos 

recursos de templates (gabaritos) e macros do próprio C++. Sendo assim, todas as 

ferramentas e ambientes de desenvolvimento dedicados a C++ podem ser utilizadas 

no desenvolvimento de sistemas em SystemC. 

Além destas duas vantagens, temos ainda a ampla utilização de SystemC 

no mercado. SystemC é padronizada pela IEEE e atualmente é utilizada pelas 
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maiores companhias de silício do mundo como a Canon, NEC, Intel, Arm, 

Freescale, entre outras. 

1.4. Introspecção e Reflexão 

Denomina-se introspecção, o ato de obter informações a respeito de um 

programa ou componente de software. A reflexão é uma das técnicas mais utilizadas 

para a introspecção. Segundo esta técnica, as informações relativas ao código-fonte 

original do sistema são obtidas sem a necessidade de qualquer intervenção do 

desenvolvedor. 

Em algumas linguagens, como Java, a introspecção e a reflexão são 

recursos nativos. Através da máquina virtual Java, é possível fornecer (ou refletir) 

todos os detalhes a respeito de classes e seus elementos, inclusive seus estados 

atuais. No entanto, a linguagem C++ não foi projetada para possuir estes recursos. 

SystemC possui recursos nativos que permitem, apenas em tempo de 

execução do sistema, a introspecção de alguns de seus elementos estruturais. Uma 

vez que o núcleo de simulação do SystemC conhece a estrutura do modelo, torna-se 

possível refletir algumas informações, tais como as portas, canais e submódulos de 

um módulo. No entanto, este mecanismo não permite, por exemplo, identificar o 

tipo de dado, o tipo de interface e nem mesmo os nomes, associados a essas portas. 

O núcleo do SystemC comporta-se nesse caso de forma semelhante à máquina 

virtual Java, porém com maior restrição quanto à potencialidade de introspecção.  

Existe uma biblioteca complementar à SystemC destinada à verificação 

de sistemas. Esta biblioteca é denominada SystemC Verification Library (SCV) 

[SCV02] e implementa recursos adicionais ao SystemC padrão para introspecção de 

interfaces e tipos de dados, utilizando a abordagem não reflexiva. Através desta 

biblioteca, torna-se possível a extração de informações através da inserção de 

diretivas no código-fonte original do sistema. Estas diretivas são anotações definidas 

pela própria biblioteca SCV e que precisam ser inseridas explicitamente pelo 

desenvolvedor interessado na introspecção do sistema.  
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Um dos objetivos deste trabalho é desenvolver técnicas que permitam a 

extração de informações, sem a necessidade de quaisquer modificações no código-

fonte originalmente desenvolvido para o sistema.  

Uma alternativa, a nosso ver não realmente ideal para solução do 

problema, seria a implementação de um parser (analisador sintático). Um analisador 

sintático é um programa reconhecedor dos elementos sintáticos em um código-fonte 

que os associa de acordo com as regras gramaticais de uma dada linguagem. Este 

analisador cria uma árvore sintática que possui a associação sintática entre os 

elementos encontrados em um código-fonte. Um analisador semântico, por sua vez, 

adiciona novos elementos a esta árvore sintática referentes à resolução de tipos de 

dados, nomes e escopos, complementando-a e construindo um grafo semântico 

[Hol00].  

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

completamente definida por uma nova gramática. Na verdade, SystemC é uma 

biblioteca estendida de C++ que cria uma falsa ilusão de uma nova linguagem 

baseada nos recursos de orientação a objetos, sobrecarga de operadores, templates 

(gabaritos) e substituição de macros do próprio padrão ANSI C++.  

Diante disto, uma análise puramente sintática não mostra-se como 

adequada para a identificação de todos os elementos definidos na biblioteca 

SystemC. Do ponto de vista sintático, uma descrição em SystemC, em tempo de 

compilação, resume-se a classes, atributos e métodos da própria linguagem ANSI 

C++. Sendo assim, cada módulo, porta, processos e outros elementos SystemC, 

descritos no código-fonte, serão perdidos durante esta análise. Algumas ferramentas 

de introspecção tentam definir uma nova gramática como tentativa de atendimento a 

cada situação particular de implementação das construções definidas por SystemC. 

No entanto, estas abordagens apresentam uma grande desvantagem: a alta restrição 

de especificação imposta aos projetistas no desenvolvimento de sistemas. 

Além disto, SystemC possui alta expressividade, permitindo várias 

formas de especificação de um mesmo sistema (isto será demonstrado no Capítulo 

2). Este detalhe apenas reforça a afirmativa de que a construção de um analisador 

sintático não resolve nosso problema por definitivo. 
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1.5. Motivação 

Conforme observado nas seções anteriores, projetistas de sistemas 

utilizando a medologia PBD possuem a possibilidade de modelar tanto a aplicação 

quanto a plataforma utilizando uma linguagem única: a biblioteca SystemC. Além 

disto, os projetistas necessitam extrair informações dos elementos estruturais 

(módulos, portas, processos, etc.) e comportamentais de comunicação e 

sincronização (as primitivas SystemC descritas nos processos), para apoio nas 

atividades de mapeamento da aplicação na plataforma. No entanto, a atividade de 

mapeamento é bastante custosa e propensa a erros quando realizada manualmente. 

Diante deste contexto torna-se evidente a necessidade de criação de 

mecanismos que extraiam as informações requeridas de maneira automatizada, 

elevando assim o indíce de produtividade de projetistas que fazem uso da 

metodologia PBD.  

O projeto aqui proposto destinou-se ao desenvolvimento de técnicas para 

extração automatizada de informações estruturais e comportamentais de 

comunicação e sincronização de sistemas especificados em SystemC. Baseado 

nestas técnicas, foi criado um mecanismo de introspecção que, a partir de códigos 

em SystemC, consegue disponibilizar as informações extraídas no formato de tags 

em arquivos XML. Com este arquivo, as informações extraídas podem ser 

facilmente utilizados por ambientes de composição para prestar serviços de apoio ao 

desenvolvimento de sistemas.  

A Figura 1.7 exibe o PDesigner, um exemplo de ambiente de 

composição de sistemas, que se baseia na metodologia PBD e que permite a 

construção de aplicações e plataformas em SystemC.  
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Figura 1.7 – O Framework PDesiner 

 
Este ambiente é tido como uma ferramenta em potencial para utilização 

do mecanismo de introspecção desenvolvido neste trabalho de pesquisa. (maiores 

detalhes no Capítulo 3 desta dissertação) 

As informações atualmente extraídas de um sistema em SystemC pelo 

mecanismo de introspecção desenvolvido variam desde o nome de um elemento 

especificado até mesmo seu tipo ou tipo de dado modelado. Maiores detalhes a 

respeito destas informações podem ser encontradas no Capítulo 4 desta dissertação. 

1.6. Objetivos 

Quanto aos principais objetivos, podemos afirmar, portanto que este 

trabalho de mestrado possui os seguintes: 

• propor técnicas de introspecção a partir de sistemas especificados em 

SystemC utilizando a abordagem reflexiva e com ausência de 

necessidade de simulação; 

• disponibilizar as informações extraídas através de um formato 

simples e adequado a troca entre ferramentas de apoio ao 

desenvolvimento de sistemas; 
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• implementar um mecanismo de introspecção que valide as técnicas 

propostas. 

1.7. Estrutura da Dissertação 

Os capítulos subseqüentes desta dissertação estão estruturados da 

seguinte maneira: no Capítulo 2, apresentaremos uma introdução à linguagem 

SystemC, sua arquitetura e seus conceitos básicos. Neste capítulo também serão 

apresentados os conceitos de elementos estruturais e comportamentais de 

comunicação e sincronização utilizados ao longo desta dissertação. No Capítulo 3 

será apresentada uma visão geral do estado da arte, tanto na área dos principais 

mecanismos para introspecção de especificações em SystemC, como na área de 

ambientes para composição de sistemas. 

No Capítulo 4, será apresentada a metodologia proposta para 

identificação dos elementos definidos pela biblioteca SystemC e extração 

propriamente dita das suas respectivas informações. Ainda nesta capítulo será 

apresentado o formato de como estas informações estão sendo disponibilizadas a 

outras ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistemas. A arquitetura do 

mecanismo de introspecção proposto também será apresentada nesta capítulo. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos nesta pesquisa e o Capítulo 

6, nossas conclusões finais e trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

SystemC 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos relativos à 

biblioteca SystemC. Ao final será apresentado um exemplo de um simples sistema 

especificado em SystemC que demonstrará a utilização dos elementos definidos pela 

biblioteca. 

Introdução 

SystemC é uma biblioteca que foi inicialmente desenvolvida pela 

Synopsys – empresa dedicada ao desenvolvimento de ferramentas para automação de 

projetos de sistemas digitais. Em 1999, o projeto SystemC passou a ser de “código 

aberto”, com a criação da OSCI (Open SystemC Initiative), uma comunidade aberta, 

sem fins lucrativos e que teve apoio crescente de empresas e universidades da época. 

Este grupo apostou no sucesso de SystemC e teve como meta principal, a fomentação 

do rápido desenvolvimento e adoção da linguagem no contexto de especificação de 

sistemas.  

A arquitetura da biblioteca foi então estruturada segundo a Figura 2.1. 

Podemos observar que a especificação SystemC padrão foi então subdividida em três 

grandes blocos:  

• o núcleo da biblioteca; 

• as definições de tipos de dados especiais;  
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• as definições de um conjunto de canais primitivos; 

 

O núcleo da biblioteca é formado pelas definições dos componentes 

básicos da biblioteca e pelo núcleo de simulação. As definições de tipos de dados 

especiais correspondem aos tipos de dados comumente utilizados na especificação de 

sistemas digitais; e as definições de um conjunto de canais primitivos, os quais 

implementam as funcionalidades básicas de comunicação e podem variar desde uma 

simples conexão através de um sinal, a até mesmo uma fila ou semáforo. A estrutura da 

biblioteca permite ainda a criação de extensões não padronizadas. É possível acrescentar 

ainda mais recursos à linguagem da biblioteca padrão trabalhando-se sobre sua base. 

De acordo com a Figura 2.1, fica fácil perceber que a biblioteca SystemC 

não define por si só uma nova linguagem. O que temos na realidade é a construção de 

uma biblioteca com preservação da sintaxe padrão de sua linguagem base, neste caso, a 

linguagem C++.   

 

Figura 2.1 – Arquitetura da Linguagem SystemC 

 

Um sistema implementado em SystemC, não passa de um programa C++ 

que faz uso de recursos da própria biblioteca. Isto quer dizer que um compilador C++ 

padrão pode ser utilizado para gerar código-objeto a partir desse programa, que 

posteriormente pode ser ligado com o núcleo de simulação da biblioteca, para geração 

de um programa executável. Este programa, chamado de especificação executável 

(Figura 2.2), pode ser executado para simular o comportamento descrito para o sistema.  
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Figura 2.2 – Compilação de um Sistema Especificado em SystemC 

Principais Elementos da Linguagem 

No contexto de modelagem de sistemas, vários tipos de informações 

podem ser extraídas. Segundo [DSG03], dentre as possíveis informações que podem ser 

identificadas, temos as informações conhecidas como: informações de projeto. Estas 

informações subdividem-se em: informações estruturais (descrições explícitas das 

estruturas dos componentes da arquitetura do sistema) e informações comportamentais 

(descrições relacionadas à computação, sincronização e comunicação entre estes 

componentes).  

Nesta seção serão apresentadas definições sucintas dos principais 

componentes que fazem parte da biblioteca SystemC e de suas subdivisões como 

elementos estruturais e comportamentais. A classificação entre elementos estruturais e 

comportamentais leva em consideração o tipo de informação que desejamos extrair do 

componente. Maiores detalhes sobre SystemC e seus recursos podem ser obtidos em 

[LRM03], [Bha02] e [GLMS02]. Na Seção 0 adiante, é apresentado um exemplo 

didático da utilização efetiva destes elementos. Detalhes sobre a linguagem C/C++ 
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serão abstraídos. Uma definição mais detalhada dos recursos disponíveis para C++ pode 

ser encontrada em [Str00]. 

Elementos Estruturais 

De acordo com o modelo de execução da biblioteca SystemC, antes da 

simulação propriamente dita, é necessário que a arquitetura, ou seja, a estrutura do 

sistema esteja elaborada. Esta elaboração é realizada através da instância de objetos que 

fazem parte da estrutura do sistema. Módulos, portas, canais, interfaces, processos e as 

suas ligações, fazem parte deste conjunto de objetos. Após estes componentes estarem 

devidamente instanciados e registrados no núcleo de simulação, torna-se então possível 

a simulação do comportamento descrito para o sistema. A seguir estaremos definindo os 

elementos estruturais e apresentando o papel de cada um diante da biblioteca SystemC. 

2.1.1.1. Módulos 

O módulo é a unidade básica para construir sistemas em SystemC. Este 

componente possibilita que o sistema modelado seja subdividido em pequenos pedaços 

funcionais. Cada módulo pode conter várias portas, canais, processos e submódulos 

internos, assim como variáveis e métodos convencionais seguindo a sintaxe da própria 

linguagem C++.  Todos estes elementos que podem estar contidos num módulo serão 

apresentados na sequência. Em SystemC, as primitivas sc_module especificam os 

módulos de um sistema, ou seja, classes ou estruturas C++ que estendam a classe 

sc_module são caracterizadas como módulos. 

2.1.1.2. Portas 

A biblioteca SystemC inclui alguns componentes que possibilitam a 

comunicação entre módulos: as portas, as interfaces e os canais. Conforme já citado 

interfaces e canais serão apresentados mais adiante. Vamos neste momento nos ater a 

portas. 

Uma porta é um elemento através do qual um módulo, e os processos 

especificados em seu interior, fazem acesso às interfaces que dão acesso aos canais. 

Uma segunda alternativa, porém não adotada como uma boa prática, é que estes 

módulos acessem as interfaces dos canais diretamente. Isto porque, é recomendável que 
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a funcionalidade do sistema e a comunicação estejam com o mínimo de acoplamento, 

ou seja, ao máximo separados para aumento do potencial de reuso de componentes. 

Neste caso, as portas servem como mecanismo de encapsulamento de detalhes de 

implementação e permitem um alto grau de modularidade dos sistemas. 

Em SystemC, a primitiva sc_port_base permite a especificação de 

portas de um sistema, ou seja, classes ou estruturas C++, que estendam a classe 

sc_port_base, são tidas como portas. 

2.1.1.3. Interfaces 

Cada porta de um sistema especificado em SystemC provê um conjunto 

de métodos de interfaces, tais como read() e write(). O que estes métodos 

basicamente fazem é chamar o método correspondente da interface especificado ao 

canal associado.  

Desta forma, podemos dizer que um canal implementa uma interface 

quando todas as assinaturas de métodos declaradas na interface estão especificadas em 

um canal. Estas assinaturas são compostas por nomes, parâmetros e tipos de dados que 

os métodos retornam. Podemos citar como exemplo, uma interface que define apenas 

um par de métodos para leitura e escrita de dados no canal, ou mesmo uma outra que 

define um conjunto de métodos para bloquear ou liberar acesso a um recurso, e assim 

por diante. 

O objetivo das interfaces é explorar ao máximo o princípio orientado a 

objetos para permitir a redefinição de canais sem dependência dos módulos. Um canal 

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

por diversos canais, cada qual implementando os métodos descritos na interface de sua 

maneira distinta.  

Em SystemC, a primitiva sc_interface permite a definição das 

interfaces para um sistema, ou seja, classes ou estruturas C++ que estendem a classe 

sc_interface são tidas como interfaces.  

2.1.1.4. Canais 

Um sistema implementado em SystemC consiste, entre outros elementos, 

de um conjunto de módulos e canais, onde basicamente nos módulos residem às 
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implementações das funcionalidades do sistema, e nos canais estão os aspectos 

relacionados à comunicação intermódulos. 

Elementos estruturais de tipo canal conectam portas de módulos distintos 

para possibilitar meios de comunicação entre os módulos. O sinal é o tipo de canal mais 

simples para a modelagem de hardware. Este tipo de canal modela uma ligação por fio 

através de uma conexão direta entre duas portas. Uma outra alternativa de canal 

distribuído por SystemC, é o canal FIFO (first-in, first-out). Através deste tipo de canal 

o sistema é todo modelado num nível mais alto de abstração. 

SystemC define dois tipos de canais: os primitivos e os hierárquicos. Os 

primeiros tipicamente não possuem processos internos, definem somente operações 

atômicas e não acessam diretamente outros canais, ou seja, são utilizados em 

mecanismos simples de comunicação. Os canais hierárquicos, por sua vez, são na 

realidade módulos que implementam funções de comunicação e que, consequentemente, 

podem conter processos e submódulos. Sendo assim, tais canais são normalmente 

utilizados em mecanismos de comunicação com alto nível de complexidade. 

Independentemente de seu tipo, um canal sempre está associado à pelo menos uma 

interface.  

Em SystemC, a primitiva sc_interface permite a especificação de 

canais, sejam primitivos ou hierárquicos. Os canais primitivos são especificados através 

da primitiva sc_interface e sc_prim_channel, enquanto que os canais 

hierárquicos são descritos através da mesma primitiva sc_interface, porém, em 

conjunto com a sc_module. (ver mecanismo de herança múltipla, na linguagem C++, 

em [Str00]). Canais hierárquicos não fazem parte do escopo deste trabalho. 

2.1.1.5. Conexões 

Para que o núcleo de simulação do SystemC possa reconhecer quais 

portas e canais, fazendo parte de quais módulos, estão efetivamente ligados em um 

sistema, faz-se necessária a descrição explícita das suas respectivas conexões. Toda 

conexão é formada pela combinação de três elementos estruturais: um módulo, uma 

porta e um canal. Este elemento formaliza o que comumente é chamado de bind entre os 

elementos porta e canal que estão diretamente relacionados a um módulo. Após 

apresentação dos principais elementos da biblioteca SystemC, será apresentado, na 
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Seção 2.3 deste capítulo, um exemplo ilustrativo demonstrando, entre outros conceitos, 

como pode ser implementado um bind num sistema descrito em SystemC. 

2.1.1.6. Processos 

Processos exercem um papel relevante em SystemC. Este componente 

descreve o comportamento e permite expressar concorrência para um dado sistema. 

Processos estão sempre contidos em módulos e acessam interfaces de canais externos 

através de portas também contidas em um módulo.  

Em termos sintáticos, um processo é um tipo especial de função seguindo 

a sintaxe C++. O que diferencia um processo das demais funções comuns C++ é a sua 

declaração. Processos em SystemC devem ser descritos somente no interior de um 

módulo, sem parâmetros, e com tipo de retorno igual a void. Além disto, sua 

declaração só pode ser realizada no interior do construtor de um módulo através das 

macros SC_THREAD, SC_CTHREAD ou SC_METHOD. Somente a função descrita desta 

maneira, pode realmente ser reconhecida como um elemento estrutural do tipo processo. 

Apesar de estarem diretamente relacionados com o comportamento do 

sistema, estes componentes também fazem parte dos elementos definidos como 

estruturais nesta dissertação. Os elementos comportamentais sempre estarão descritos 

no escopo do corpo de um processo. A seguir são apresentados os componentes 

comportamentais que estamos interessados neste trabalho de pesquisa, os que se referem 

à comunicação do sistema. 

Elementos de Comunicação e Sincronização 

Classificamos como elementos comportamentais de comunicação e 

sincronização, as primitivas que fazem parte da biblioteca SystemC e que estão 

diretamente relacionados às tarefas de comunicação e sincronização. Tais elementos 

estão restritos a especificação somente no escopo do corpo de um processo. A seguir 

são apresentados os elementos classificados como comportamentais de comunicação e 

sincronização. 
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2.1.1.7. Wait, Read e Write 

Os construtores de comunicação e sincronização entre processos 

consistem numa das grandes vantagens em especificar sistemas em SystemC. Estes 

comportamentos são modelados através de algumas primitivas SystemC que podem ser 

especificadas no escopo do corpo de um processo. A primitiva wait é utilizada para 

sincronização de processos através de eventos enquanto que as primitivas read e 

write são utilizadas para fins de comunicação.  

Estas primitivas estão restritas a descrição dentro do corpo de um 

processo e são tratadas sintaticamente como chamadas de função. A diferença aqui das 

funções comuns do C++ é que, o núcleo de simulação da biblioteca SystemC, é 

responsável por coordenar as atividades de sincronização e comunicação. 

Exemplo 

Utilizaremos o exemplo da Figura 2.3 para demonstração dos principais 

conceitos envolvidos na especificação de um dado sistema utilizando a biblioteca 

SystemC. Segundo a figura, temos um módulo externo maior, cujo tipo é definido como 

top e onde, em seu interior, existem dois outros submódulos. Estes submódulos são 

descritos como instâncias dos módulos Producer e Consumer e são identificados 

como p e c respectivamente.  

 

Figura 2.3 – Um Exemplo Simples de Composição Estrutural 
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As instâncias destes módulos possuem processos internos. O processo 

processPrd, referente à instância p, implementa o comportamento de um típico 

produtor que envia valores de 0 a 100 para sua porta de saída que é denominada 

portPrd. Já o processo processCsm, fazendo parte da instância c, implementa o 

recebimento do valor, enviado pelo processo processPrd, em sua porta de entrada, a 

qual é denominada portCsm.  

Podemos observar que a porta portPrd possui a interface 

sc_fifo_out_if em sua definição, enquanto que a porta portCsm possui a 

interface sc_fifo_in_if. Ambos os módulos são ligados por um canal do tipo fifo 

que é identificado como channelFifo e que trafega dados do tipo int. Um canal 

tipo fifo trafega dados seguindo o padrão First In First Out. Além disto, este canal deve 

implementar as primitivas read e write, de acordo com o que foi especificado pelas 

interfaces sc_fifo_in_if e sc_fifo_out_if, respectivamente. 

O módulo Producer, citado anteriormente, pode ser especificado em 

SystemC como exibe a Figura 2.4. O módulo começa a ser especificado na linha 2, 

possuindo uma porta, portPrd, declarada na linha 3, e um processo, processPrd, 

definido entre as linhas 7 a 14. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

#include <systemc.h> 

SC_MODULE(Producer) { 

sc_port<sc_fifo_out_if< int > > portPrd; 

 

int counter; 

 

  virtual void processPrd() 

  { while (1) 

    { int i = 0; 

      wait(event); 

      for (i = 0; i < 100; i++) 

      { portPrd->write(i); } 

    } 

  } 

  SC_CTOR(producer){ 

    SC_THREAD(processPrd); 

  } 

}; 

Figura 2.4 – Descrição do Módulo Producer em SystemC 

 
O módulo Consumer segue o mesmo padrão e é apresentado na Figura 

2.5. É importante observar a presença dos elementos comportamentais para 

comunicação e sincronização no corpo dos dois processos.  O processo processPrd 

suspende sua execução quando detecta uma primitiva wait, e retoma sua execução 
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após o processo processCsm notificar o evento event através da primitiva notify. 

Canais sc_fifo implementam as primitivas write e read das interfaces 

sc_fifo_out_if e sc_fifo_in_if, respectivamente. De acordo com o 

exemplo, o processo processCsm irá sempre bloquear quando o canal 

channelFifo estiver vazio durante execução da tarefa de leitura.   

As portas, na biblioteca SystemC, são definidas como classes 

parametrizáveis que recebem como parâmetro uma interface. As interfaces seguem a 

mesma idéia de definição como classes parametrizáveis, no entanto, ao invés de 

receberem uma interface, acabam recebendo, como parâmetro, o tipo de dado a ser 

trafegado pela porta. De acordo com a Figura 2.5, temos o int como tipo de dado 

parametrizado para a interface sc_fifo_in_if da porta portCsm. Observe 

também, na mesma figura, que o processo processCsm é descrito em SystemC como 

um método comum em C++, só que declarado como um tipo particular de processo 

através da macro SC_THREAD na linha 14. Esta declaração só é permitida no escopo do 

construtor do módulo (entre as linhas 13 e 15 da Figura 2.5) e somente pode ser de três 

tipos: SC_METHOD, SC_THREAD ou SC_CTHREAD. 

1

2

3

4

5      
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15

16

#include <systemc.h> 

SC_MODULE(Consumer) { 

 sc_port<sc_fifo_in_if< int > > portCsm; 

 

 void processCsm()  

 int i = 0; 

 { while (1) 

   { notify(event); 

     i = portCsm->read(); 

     printf("i == %d\n", i); 

   } 

 } 

 SC_CTOR(consumer){ 

   SC_THREAD(processCsm); 

 } 

}; 

Figura 2.5 – Descrição do Módulo Consumer em SystemC 

 

Estas palavras não são palavras reservadas acrescidas ao C++ pela 

biblioteca SystemC, mas sim macros C++, que em tempo de compilação, serão 

expandidas em código C++ padrão pelo pré-processador.  

Isto justifica o conceito de SystemC ser apenas uma biblioteca baseada 

em C++ e não uma nova linguagem com uma gramática proprietária. Diante disto, o 
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projetista tem flexibilidade de especificar sistemas utilizando as macros pré-definidas 

pela biblioteca ou mesmo suas formas expandidas em C++. 

A biblioteca SystemC utiliza os recursos da linguagem C++ para 

implementação da biblioteca sem modificações na sintaxe de sua linguagem base. A 

Figura 2.6 apresenta um código especificado em SystemC de uma maneira um pouco 

diferente da apresentada na Figura 2.5. 

Esta figura descreve um módulo do tipo top que contém em seu interior 

as instâncias dos módulos Producer e Consumer. Note que aqui, as macros são 

utilizadas em sua forma expandida para declaração de um módulo. Observe que, na 

linha 3, temos a declaração explícita de uma estrutura (struct), de nome top, que 

estende a classe sc_module, e na linha 10, temos seu construtor também declarado 

explicitamente. Estas declarações não fazem uso dos recursos de macros do SystemC, 

mas sim, das suas formas expandidas em C++.  

1
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#include <systemc.h> 

 

struct top : sc_module { 

 

  sc_fifo<int> channelFifo; 

 

  Producer p; 

  Consumer c; 

 

  top(sc_module_name) : 

      p("p"), 

      c("c")  

  { 

    p.portPrd(channelFifo); 

    c.portCsm(channelFifo); 

  } 

}; 

Figura 2.6 – Descrição do Módulo top em SystemC 

 
Na realidade, independente de ser especificado na forma SystemC ou 

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

classe sc_module em C++, é caracterizada como um elemento SystemC estrutural do 

tipo módulo.  

Um outro fator importante na Figura 2.6 é a presença dos elementos do 

tipo bind (conexão) nas linhas 14 e 15. Na linha 14 estamos ligando a porta portPrd 

do módulo p ao canal channelFifo e na linha 15 estamos ligando a porta portCsm 

do módulo c ao mesmo canal. Este mecanismo formaliza que as comunicações entre 
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estes dois módulos podem ser realizadas entre estas duas portas através do canal 

channelFifo. 

Estrutura de classes da Biblioteca SystemC 

As classes da biblioteca SystemC são estruturadas de acordo com uma 

relação de herança entre si. A Figura 2.7 exibe as principais classes da biblioteca que 

podem ser subdivididas em duas classes principais: as classes básicas e as classes 

derivadas. As básicas, representadas por retângulos sombreados, tem sua definição 

dentro da própria biblioteca padrão SystemC. Já as classes derivadas, representadas 

pelos retângulos sem sombreamento, tem origem a partir destas classes básicas.   

 

Figura 2.7 – Estrutura de Classes do SystemC  

 
O retângulo Módulos, por exemplo, é uma representação de todas as 

classes que definem tipos específicos de módulos, conseqüentemente, todas as classes 

que estendem a classe sc_module, estão contidas no universo deste retângulo. O 

retângulo Canais Hierárquicos também segue a mesma idéia na figura. Este bloco 

representa todas as classes que definem tipos específicos de canais hierárquicos, sendo 

assim, todas as classes que estendem as classes sc_module e sc_interface, estão 

inseridas em seu universo. Podemos notar que a figura não faz qualquer referência a 

processos, conexões, waits, reads ou writes. Conforme já descrito na seção 

anterior, quando definimos os principais componentes da biblioteca, tais elementos não 

são definidos por relações de tipos. 
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Capítulo 3 

Estado da Arte 

Neste capítulo serão apresentados alguns dos principais trabalhos 

relacionados à extração de informações a partir de sistemas descritos em SystemC. 

Além disto, alguns ambientes de composição de sistemas são apresentados como 

ferramentas em potencial para o desenvolvimento de aplicações baseadas nas 

informações extraídas. 

3.1. Visão Geral 

Alguns trabalhos tem sido realizados na tentativa de resolução do 

problema de extração de informações a partir de sistemas especificados em SystemC. 

Dentre as principais abordagens podemos citar: a elaboração do código-fonte do sistema 

e a utilização de front-ends geradores de representações abstratas. Através da elaboração 

do sistema torna-se possível o acesso as instâncias e conexões entre os seus elementos e 

através dos front-ends torna-se possível a aplicação de técnicas de reconhecimento de 

padrões sobre a representação abstrata gerada.  

Neste capítulo, serão apresentados alguns dos principais mecanismos 

para introspecção de especificações em SystemC e como eles se utilizam destas 

abordagens para extrair as informações requeridas. Ao final, serão demonstrados dois 
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ambientes de composição de sistemas que são apresentados como ferramentas em 

potencial para o desenvolvimento de aplicações envolvendo as informações extraídas. 

3.2. Front-ends C++ 

Algumas abordagens relacionadas à extração de informações a partir de 

especificações em C++, têm como base um front-end. Um front-end é um componente 

do compilador responsável pela execução de algumas das atividades de compilação que 

são independentes do processador.  Dentre estas atividades podemos citar: 

• a análise sintática dos arquivos do código-fonte do sistema; 

• as análises semânticas, incluindo as gerações de mensagens de erro; 

• a geração de uma estrutura de dados no formato de árvores sintáticas. 

 

A seguir apresentaremos dois dos principais front-ends dedicados a 

linguagem C++: O front-end da GNU Compiler Collection - GCC e o da Edison Design 

Group – EDG.  Estes front-ends são utilizados em alguns mecanismos para introspecção 

de sistemas em SystemC. 

O Front-End do GCC 

A GNU [GNU06] desenvolveu como parte do compilador GCC, um 

front-end dedicado a C++ que, após receber um código-fonte como entrada, gera uma 

estrutura de dados em memória. A partir daí, o GCC tipicamente processa esta 

representação intermediária para dar origem a códigos de máquina que podem ser 

executados em um processador alvo. As gerações destes códigos de máquina são 

realizadas com auxílio de um back-end, mais especificamente um gerador de código de 

máquina segundo este contexto. 

Porém nada impede que esta mesma estrutura de dados seja utilizada 

para outros propósitos. Uma vez que a representação intermediária reflete todas as 

descrições contidas no código-fonte processado pelo front-end, esta pode ser utilizada 

no desenvolvimento de outras ferramentas que não sejam necessariamente geradores de 

código de máquina, mas, por exemplo: editores inteligentes, geradores de documentação 

automática, interpretadores, visualizadores gráficos de componentes ou quaisquer outras 
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que tenham como entrada códigos-fonte descritos em C++. Neste caso o front-end pode 

ser utilizado como componente, mas faz-se necessária a construção de um back-end que 

identifique e extraia as informações requeridas nos nós da representação intermediária. 

O tipo de estrutura de dados utilizado nesta representação intermediária 

gerada pelo front-end do GCC é a AST (árvore sintática abstrata). Seus nós, possuem 

uma variedade de tipos, cada qual representando uma das possíveis construções em C++ 

(expressões, declarações, laços...).  

O acesso às informações contidas numa representação intermediária é 

realizado através de um back-end que, baseado na Application Program Interface (API), 

percorre os nós da estrutura de dados gerada em memória, identificando e extraindo as 

informações requeridas. No GCC, esta API é implementada através de um conjunto de 

diretivas de pré-processamento que definem constantes simbólicas, comumente 

conhecidas como macros. A utilização de macros é um dos artifícios típicos da 

linguagem C++. A Tabela 3.1 descreve de maneira sucinta algumas macros presentes na 

API do GCC e a função de cada uma destas: 

Tabela 3.1 – Descrição de Algumas Macros da API do GCC 

Macro Descrição 
 

COMPOUND_STMT 
Retorna uma árvore representando um conjunto 
de declarações contidas no código-fonte. 

COMPOUND_BODY 
Retorna uma árvore representando o corpo de 
uma função descrita numa classe. 

EXPR_STMT 

Reconhece uma declaração de expressão em 
determinado nó que está sendo visitado em uma 
árvore. 

EXPR_STMT_EXPR 
Retorna a expressão contida no corrente nó 
visitado de uma árvore. 

TREE_CODE 
Reconhece qual é o tipo do corrente nó visitado de 
uma árvore. 

CALL_EXPR 
Reconhece chamadas de função em determinado 
nó que está sendo visitado em uma árvore.  

FUNCTION_DECL 

Reconhece uma declaração de função em 
determinado nó que está sendo visitado em uma 
árvore.  

TREE_OPERAND 
Retorna os operandos de uma expressão contida 
no nó visitado de numa árvore. 

TREE_CHAIN 
Retorna o próximo nó da árvore. Utilizada para 
percorrer toda árvore durante visitas aos nós.  

 

É importante lembrar que front-ends dete tipo foram construídos para 

analisar sintática e semanticamente programas em C++, e não descrições em SystemC. 

Apesar de códigos-fonte em SystemC, serem perfeitamente processados por front-ends 

como este, tipicamente, apenas os elementos semânticos e sintáticos da linguagem C++ 
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estarão aptos ao reconhecimento. Isto acontece porque, em tempo de compilação, os 

recursos definidos na biblioteca SystemC (macros, gabaritos e chamadas de função pré-

definidas) resumem-se a classes, atributos e chamadas de função de sua linguagem base, 

neste caso a linguagem C++. 

 Um outro ponto é que, um front-end C++, por si só, não resolve nosso 

problema. Estamos interessados em extrair e disponibilizar informações para uso em 

ambientes de composição de sistemas. Front-ends como o do GCC, apenas processam o 

código-fonte e oferecem um meio de acesso às informações através de uma 

representação intermediária e uma API de acesso a esta estrutura de dados. Torna-se 

então imprescindível o desenvolvimento de back-ends que acessem a representação 

intermediária e identifique os elementos para extração das informações requeridas. 

A metodologia para introspecção proposta em nosso trabalho envolve 

técnicas utilizando o front-end do GCC, sua representação intermediária e macros. 

Detalhes de como estas técnicas foram utilizados serão apresentados no Capítulo 4 desta 

dissertação. Nesse momento apresentaremos a metodologia de introspecção proposta. 

Maiores informações a respeito da representação intermediária gerada pelo front-end do 

GCC podem ser obtidas em [TIR05].  

O Front-End da EDG 

A Edison Design Group (EDG) é uma corporação dedicada ao 

desenvolvimento e licenciamento de front-ends que possui, dentre seus produtos, um 

especificamente dedicado a C++. Este front-end analisa sintaticamente o código-fonte 

para representá-lo através de estruturas de dados. Estas estruturas servem como 

representação intermediária que podem ter seus nós percorridos para identificação e 

extração das informações requeridas.  

Produtos de renome no mercado de desenvolvimento de sistemas 

dedicados, como o CoCentric SystemC Compiler e o CoCentric System Studio [DTD03] 

[SIC03], possuem este front-end embutido em suas ferramentas.  

O front-end C++ da EDG é comercial, requerendo licenças para seu uso 

e não permitindo distribuição de seu código-fonte. 

Tanto o front-end do GCC quanto o da EDG tem o mesmo propósito: 

gerar uma representação intermediária que reflete as construções contidas no código-

fonte do sistema. Esta representação pode posteriormente ser lida por um back-end 
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construído baseado na API definida pela representação intermediária gerada. O grande 

diferencial aqui é que o front-end da EDG, por ser muito bem pago, possui um suporte 

mais atuante e uma documentação com maior nível de detalhes enquanto que o front-

end do GCC, por ser de licença GNU, demonstra exatamente o contrário. 

3.1. Mecanismos para Introspecção em SystemC 

A seguir serão apresentados alguns dos principais mecanismos de 

introspecção em SystemC e suas abordagens. 

3.1.1. O Extrator de Informações de Bremen 

Uma abordagem que tem como objetivo a extração de informações 

estruturais a partir de sistemas especificados em SystemC, desenvolvido pelo Instituto 

de Ciência da Computação da Universidade de Bremen, é apresentada em [DRL03]. De 

acordo com esta estratégia, o núcleo de simulação do SystemC foi extendido para 

oferecer mecanismos de introspecção. Esta extensão foi realizada através do 

desenvolvimento de classes adicionais que complementaram a biblioteca SystemC 

padrão.  

Segundo esta abordagem, para a efetiva extração das informações, faz-se 

necessária a compilação do núcleo de simulação da biblioteca SystemC, do código-fonte 

de um dado sistema e das classes de introspecção adicionais desenvolvidas. Esta 

compilação tem o objetivo de originar uma especificação executável que é capaz de 

extrair, em tempo de simulação, as informações estruturais requeridas. A Figura 3.1 

demonstra, à sua esquerda, a estrutura final da especificação executável gerada. 
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Figura 3.1 – Extração de Informação Estrutural Usando Reflexão 

 

Todo sistema especificado em SystemC deve conter uma função que é o 

ponto inicial da execução do sistema. Esta função é definida como sc_main(). À 

direita da Figura 3.1 observamos um trecho desta função. Podemos notar também a 

presença de duas chamadas de função descritas em seu corpo: sc_initialize() e 

makeVisualization(). Estas descrições são responsáveis por todo o fluxo de 

introspecção proposto nesta abordagem. A sc_initialize()prepara todo contexto 

do sistema e do núcleo do SystemC antes da simulação propriamente dita. Neste 

momento, todos os elementos especificados no código-fonte do sistema (módulos, 

portas, canais...) são instanciados e registrados no núcleo de simulação. Esta etapa do 

fluxo de execução da biblioteca SystemC é conhecida como fase de elaboração. Após 

esta etapa, o núcleo de simulação torna-se realmente capaz de “reconhecer” a estrutura 

do sistema. 

A chamada de função makeVisualization(), por sua vez,  é 

responsável pela extração das informações requeridas. As funções de reflexão, descritas 

nas classes adicionais, utilizam-se do próprio núcleo de simulação da biblioteca para 

explorar cada elemento instanciado para o sistema. Sendo assim, torna-se possível a 

extração estrutural e a geração de arquivos contendo as informações do sistema. 

Nenhuma extração comportamental foi contemplada neste trabalho. 

A simplicidade é uma das grandes vantagens desta abordagem, através 

do uso do próprio núcleo de simulação, é possível extrair informações referentes à 

estrutura de sistemas especificados em SystemC. Por outro lado, o poder de extração 
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implementado pelas classes adicionais estará restrito somente às informações acessíveis 

pelo núcleo do SystemC em tempo de simulação. Como conseqüência dessa limitação, 

muitas das informações não poderão ser completamente extraídas. Esse é o caso, por 

exemplo, dos identificadores para variáveis C++ utilizadas em referências para portas, 

canais e submódulos. O referido trabalho cita uma alternativa para a extração destes 

identificadores através de um analisador sintático que estaria complementando as 

informações extraídas pela função makeVisualization(). No entanto, não são 

apresentadas estratégias para extração destes identificadores e nem mesmo como as 

informações extraídas através do analisador sintático são sincronizadas com as extraídas 

pela função makeVisualization() que são geradas em arquivos texto. 

De acordo com esta abordagem, são necessárias algumas modificações, 

mesmo que mínimas no código-fonte original do sistema. São necessárias anotações 

manuais, como a inclusão da makeVisualization(), para que seja ativado o 

mecanismo de introspecção.  

Para o trabalho de pesquisa proposto, pretende-se algo distinto. O que se 

deseja na realidade é disponibilizar informações, a partir de sistemas especificados em 

SystemC, ainda em tempo de projeto, ou seja, sem a necessidade de simulação completa 

do sistema. Outro requisito essencial do nosso mecanismo é a introspecção através da 

abordagem reflexiva, ou seja, sem modificações no código-fonte original do sistema. 

3.1.2. SystemCXML 

SystemCXML é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo grupo 

FERMAT - Formal Engineering Research using Methods, Abstractions and 

Transformations. Este projeto é parte integrante de um dos serviços oferecidos pelo 

framework CARH [DHS04]. O SystemCXML, no contexto deste framework, é 

responsável por oferecer mecanismos de introspecção para aplicações que apóiam as 

atividades de especificação de sistemas em SystemC. 

A Figura 3.2 apresenta esta abordagem. O primeiro passo é a submissão 

do código-fonte do sistema a uma ferramenta conhecida como DoxyGen [DXT04]. O 

Doxygen é uma ferramenta de documentação open source, que foi inicialmente 

destinado à linguagem C++ mas que atualmente já possui extensões para outras 

linguagens como Java. Embora o propósito inicial da criação do Doxygen tenha sido a 

documentação de projetos C++, recentemente um novo recurso foi adicionado. O 
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DoxyGen atualmente também é capaz de, a partir de um código-fonte C++, gerar as 

classes implementadas, incluindo suas funções e atributos, no formato de tags de 

arquivos XML. 

De acordo com esta abordagem, estes arquivos são utilizados na primeira 

fase do SystemCXML. Nesta etapa, são extraídas informações de estrutura do sistema 

originando um novo arquivo XML denominada de Abstract System Level Description 

(ASLD). O ASLD, também conhecido como XML extraído, é a representação abstrata 

do código-fonte do sistema, porém contendo somente informações relativas à estrutura.  

Numa segunda fase do fluxo de execução do SystemCXML, o XML 

extraído é processado. Como resultado é gerada uma estrutura de dados em memória 

que pode ser acessada através do desenvolvimento de back-ends baseados na API nativa 

definida pelo mecanismo de introspecção. 

 

Figura 3.2 – Visão do Fluxo de Execução no SystemCXML 

 

Podemos perceber que o mecanismo de introspecção proposto pelo 

SystemCXML, tenta evitar a construção de um parser (analisador sintático) através da 

utilização do Doxygen como mecanismo de geração de uma representação XML. No 

entanto, o referido trabalho apenas menciona o uso de certa “inteligência” para esta 



 
47 

extração baseada na representação ASLD. Nada é especificado quanto as técnicas 

utilizadas para identificação dos elementos SystemC. 

Segundo [DHD05] não há, neste momento, outros trabalhos que utilizem 

um sistema de documentação, como o Doxygen, para extração das informações 

estruturais. 

Esta abordagem mostra-se interessante por serem desnecessárias 

modificações no sistema original em SystemC. No mecanismo desenvolvido pela 

universidade de Bremen, eram necessárias anotações manuais de chamadas de função, 

como a makeVisualization(), para extração efetiva das informações. Sem a 

inclusão destas diretivas era impossível realizar a introspecção. Um outro fator 

interessante é que neste trabalho não são necessárias simulações do sistema. As 

informações são, neste caso, disponibilizadas em tempo de projeto. Tanto a extração das 

informações em tempo de projeto, quanto à ausência de modificações no código-fonte 

original do sistema, fazem parte dos requisitos essenciais pretendidos em nosso 

trabalho. 

Com relação ao mecanismo de introspecção desenvolvido pelo grupo 

FERMAT, as extrações relativas às informações comportamentais ainda não são 

cobertas.  

3.1.3. SCIntrospector 

O trabalho apresentado em [FLSP04] [FE04], desenvolvido no âmbito do 

Cin/UFPE, criou uma abordagem diferente para tratar do problema de extração de 

informações de sistemas especificados em SystemC. Neste projeto de pesquisa foram 

desenvolvidas técnicas para identificação de elementos estruturais e extração das suas 

respectivas informações através de reconhecimento de padrões sobre um grafo 

semântico. Este grafo era gerado a partir de um extrator de fatos [DMH01] para C++.   

Um extrator de fatos é um compilador que, ao invés de produzir código 

executável, produz uma base de fatos. Uma base de fatos para um código-fonte (em 

C++ ou em qualquer outra linguagem) é uma coleção de fatos individuais sobre o 

programa contendo o que ele define, usa, modifica, importa, exporta e assim por diante. 

Se expressado em um formato padrão, a base de fatos pode então ser utilizada como 

entrada em ferramentas de reengenharia como: ferramentas de extração de informações, 

de análises de fluxo de dados, de visualização de código fonte, de refactoring, etc. 



 
48 

Nesta abordagem foi utilizado um extrator de fatos open source 

conhecido como CPPX [SWG04].  Este extrator fornece como resultado um grafo 

semântico seguindo o padrão Datrix no formato Graph eXchange Language – GXL 

[Bel00] [HWS00]. Neste grafo, os vértices representam classes, métodos, declarações e 

expressões, enquanto que as arestas representam os relacionamentos sintáticos. Além 

disto, fatos semânticos ligam identificadores as suas declarações, chamadas de métodos 

a seus alvos e objetos a seus tipos. Maiores detalhes sobre o formato GXL são 

apresentados em [WKR01] e [Win01] 

Na prática o CPPX utiliza o front-end do GCC para executar análises 

sintáticas e semânticas a partir de código-fonte em C++. A representação intermediária 

gerada pelo front-end do GCC é então traduzida no formato de arquivos GXL seguindo 

o padrão Datrix. 

A partir das técnicas de reconhecimento de padrões elaboradas, foi 

criado um mecanismo de introspecção denominado SCIntrospector. O fluxo de 

execução da SCIntrospector é apresentado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Fluxo de Execução no SCIntrospector 

 

Em um primeiro momento, o código-fonte do sistema em SystemC é 

processado pelo CPPX. É então gerado um arquivo GXL que é utilizado como entrada 

para a SCIntrospector. Nesta etapa, o arquivo GXL é lido e submetido a um conjunto de 



 
49 

filtros que identifica cada elemento estrutural SystemC através de técnicas de 

reconhecimento de padrões.  

Durante esta identificação, uma nova estrutura de dados é gerada em 

memória – um novo ASG – só que com uma quantidade bem menor de arestas e 

vértices. Este novo ASG contém uma representação abstrata do que é apenas 

considerado como elemento estrutural. Em uma última etapa, essa nova estrutura de 

dados é percorrida, para que seja realizada a extração das informações requeridas, que 

ao final, são exibidas em console no formato de código-fonte C++. 

Este trabalho permite, em tempo de projeto, a extração de informações 

sem a necessidade de inclusão de qualquer anotação manual no código-fonte original do 

sistema conforme estamos interessados. Porém um ponto crítico refere-se ao ASG 

gerado pelo extrator de fatos utilizado.  Devido a limitações do CPPX, faz-se necessária 

a concatenação dos vários arquivos do código-fonte do sistema, num único arquivo. 

Caso contrário torna-se impossível o processamento inicial dando origem ao ASG no 

formato GXL e padrão Datrix.  

Em sistemas com uma quantidade mais expressiva de arquivos, fato 

comum de projetos em SystemC, esta restrição pode, fazer com que a abordagem 

mostre-se inviável na prática.  

Outra desvantagem da SCIntrospector é a sua saída. Este mecanismo de 

introspecção apresenta, como resultado de seu processamento, apenas a impressão de 

uma descrição C++ em console. Estas informações representam os elementos estruturais 

extraídos pelo mecanismo de introspecção. Na prática, a impressão de informações em 

console mostra-se pouco útil. Ambientes de composição, que queiram utilizar as 

informações extraídas para prestar auxílio ao desenvolvimento de sistemas, precisam de 

um formato bem definido e de fácil acesso as informações. Uma boa opção neste caso 

seria a geração de arquivos XML contendo um meta-modelo capaz de representar os 

elementos SystemC (estruturais e comportamentais) e seus relacionamentos. Esta foi a 

maneira implementada por nosso trabalho para disponibilizar as informações extraídas. 

Mais adiante citaremos alguns exemplos de ambientes de composição de 

sistemas que são ferramentas em potencial para o desenvolvimento de aplicações 

baseadas nas informações extraídas automaticamente.  
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3.1.4. Pinapa 

O trabalho mais interessante, devido aos objetivos de nossa pesquisa foi 

o Pinapa (“Pinapa Is a Not A PArser”). O front-end Pinapa além de possibilitar a 

extração de informações em tempo de projeto, não necessita de nenhuma alteração na 

descrição do sistema processado. Por outro lado, o Pinapa é apenas um front-end, ou 

seja, possui como entrada um código-fonte e como saída uma estrutura de dados em 

memória. Esta estrutura é composta por informações estruturais e comportamentais de 

acordo com o que foi especificado no código-fonte do sistema em SystemC. Nenhuma 

utilização efetiva das informações disponibilizadas pode ser realizada caso não seja 

implementado um back-end que leia a estrutura de dados gerada pelo front-end afim de 

identificar e posteriormente extrair as informações requeridas.  Este back-end deve ser 

construído baseado na API disponibilizada com a estrutura de dados gerada pelo front-

end. Mesmo sendo apenas um front-end, este componente tem a grande vantagem de ter 

sido construído dedicado a códigos-fonte em SystemC e não C/C++ como os front-ends 

apresentados anteriomente neste capítulo.  

Apresentaremos o Pinapa, de uma maneira mais detalhada, no Capítulo 

4, onde descreveremos a metodologia para introspecção proposta nesta dissertação. 

3.2. Ambientes para Composição de Sistemas 

Conforme já citado anteriormente, nos últimos anos, a exigência por 

requisitos como desempenho e qualidade na construção de sistemas dedicados tem 

crescido assustadoramente. Enquanto a capacidade física dos chips tem conseguido 

acompanhar este crescimento, a produtividade dos projetistas tem se mostrado como o 

grande gargalo do fluxo de desenvolvimento.  

Diante deste contexto comumente conhecido como “design gap”, novas 

metodologias aliadas a ambientes para composição de sistemas, envolvendo 

principalmente técnicas de reuso de componentes e linguagens de modelagem, tem sido 

propostos. Em vez de perder tempo desenvolvendo toda a funcionalidade para um novo 

sistema, o projetista, utilizando um ambiente para composição, deve ter a facilidade de 

reaproveitar componentes desenvolvidos anteriormente, focando esforço maior no que 

for realmente novo.  Desta maneira, sistemas são compostos a partir de blocos 
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funcionais, pré-existentes e novos, de uma maneira bem mais produtiva e com maior 

qualidade.  

A seguir apresentaremos dois ambientes para composição de sistemas: o 

BALBOA e o PDesigner. Ambos ambientes precisam realizar a introspecção a partir de 

códigos-fonte especificados em SystemC, para estarem aptos a oferecer serviços de 

apoio ao desenvolvimento de sistemas. Um mecanismo que automatize a extração 

destas informações seria de grande relevância para tais ambientes. 

3.2.1. Projeto Balboa 

O projeto Balboa é um ambiente para integração de componentes, 

utilizado para construir modelos de sistemas através de bibliotecas contendo núcleos de 

propriedade intelectual (Intellectual Property Cores) implementados em C/C++. Neste 

ambiente, arquivos de descrição, escritos nas linguagens proprietárias BIDL (Balboa 

Interface Definition Language) e CIL (Component Integration Language), são 

utilizadas, para representar respectivamente: 

• os componentes e suas interfaces; 

• a arquitetura do sistema e a interconexão entre os seus componentes.  

 

Tais arquivos de descrição podem ser referenciados tanto em tempo de 

elaboração do sistema, quanto em tempo de execução, para permitir a introspecção 

sobre os componentes especificados, conforme apresentado em [SDG02] e [DSG03]. 

Um fator importante a ser observado neste ambiente é que os arquivos 

BIDL e CIL, não conseguem ser gerados automaticamente, a partir de informações 

extraídas do código-fonte C/C++ do sistema. O que acontece é justamente o caminho 

inverso, o código C/C++ acaba sendo gerado a partir das descrições BIDL e CIL, e, ao 

final, alguns detalhes relativos à implementação, precisam ser complementados 

manualmente pelo projetista dos componentes IP Cores. 

3.2.2. Framework PDesigner  

O ambiente para composição de sistemas denominado PDesigner 

consiste de um framework, desenvolvido no âmbito do Cin/UFPE, que é composto por 

um conjunto de ferramentas baseadas em SystemC que provêem suporte a modelagem, 
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simulação e análise de plataformas compostas de vários processadores, em diferentes 

níveis de abstração. 

O PDesigner provê mecanismos para especificação de interconexões, 

sincronização de processos e comunicação, permitindo a modelagem de uma plataforma 

completa, em um ambiente simples e unificado. Como grandes vantagens em se utilizar 

o PDesigner como ambiente de composição de sistemas podemos citar: 

• Facilidade de integração e configuração de diferentes processadores 

numa única plataforma, através de um ambiente de grande potencial 

de usabilidade.  

• Rápida exploração do espaço de projeto, através da geração 

automática de simuladores SystemC de plataformas inteiras em 

diferentes níveis de abstração. 

 

As integrações e configurações dos vários tipos de processadores são 

especificadas através da Architecture Description Language (ADL) ArchC [ARC06] e 

os demais elementos da plataforma (barramentos, memórias e etc) podem ser descritos 

em SystemC.  

ArchC é uma linguagem open source para descrição de arquitetura de 

processadores (ADL), baseda em SystemC, que prove a projetistas de plataformas uma 

maneira ágil para validação de seus modelos de processadores. Maiores detalhes sobre 

ArchC podem ser obtidos em [ARC06]. 

Para exploração do espaço de projeto, a aplicação primeiramente deve 

ser validada e em seguida mapeada em um modelo de plataforma multiprocessadora. 

Este mapeamento torna possível a análise dos requisitos funcionais e não-funcionais do 

sistema. 

Uma vez que a funcionalidade da especificação de um sistema foi 

validada, torna-se necessário o mapeamento de seu comportamento numa plataforma 

alvo. Na Figura 3.4 temos uma ilustração de como este mapeamento poderia ser feito.  
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Figura 3.4 – Mapeamento da Aplicação na Plataforma 

 

De acordo com a figura temos uma aplicação em SystemC descrita por 

um módulo denominado producer. Este módulo executa operações de comunicação 

com outro módulo consumer através de um canal sc_fifo. A plataforma alvo, 

descrita abaixo da aplicação, é composta por dois processadores SPARCV8 e um 

barramento AMBA. 

As tarefas desempenhadas pelos módulos produtor e consumidor são 

mapeadas nos processadores P1 e P2 respectivamente, enquanto que a comunicação 

pelo canal sc_fifo é mapeada no barramento AMBA.   

Uma vez que a aplicação foi devidamente validada e mapeada na 

plataforma alvo, devemos então analisar se os requisitos funcionais e não funcionais 

estão realmente sendo atendidos. A simulação é a técnica mais utilizada para este tipo 

de análise. Neste momento são verificados o correto comportamento da aplicação, o 

tempo médio de processamento e o impacto da estrutura de interconexão no custo da 

comunicação.  

Todo o fluxo para integração e configuração de diferentes processadores 

e exploração do espaço de projeto pode ser realizado através do PDesigner, um 
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ambiente de grande potencial de usabilidade que oferece serviços de apoio a projetistas 

nas atividades de desenvolvimento de sistemas. 

Durante a etapa de mapeamento da aplicação na plataforma, informações 

como os nomes e tipos dos elementos da aplicação (módulos, canais e etc.), devem ser 

informadas manualmente pelo usuário para que seja possível o mapeamento na 

plataforma. Neste momento, também são necessárias identificações de primitivas 

SystemC de comunicação e sincronização como wait, read e write nas tarefas que 

serão mapeadas. Isto porque estas primitivas devem ser explicitamente implementadas 

já que o núcleo de simulação do SystemC não estará presente na plataforma alvo final 

impossibilitando o reconhecimento destas primitivas como válidas para o sistema. 

Neste contexto, uma ferramenta para introspecção automática para 

aplicações em SystemC, torna-se extremamente útil já que as informações fornecidas 

manualmente demandam grande quantidade de tempo dos projetistas, principalmente 

quando os sistemas descritos em SystemC possuem uma quantidade de módulos, canais 

e tarefas mais expressiva. 

3.3. Conclusão 

Neste capítulo, apresentamos as principais abordagens utilizadas na 

tentativa de resolução do problema de extração de informações para sistemas em 

SystemC. Entre as abordagens apresentadas, foram demonstradas técnicas envolvendo 

reconhecimento de padrões, realização da fase de elaboração de SystemC e 

processamento por ferramentas dedicadas a C++ (front-ends, sistemas de documentação 

e extratores de fatos). Foram também apresentados mecanismos para introspecção e 

como eles se utilizam destas abordagens para extrair informações de sistemas em 

SystemC.  

Algumas características avaliadas nestes mecanismos apresentam-se 

como requisitos essenciais para a abordagem proposta neste trabalho de pesquisa. A 

Tabela 3.2 apresenta a descrição para cada uma destas características. 
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Tabela 3.2 – Características Avaliadas Entre os Mecanismos 

Requisitos Essenciais Descrição 
Extração Estrutural Permitir extração das informações estruturais do 

sistema.  

Extração Comportamental Permitir extração das informações comportamentais 

de sincronização e comunicação do sistema. 

Abordagem Reflexiva Desnecessárias anotações manuais no código-fonte 

original do sistema para execução da extração. 

Extração em Múltiplos Arquivos Desnecessárias simulações do sistema para extração 

das informações em tempo de projeto. 

Extração em Tempo de Projeto Apto ao processamento de vários arquivos 

constituindo o código-fonte do sistema.  

Resultado em XML Geração do resultado final da ferramenta num 

formato que outras ferramentas possam ter fácil 

acesso às informações extraídas (XML). 

 

Logo abaixo, a Tabela 3.3 apresenta um quadro comparativo entre os 

mecanismos de introspecção apresentados neste capítulo e os requisitos definidos como 

essenciais para este trabalho. Os mecanismos descritos com “+” possuem estas 

características e os descritos com “-” indicam a ausência destas. 

Tabela 3.3 – Quadro Comparativo Entre os Mecanismos de Introspecção 

 Bremen SCIntrospector SystemCXML Pinapa 
Extração Estrutural + + + + 

Extração Comportamental - - - + 

Abordagem Reflexiva - + + + 

Extração em Múltiplos Arquivos + - + + 

Extração em Tempo de Projeto - + + + 

Resultado em XML - - - - 

 

Podemos observar que, de acordo com tabela Tabela 3.3, todos os 

mecanismos estão aptos à extração das informações estruturais. Já para extração das 

informações comportamentais de sincronização e comunicação, apenas o Pinapa foi 

desenvolvido com esta preocupação.  

A abordagem reflexiva é utilizada em boa parte dos mecanismos com 

exceção do extrator de informações de Bremen, o qual requer anotações manuais no 

código-fonte para execução efetiva da introspecção do sistema. 
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No quesito extração de informações a partir de múltiplos arquivos 

contendo o código-fonte do sistema, a SCIntrospector apresenta uma restrição que pode 

ser crítica. Como já citado anteriormente, o extrator de fatos utilizado na etapa inicial 

desta abordagem apenas está apto a processar um único arquivo. Isto obriga o projetista 

a reunir todos os códigos-fonte do sistema em um único arquivo para uso do mecanismo 

proposto.  Para sistemas com quantidade expressiva de códigos-fonte isto pode 

inviabilizar o uso da abordagem proposta. 

Quanto à extração das informações em tempo de projeto, todos os 

mecanismos apresentados mostram-se aptos, com exceção do trabalho desenvolvido 

pela universidade de Bremen. Para efetiva extração das informações através deste 

mecanismo, faz-se necessária a simulação de todo o sistema como já citado 

anteriormente neste capítulo. 

Na última linha da tabela temos a avaliação da característica de geração 

do resultado final em arquivos XML. As informações neste formato mostram-se como 

ideais para acesso por ambientes de composição de sistemas. Nenhum dos mecanismos 

avaliados apresentou este requisito. O trabalho desenvolvido pela universidade de 

Bremen apresenta arquivos texto como resultado, a SCIntrospector apenas imprime as 

informações extraídas em console e os mecanismos restantes (SystemCXML e Pinapa) 

apenas geram estruturas de dados em memória para acesso através de uma API nativa. 

Neste último caso, é necessária a construção de um back-end que visite os nós das 

estruturas de dados, extraia as informações requeridas e as utilize para um determinado 

fim. 

Por fim, foram apresentados dois ambientes para composição de 

sistemas: O PDesigner e o Balboa. Ambos ambientes, por estarem aptos a desenvolver 

projetos com descrições em SystemC, possuem grande interesse em mecanismos que 

extraiam informações de maneira automatizada. A utilização das técnicas propostas 

integradas a ambientes como este, serão de grande utilidade para a construção de 

aplicações que auxiliem o projetista nas etapas de validação, modelagem e 

desenvolvimento de sistemas. 
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Capítulo 4 

Metodologia para Introspecção 

Introdução 

Antes de iniciar explanações a respeito da metodologia de extração 

proposta, precisamos entender um pouco mais sobre um front-end SystemC open source 

entitulado Pinapa. Neste capítulo, iremos inicialmente apresentar um exemplo simples 

de sistema em SystemC que será utilizado para ilustrar conceitos das seções seguintes. 

Em seguida estaremos descrevendo os princípios básicos utilizados na construção do 

Pinapa, suas limitações e como este pode ser utilizado na construção de ferramentas de 

apoio a projetos de sistemas dedicados que utilizam SystemC como linguagem de 

especificação. Por fim, estaremos apresentando as técnicas propostas para introspecção 

de modelos de sistemas em SystemC. 

Um Exemplo Simples em SystemC 

A Figura 4.1 apresenta um exemplo simples de sistema especificado em 

SystemC. Neste exemplo foram instanciados três módulos (instance1_1, 
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instance1_2 e instance2), que se comunicam através de sinais (signal1 e 

signal2) conectados a portas (port e ports[]) .  

 

Figura 4.1 – Um Exemplo Simples em SystemC 

 
A Figura 4.2 descreve o código-fonte para o módulo module1, 

instanciado por duas vezes para este sistema (instance1_1 e instance1_2). 

1

2

3

4

5      

6

7

8

9

10

11 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

struct module1: public sc_module 

{ 

 sc_out< bool > port; 

 bool mdval; 

 void process1()  

 {  

     if (mdval) 

     {   

       port.write(mdval); 

     } 

} 

 

module1(sc_module_name name, bool val) 

 : sc_module(name), mdval(val) 

 { 

  // registra “void process1()” 

  // como uma SC_THREAD    

  SC_THREAD(process1); 

 } 

}; 

Figura 4.2 – Descrição do Módulo module1 em SystemC 

 

Podemos observar que esta descrição inclui um processo denominado 

module1::process1 com comportamento descrito entre as linhas 5 e 11 da Figura 

4.2. Este processo implementa a escrita de valores booleanos através de uma porta de 

saída quando a variável mdval possui valor verdadeiro. 
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A Figura 4.3, descreve o código-fonte para o módulo module2, 

instanciado uma única vez neste sistema (instance2). 

1

2

3

5      

6

7

8

9

10

11 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 struct module2: public sc_module 

 { 

  sc_in < bool > ports[2]; 

 

  void process2()  

  {  

     for (int i = 0; i < 2; i++) 

     { 

        // leitura do valor recebido na porta  

        bool x = false; 

        x = ports[i].read(); 

        cout << “module2.port0 get:” << x; 

 

        // wait sem argumento  

        // (lista de sensibilidade estática)  

        wait(); 

     } 

  } 

 

  module2(sc_module_name name, bool val) 

  : sc_module(name), mdval(val) 

  { 

   // registra “void process2()” 

   // como uma SC_METHOD 

   SC_METHOD(process2); 

   sensitive << ports[0]; // sensibilidade 

   sensitive << ports[1]; // estática 

  } 

 }; 

Figura 4.3 – Descrição do Módulo module2 em SystemC 

 

Nesta descrição, podemos observar a existência de um processo 

denominado module2::process2, com comportamento descrito entre as linhas 6 e 

19 da Figura 4.3. Este processo implementa a leitura de valores recebidos através de um 

vetor de duas portas de entrada, para logo em seguida, imprimi-los em console. 

Os dois módulos descritos anteriormente são instanciados a partir de um 

top-module aqui denominado como top. A Figura 4.4 apresenta a descrição para este 

módulo.  
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#include “systemc.h” 

#include <iostream.h> 

 

struct top : sc_module { 

  sc_signal<bool> signal1; 

  sc_signal<bool> signal2; 

 

  module1 instance1_1; 

  module1 instance1_2; 

  module2 instance2; 

 

  top(sc_module_name, init1, init2) : 

      instance1_1("instance1_1", init1), 

      instance1_2("instance1_2", init2), 

      instance2(“instance2”);  

  { 

    instance1_1->port.bind(signal1); 

    instance1_2->port.bind(signal2); 

    instance2.port[0].bind(signal1); 

    instance2.port[1].bind(signal2); 

  } 

}; 

 

int sc_main (int ac, char *av[]) { 

 bool init1 = true; 

 bool init2 = true; 

 if (arg > 2){ 

   init1 = !strcmp(argv[1], “true”);  

   init2 = !strcmp(argv[2], “true”);  

 } 

 top top("top", init1, init2); 

 sc_start(-1); 

 return 0; 

} 

Figura 4.4 – Descrição do Módulo top em SystemC 

 

Esta descrição inclui as instancias dos módulos module1 e module2 

(linhas 13, 14 e 15 da Figura 4.4) e as conexões para o sistema (descritas entre as linhas 

17 e 20 da Figura 4.4).  

Ainda na Figura 4.4, temos a descrição da função sc_main(), 

responsável pelo início da execução de todo sistema em SystemC. O módulo top é 

devidamente instanciado (linha 31) no corpo desta função (entre as linhas 24 e 34). É 

importante observar que a Figura 4.4 apresenta o módulo module1 sendo instanciado 

por duas vezes (linhas 13 e 14) e o módulo module2 instanciado apenas uma única vez 

(linha 15).  

A execução completa de um sistema em SystemC é formada por duas 

fases: a elaboração e a simulação do comportamento. Em todo início de execução é 

realizada a fase de elaboração. Nesta fase, descrita entre as linhas 24 e 31 da Figura 4.4, 



 
61 

são instanciados os elementos SystemC descritos para o sistema, da maneira usual como 

objetos C++. A fase de elaboração é encerrada com a chamada da função 

sc_start() (linha 32 da Figura 4.4) que, tradicionalmente, devolve o controle da 

execução ao núcleo de simulação. A segunda parte da execução do sistema é a 

simulação do seu comportamento. Neste momento, todos os processos descritos para o 

sistema são executados de acordo com o escalonador da própria biblioteca SystemC. 

Um outro detalhe deve ser observado no código-fonte deste exemplo. 

Sua estrutura é construída com base em dois parâmetros de linha de comando: init1 e 

init2 (linhas 28 e 29 da Figura 4.4).  Além disto, este sistema faz uso de recursos 

comuns à linguagem C++ como: templates (gabaritos), macros e chamadas de função 

para comunicação e sincronização entre processos. Todos estes recursos são tipicamente 

utilizados para a especificação de sistemas em SystemC. 

O Pinapa foi desenvolvido levando em consideração uma particularidade 

importante: a flexibilidade do projetista especificar seus sistemas utilizando código C++ 

puro ou os recursos de macros, gabaritos e chamadas de função nativos da própria 

biblioteca SystemC. A seguir detalharemos os princípios básicos utilizados na 

construção do Pinapa para tratamento desta característica. 

Pinapa: Um Front-End SystemC Open Source 

Pinapa é um front-end SystemC construído baseado em técnicas pré-

existentes [CP05] para implementação e geração de front-ends tradicionais. Além de 

utilizar um front-end típico C++, o Pinapa recorre a princípios da própria biblioteca 

SystemC para geração de estruturas de dados contendo informações estruturais e 

comportamentais de um dado sistema. 

A execução de sistemas especificados em SystemC possue duas fases 

distintas: A fase de elaboração e a fase de simulação. A elaboração, sendo a fase que 

antecede a simulação, é responsável pela prepararação de todo contexto para execução 

do comportamento do sistema. Durante esta fase, são construídas informações como as 

instâncias dos elementos estruturais do sistema e os seus relacionamentos. Por exemplo, 

informações relativas a quais módulos devem estar conectados a quais portas, devem ter 

sido construídas ao final desta fase. Após todo contexto para execução do 
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comportamento do sistema estar devidamente elaborado, inicia-se então a simulação. 

Durante esta fase, todo contexto preparado na fase anterior deve ser utilizado como base 

para a efetiva simulação do comportamento descrito para o sistema. 

Segundo [MFLP5], não é possível extrair informações completas 

relacionadas à estrutura de um dado sistema em SystemC, através de simples utilização 

de um front-end típico C++. Informações relativas às instâncias dos objetos SystemC e 

seus respectivos relacionamentos, somente poderão ser identificados após realização da 

fase de elaboração do sistema.  O mesmo acontece para o caso inverso, informações de 

comportamento não podem ser extraídas com base apenas na elaboração de um dado 

sistema. Isto porque, mesmo após conclusão da fase de elaboração, nada relativo a 

comportamento tem sido ainda montado. 

Podemos definir o Pinapa como sendo um front-end SystemC hábil a 

disponibilizar informações, tanto de estrutura quanto de comportamento, baseado em 

dois princípios básicos:  

• a fase de elaboração da biblioteca SystemC; 

• a análise sintática por um front-end C++ tradicional.  

 

Baseado nestes dois princípios, o Pinapa consegue gerar estruturas de 

dados que podem ter suas informações lidas através de uma API nativa ao próprio front-

end. 

Para um bom entendimento a respeito dos princípios utilizados na 

construção do Pinapa, precisamos primeiro examinar as noções de aspectos estáticos e 

dinâmicos a partir de front-ends tradicionais. A Figura 4.5 apresenta os tipos de 

informação que um sistema especificado em SystemC pode conter. Do ponto de vista de 

um front-end C++ tradicional, lexicografia e sintaxe são puramente estáticos e são a 

fonte para construção das ASTs (árvores sintáticas abstratas). Por sua vez, estrutura e 

comportamento são somente perceptíveis dinamicamente. 

A abordagem utilizada para construção do Pinapa segue a premissa de 

extender as típicas informações estáticas dos sistemas para, além de conter lexicografia 

e sintaxe, também incluir estrutura. Desta maneira, a parte dinâmica fica reduzida 

somente ao comportamento executado durante a simulação. 
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Figura 4.5 – Informações Estáticas e Dinâmicas de Sistemas em SystemC 

 

Com a extensão das características estáticas, o Pinapa torna-se apto a 

fornecer não só informações relacionadas à lexicografia e sintaxe, mas também 

informações relativas à estrutura de modelos de sistema sem a necessidade de quaisquer 

simulações. Desta maneira, a parte estática passa então a ser composta pelos seguintes 

tipos de informação: 

• informações de estrutura, obtida através da fase de elaboração da 

biblioteca SystemC (fluxo da esquerda da Figura 4.6); 

• informações de lexicografia e sintaxe, obtida através de análises 

sintáticas por um front-end C++ tradicional, neste caso o GCC - GNU 

Compiler Collection (fluxo da direita da Figura 4.6). 

 

As informações relativas a estrutura são construídas numa lista de 

objetos SystemC chamada de ELAB e as informações de lexicografia e sintaxe são 

montadas em ASTs. 

O principal trabalho do Pinapa não é caracterizado pela geração da AST 

ou da ELAB, nestas tarefas existe muito reuso de código do próprio GCC e da 

biblioteca SystemC. O estabelecimento de ligações entre as estruturas de dados 

resultantes mostra-se como a principal característica do Pinapa. Na prática isto é 

implementado através do estabelecimento do recurso de ponteiros da linguagem C++ 

entre as estruturas de dados. As ligações entre AST e ELAB serão mais detalhadas 

ainda neste capítulo.  
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Figura 4.6 – Fluxo de Execução do Pinapa  

 

Diferentemente de outras abordagens, o Pinapa não possui restrições 

quanto à complexidade de construções de código. Isto porque, ao invés de interpretar o 

código-fonte, o Pinapa os compila e elabora sem necessidade de simulação. Um 

sistema, como do nosso último exemplo, dependente de parâmetros informados através 

de linha de comando (linhas 28 e 29 da Figura 4.4), não consegue ser interpretado por 

um front-end C++ tradicional. Informações como estas apenas podem ser reconhecidas 

dinamicamente e não estaticamente. Já o Pinapa, devido a extensão para acesso as 

informações estruturais (Figura 4.5), mostra-se apto a processá-lo sem quaisquer 

problemas. 
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Um outro ponto importante é que o Pinapa utiliza um front-end C++. Isto 

o torna apto a processar corretamente, qualquer código-fonte que por ventura seja 

processado por um front-end C++. As limitações são mínimas e estão mais ligadas à 

própria linguagem C++. Por exemplo, a palavra-chave export não é tratada pelo GCC 

e consequentemente não pode ser processada pelo Pinapa.  

Por outro lado, o uso de macros para a especificação de sistemas não será 

visto como um problema.  O pré-processador, ao se deparar com o código-fonte, irá 

expandi-las durante a execução do Pinapa. Desta forma, é permitido manter a 

expressividade de SystemC, impondo o mínimo de restrições ao projetista nas 

atividades de especificação de sistemas, seja utilizando as macros SystemC ou o puro 

C++.  

Em outras abordagens, utilizando uma gramática dedicada a SystemC, é 

necessário incluir uma gramática restrita diante do C++ padrão. O grande problema 

destas abordagens está na expressividade de SystemC. Através do uso de artifícios do 

próprio ANSI C++, o projetista tem a liberdade de especificar seus sistemas utilizando 

macros, gabaritos ou o puro C++, o que torna bastante custoso tratar cada situação desta 

através de uma gramática dedicada. Normalmente o que se oferece nestas abordagens 

são gramáticas restritas e abrangentes apenas de um subconjunto de SystemC. Estas 

gramáticas acabam impondo limitações ao projetista quanto à forma de especificação de 

sistemas, porém somente desta maneira torna-se possível uma análise sintática correta 

do código-fonte destes sistemas.  

As principais limitações do Pinapa estão ligadas à terceira etapa de seu 

processamento. Durante esta etapa são estabelecidos relacionamentos entre as estruturas 

de dados resultantes das etapas anteriores (AST e ELAB). Existem situações onde estas 

ligações tornam-se impossíveis de serem realizadas devido a restrições de algumas 

informações. Um exemplo típico são as referências e ponteiros entre objetos. Se um 

dado processo utiliza um ponteiro para uma porta, o atual objeto apontado por este 

ponteiro não consegue ser conhecido estaticamente. A Figura 4.7 retrata bem este tipo 

de problema. 
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struct module2: public sc_module 

{ 

 sc_in < bool > ports[2]; 

 

 void process2()  

 {  

     for (int i = 0; i < 2; i++) 

     { 

        bool x = false; 

        // usando um ponteiro para um objeto porta  

        sc_in < bool > & port =  ports[i];  

        x = port[i].read(); 

        cout << “module2.port0:” << x; 

        wait(); 

     } 

 } 

 

 module2(sc_module_name name, bool val) 

 : sc_module(name), mdval(val) 

 { 

  SC_METHOD(process2); 

  sensitive << ports[0]; 

  sensitive << ports[1]; 

 } 

}; 

Figura 4.7 – Descrição em SystemC com Restrições de Ponteiro 

 

Nesta figura o código-fonte para o módulo module2, descrito 

anteriormente na Figura 4.3, foi reescrito sem alteração de sua semântica. Observe que o 

processo module2::process2 usa um ponteiro para um objeto SystemC do tipo 

porta (linha 11 da Figura 4.7). Situações como esta não são processadas corretamente 

pelo Pinapa já que o objeto apontado por este ponteiro só consegue ser reconhecido em 

tempo de simulação. 

O Pinapa não consegue lidar com referências e ponteiros para objetos. 

Neste caso específico das portas, os ponteiros irão aparecer na saída do Pinapa, tanto na 

AST quanto na ELAB, mas as representações abstratas na AST não serão 

adequadamente ligadas aos seus objetos correspondentes na ELAB. Na prática, 

construções deste tipo, não são consideradas como boas práticas de programação e, 

portanto, apesar de válidas, não são muito utilizadas. 

Podemos subdividir o fluxo de execução do Pinapa em três atividades 

principais: 

• a geração da ELAB na fase de elaboração do sistema; 

• a geração da AST através de um front-end C++; 
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• e o estabelecimento de relacionamentos entre as estruturas de dados 

resultantes das duas primeiras atividades. 

 

As atividades de geração da ELAB e AST são na sua grande maioria 

implementadas através de reuso de código-fonte do próprio front-end do GCC e da 

biblioteca SystemC. Durante a fase de elaboração, uma lista com a grande maioria dos 

objetos é mantida em uma variável global, o que permite a realização de leituras aos 

objetos instanciados. A ELAB é construída com base nesta lista de objetos para um 

dado sistema especificado em SystemC. Dentre os tipos de objetos que compõem a 

ELAB podemos ter: 

• Process Handlers: objetos estruturais que possuem informações 

relativas ao nome da função, nome da classe na qual a função está 

inserida e o tipo do processo. Objetos deste tipo possuem ainda 

ponteiros para referenciar, na AST, expressões descritas no corpo dos 

processos. Uma lista de eventos que o processo pode estar esperando, 

ou seja, sua lista de sensibilidade também faz parte das informações 

que podem estar contidas nestes objetos. 

• SystemC Objects: objetos representando todos os outros elementos 

estruturais que não são do tipo processo (módulos, portas, canais e 

etc). Objetos deste tipo contêm suas próprias informações (nome, tipo 

e etc.) e outras relativas a seus relacionamentos com outros objetos.  

 

A AST, por sua vez, representa as descrições contidas no corpo dos 

processos. Por exemplo, a declaração if iniciada na linha 7 na Figura 4.2 é tida na AST 

como uma representação abstrata exibida na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Trecho da AST para Declaração de uma Cláusula IF 

 

O fluxo de execução do Pinapa é sempre iniciado através da fase de 

elaboração. Tipicamente, logo após conclusão desta fase, a função sc_start() deve 

iniciar a etapa de simulação. Para o Pinapa, o código-fonte relativo à fase de elaboração 

na biblioteca SystemC passou por algumas modificações. Ao invés de realizar o fluxo 

tradicional, onde a função sc_start()aciona a simulação do sistema, a biblioteca 

SystemC foi modificada para acionar o front-end do GCC. Este front-end também 

sofreu pequenas modificações. As alterações foram necessárias para viabilizar que o 

Pinapa conseguisse manter informações que a biblioteca SystemC tradicionalmente não 

era capaz. Por exemplo, o nome da classe que dá origem a cada módulo não é mantido 

pela biblioteca padrão, porém, a versão modificada do Pinapa, mantém estes nomes sem 

quaisquer problemas. 

Após conclusão da fase de elaboração, inicia-se então a segunda 

atividade do fluxo de execução do Pinapa. Neste momento o front-end do GCC busca 

analisar sintaticamente todas as funções do sistema que são do tipo processo. Através 

destas análises surgem as representações abstratas do corpo dos processos no formato de 

ASTs. Neste momento, temos construídas duas estruturas em memória: a ELAB e a 

AST.  

A terceira e última atividade consiste em estabelecer ligações entre os as 

informações da ELAB e da AST. Para isto são estabelecidos relacionamentos tanto no 

sentido ELAB para AST quanto no sentido inverso. As ligações da ELAB para AST são 
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as primeiras a serem realizadas. Para cada objeto do tipo Process Handler contido na 

ELAB, devem ser checadas três informações na AST: as funções sem argumento, os 

identificadores das classes que possuem funções e os identificadores de cada uma destas 

funções. Caso as informações da AST estejam de acordo com as informações descritas 

nos objetos da ELAB, deve então ser adicionado um ponteiro estabelecendo o 

relacionamento entre ambas. 

A Figura 4.9 demonstra as ligações, estabelecidas no sentido ELAB e 

AST, para a função module1::process1 declarada na linha 5 da Figura 4.2. 

Podemos observar que existem dois Process Handlers na ELAB 

(module1::process1), um para cada instância do módulo module1. Estes 

Process Handlers referenciam a AST da função adequada através de ponteiros.   

 

Figura 4.9 – Ligações Sentido ELAB e AST 

 

As ligações no sentido inverso, ou seja, AST para ELAB, são também 

realizadas através de ponteiros. Cada instrução na AST corresponde a uma função ou 

objeto da biblioteca SystemC, as quais, precisam de um tratamento especial. As 

chamadas de função, declaradas no corpo dos processos, são reconhecidas pelos seus 

identificadores e tipos de argumentos. Algumas representações abstratas foram 

adicionadas às respectivas árvores identificando que estas funções são primitivas 

SystemC. Para as declarações do tipo wait, foram adicionadas ainda representações 

abstratas referentes às suas listas de sensibilidade. No exemplo da Figura 4.3 existe uma 

declaração wait sem argumento na linha 16. Sua lista de sensibilidade então deve ser 
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construída durante a fase de elaboração do sistema (linhas 26 e 27). Neste caso o Pinapa 

irá adicionar uma anotação ao nó representando uma declaração wait informando que 

sua lista de sensibilidade é composta por {*ports[0], *ports[1]}. 

Para os objetos SystemC, a tarefa de estabelecimento das ligações exige 

um esforço ainda maior. Na AST temos apenas representações abstratas das classes e na 

ELAB as instâncias destas classes. Estas instâncias são construídas somente uma única 

vez durante toda fase de elaboração do sistema. Nesta fase, a menos que o sistema use 

ponteiros para objetos (linha 10 da Figura 4.7), uma variável referenciando um objeto 

sempre conterá o mesmo objeto. 

Sendo assim, podemos perceber que é possível ter uma única 

representação abstrata na AST referenciando vários objetos na ELAB. Este é o caso, por 

exemplo, de elementos SystemC do tipo módulo. Estes elementos podem ser 

instanciados por diversas vezes num mesmo sistema. Desta forma fica claro perceber 

que o mesmo elemento da AST pode referenciar vários objetos no ELAB e vários 

objetos no ELAB devem referenciar um único elemento na AST.  

No caso de processos, existe um tratamento um pouco diferente. A 

representação abstrata de um dado elemento na AST sempre estará correspondendo a 

um único objeto processo na ELAB. Uma hash-table [CLR99] definindo o 

relacionamento entre a representação abstrata do elemento na AST e o seu 

correpondente objeto processo instanciado na ELAB define esta ligação. A Figura 4.10 

demonstra este tipo de situação utilizando novamente a descrição do módulo da Figura 

4.2 . 

 

Figura 4.10 – Ligações Sentido AST para ELAB 
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De acordo com Figura 4.10, a porta port referenciada na linha 9 da 

Figura 4.2 possui duas instâncias, uma para o módulo instance1_1 e outra para o 

módulo instance1_2. No entanto, o relacionamento entre a representação abstrata 

da porta port na AST e o seu correspondente objeto processo instanciado na ELAB 

(por exemplo: instance1_2->process1), definem unicamente uma determinada 

porta (neste caso: instance1_2->port). 

O Pinapa não foge a regra dos demais front-ends, precisa de um back-

end que leia sua representação abstrata e a utilize para um determinado fim. Neste 

trabalho desenvolvemos um back-end que, interagindo com o front-end Pinapa, é capaz 

de percorrer sua representação abstrata, identificar os elementos SystemC e gerar 

informações de estrutura e comportamento para um dado sistema em SystemC. As 

informações geradas, no formato de arquivos XML, são de grande utilidade a 

ferramentas de apoio a projetistas que utilizam SystemC como linguagem de 

especificação. Dentre as ferramentas onde o front-end Pinapa vem atualmente sendo 

utilizado podemos citar a LusSY [MFLL5], uma ferramenta destinada a verificação 

formal desenvolvida pelo grupo GreenSoCs. Outras ferramentas, também utilizando o 

Pinapa, já se encontram em fase de desenvolvimento como ferramentas de lints e de 

visualização para códigos-fonte em SystemC.  

4.1. Metodologia Proposta 

Nesta seção será apresentada a metologia proposta neste trabalho de 

pesquisa. Esta metodologia deu origem a construção de um mecanismo de introspecção 

para Sistemas em SystemC intitulado SCExamine. 

Visão Geral 

A abordagem apresentada neste trabalho de pesquisa se propõe a 

identificar, extrair e por fim disponibilizar informações relativas a elementos estruturais 

e comportamentais a partir de descrições em SystemC. Este processo é realizado pelo 

mecanismo implementado na SCExamine em duas fases distintas, conforme 
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apresentado na Figura 4.11 . Num primeiro momento, o código-fonte de um dado 

sistema em SystemC é submetido a um front-end, o qual é responsável por: 

• realizar o processamento inicial do código-fonte submetido à 

ferramenta; 

• gerar estruturas de dados em memória (ELAB e AST) contendo 

informações relativas aos elementos descritos no código-fonte do 

sistema; 

• disponibilizar um meio de acesso a estas informações através de uma 

API nativa ao próprio front-end. 

 

Figura 4.11 – Arquitetura SCExamine 

 

Em nosso caso, optamos por utilizar o front-end Pinapa. Uma vez que as 

estruturas de dados foram devidamente geradas em memória pelo front-end, é então 

iniciada a segunda fase do fluxo de execução da ferramenta. Nesta fase, um segundo 

componente tem a responsabilidade de realizar visitas através das estruturas de dados de 

forma a identificar cada elemento SystemC reconhecido. Após identificação, torna-se 

possível a extração das informações requeridas levando em consideração o tipo 

específico de cada elemento.  

As atividades de identificação dos elementos SystemC e extração de suas 

informações, acontecem durante visitas através das estruturas de dados com um cuidado 

relevante. Durante estas visitas, a atividade de identificação dos elementos SystemC 

deve sempre anteceder a extração de informações. Isto porque estas informações estarão 

sempre variando de acordo com o tipo específico de cada elemento. Por exemplo, para 

elementos do tipo módulo e processo estamos interessados em extrair informações 

relativas a seus nomes e tipos. Já para canais, devem ser extraídos seus nomes, tipos e 
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tipos de dado especificados no código-fonte de cada sistema. Maiores detalhes a 

respeito das informações extraídas de cada elemento SystemC estarão sendo 

apresentados ainda neste capítulo. 

Todas as informações extraídas são temporariamente armazenadas numa 

estrutura de dados interna à ferramenta de introspecção. Estas informações 

posteriormente são traduzidas para o formato de tags em arquivos XML. O componente 

da SCExamine responsável pelas atividades de identificação dos elementos SystemC e 

extração das informações é conhecido como back-end. Além das atividades de 

identificação e extração, este componente também é responsável pela geração do 

resultado final da ferramenta no formato de arquivos XML.  

Seguindo a boa prática de modularidade de sistemas junto ao objetivo de 

obter um melhor atendimento aos requisitos deste trabalho de pesquisa, foi 

desenvolvido um back-end estruturado em entidades que possuem responsabilidades 

específicas e bem definidas (Figura 4.12). O Extrator de Informações é tido como uma 

entidade responsável pela identificação de elementos SystemC e extração das suas 

respectivas informações a partir das estruturas de dados geradas pelo Pinapa. Para tal, 

esta entidade precisa navegar através de todos os nós contidos nas estruturas de dados. 

A Representação Interna - RI, por sua vez, é tida como uma estrutura de dados 

intermediária, composta de um conjunto de objetos que mantém o armazenamento 

temporário das informações extraídas até conclusão de toda navegação. Por fim, o 

Gerador XML coleta as informações extraídas pelo Extrator de Informações e 

armazenadas nos objetos da RI para formatação das informações estruturais e 

comportamentais em tags de arquivos XML. A arquitetura do back-end foi construída 

conforme apresentado na Figura 4.12.  

 

Figura 4.12 – Arquitetura do Back-End 
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A seguir detalharemos cada uma das entidades desenvolvidas para fazer 

parte do back-end da ferramenta: o Extrator de Informações; a Representação interna; e 

o Gerador XML. 

O Extrator de Informações 

Conforme citado anteriormente, o Extrator de Informações é tido como a 

entidade responsável pela identificação de elementos SystemC e extração das 

informações requeridas. Estas atividades são executadas tendo como entrada as 

estruturas de dados construídas em memória pelo Pinapa. As estruturas de dados (ELAB 

e AST) se autocomplementam para fornecer o máximo de informações estruturais e 

comportamentais de um dado sistema em SystemC.  

Após submeter um código-fonte em SystemC ao mecanismo de 

introspecção, é iniciada a construção da ELAB e da AST em memória. Após geração 

das estruturas de dados e estabelecimento do relacionamento entre ambas, podem então 

ser executadas visitas em seus nós para identificação de padrões que representem, de 

maneira inequívoca, os elementos SystemC. Neste trabalho de pesquisa estivemos 

preocupados em desenvolver mecanismos que identificassem não só os elementos 

estruturais, mas também os comportamentais de comunicação e sincronização. Ambas 

identificações são implementadas através da construção de algoritmos baseados na 

própria API disposta pelo front-end. O engenho de navegação nas estruturas de dados 

também foi construído baseado nesta API. Através deste engenho torna-se possível a 

realização de visitas aos nós das estruturas de dados em busca da identificação e 

extração das informações.  

Vamos inicialmente descrever as técnicas utilizadas para identificação e 

extração das informações estruturais. Para fins de ilustração, utilizaremos o mesmo 

exemplo de sistema SystemC apresentado no início deste capítulo (Figura 4.13)  
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Figura 4.13 – Um Exemplo Simples de Sistema em SystemC 

 

Considerando que o código-fonte do sistema já foi submetido à primeira 

da fase da ferramenta de introspecção, ou seja, já foi processado pelo front-end Pinapa, 

teríamos então a ELAB montada em memória conforme a Figura 4.14. 

.  

Figura 4.14 – Lista de Objetos SystemC na ELAB 

 

Note que as instâncias de todos os objetos e seus relacionamentos estão 

dispostas na estrutura de dados. Por exemplo, podemos observar na Figura 4.14 que a 

instância instance1_1, instanciada para a descrição module1, contém o 

relacionamento entre a porta port e o processo process1. O mesmo acontece para 

os demais objetos instanciados para o sistema. 

Sendo assim, a ELAB pode ser utilizada como fonte para extração das 

informações estruturais do sistema. Os relacionamentos entre a instância do módulo 
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top e os módulos: instance1_1, instance1_2 e instance2 foram 

omitidas na Figura 4.14 para evitar confusão entre os demais relacionamentos. 

O fluxo de introspecção dos elementos estruturais é apresentado na 

Figura 4.15. Segundo nossa abordagem, inicialmente deve ser obtida uma lista dos 

objetos que representam os elementos estruturais do sistema. A API do Pinapa define 

uma classe denominada sc_object_manager. 

 

Figura 4.15 – Fluxo de Introspecção dos Elementos Estruturais 

 

O objeto instanciado a partir desta classe contém um ponteiro para a lista 

de objetos descritos para o sistema (linha 3 da Figura 4.16). 
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 . . . 

  // obtem um ponteiro para a lista de objetos do sistema 

  sc_object_manager * gerenciador =   

  sc_get_curr_simcontext()->get_object_manager(); 

. . . 

Figura 4.16 – Obtenção de Ponteiro para a Lista de Objetos 

 

Em seguida, devem ser realizadas visitas através dos nós desta lista até 

que seja identificado algum elemento estrutural que, de fato, seja um módulo. Esta 

identificação é realizada através da própria semântica das classes base da biblioteca 

SystemC apresentada no Capítulo 2 desta dissertação (Figura 2.7). Neste momento deve 

ser verificado se o corrente objeto da ELAB foi instanciado a partir da classe base 

sc_module. Isto caracteriza que o objeto atualmente analisado é realmente um 

módulo SystemC. A API do Pinapa dispõe de uma função denominada kind() que 

foi utilizada nesta verificação. Utilizando a função kind() sobre o objeto analisado, 

retorna-se a classe base sobre a qual determinado objeto foi instanciado. Por exemplo, 
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objetos do tipo módulo devem retornar, após acionamento da função kind()a cadeia 

de caracteres sc_module. Por sua vez, objetos do tipo porta devem retornar 

sc_port_base e assim sucessivamente para os demais objetos analisados na ELAB. 

O trecho de código da Figura 4.17 exibe como a função kind() e  a lista de objetos 

(ELAB) estão sendo utilizados para identificação dos elementos estruturais. 
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 . . . 

 // obtem um ponteiro para a lista de objetos do sistema 

 sc_object_manager * gerenciador =   

 sc_get_curr_simcontext()->get_object_manager(); 

 

 // obtem o primeiro objeto da lista 

 sc_object * objeto =  gerenciador->first_object(); 

 

 // busca por modulos na lista 

 for(objeto; objeto; objeto = gerenciador->next_object()) 

 { 

   if (objeto->kind()==“sc_module”) 

   { 

     // extrair nome e tipo da instancia do modulo 

     obterInformacoesSobreModulo(objeto);  

 

     // obtem a lista de objetos filhos do modulo 

     const sc_pvector< sc_object * > listaFilhosModulo; 

     listaFilhosModulo = obtemListaFilhosModulo(objeto); 

     . . . 

   } 

} 

. . . 

Figura 4.17 – Identificando Módulos na Lista de Objetos SystemC 

 
De acordo com os objetos contidos na ELAB da Figura 4.14, o primeiro 

módulo a ser identificado seria o módulo top, já que este foi o último objeto a ser 

instanciado no código-fonte do sistema. Após identificação de um objeto do tipo 

módulo, podemos então iniciar a primeira etapa da extração das informações. Para 

objetos do tipo módulo estamos interessados em extrair seus nomes e tipos. Foi 

implementada, como parte do código-fonte do Extrator de Informações da ferramenta, 

uma função denominada obterInformacoesSobreModulo(). Baseada nas 

funções basename() e typeid(), sendo a primeira predefinida na API do Pinapa 

e a segunda na linguagem C++, tornou-se possível a extração das informações 

requeridas.  
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 void obterInformacoesSobreModulo (sc_object * objeto) 

 { 

  // cast de object para sc_module 

  sc_module * modulo = dynamic_cast < sc_module * > (objeto); 

 

  // setando informações extraídas nos objetos da RI 

  Modules->setName(modulo->basename());  

  Modules->setKind(typeid(* modulo).name()). 

 } 

Figura 4.18 – Extraindo Informações de Um Objeto Módulo 

 

Uma vez identificado um módulo e extraídas suas informações, o 

próximo passo é a obtenção da lista de objetos diretamente relacionados a ele, ou seja, a 

lista contendo todos objetos instanciados em seu interior. De acordo com a sintaxe da 

biblioteca SystemC, no interior de um módulo podemos instanciar objetos 

representando todos os tipos de elementos estruturais: portas, canais, submódulos e etc.  

Foi implementada então uma função denominada 

obtemListaFilhosModulo(). Esta função retorna a lista de objetos filhos de 

determinado módulo, ou seja, os objetos instanciados no interior de sua descrição. O 

trecho de código da Figura 4.19 demonstra como a API do Pinapa foi utilizada na 

construção desta função. 
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 sc_pvector< sc_object * > obtemListaFilhosModulo(sc_object * objeto) 

 { 
 // cast de object para sc_module para usar get_child_objects() 

 sc_module * modulo = dynamic_cast < sc_module * > (objeto); 

  

 // obtem os objetos filhos de um modulo 

 const sc_pvector< sc_object * > listaFilhosModulo; 

 listaFilhosModulo = modulo->get_child_objects(); 

 

 // retorna os objetos filhos de um modulo; 

 return (listaFilhosModulo); 

} 

Figura 4.19 – Obtendo Objetos Filhos a um Módulo 

 

Por exemplo, se utilizássemos a função get_child_objects() 

sobre o módulo top descrito na Figura 4.13, obteríamos como retorno uma lista com 

os  seguintes objetos:  

• instance1_1 e instance1_2 instanciados a partir do módulo 

module1;  

• instance2 instanciado a partir do módulo module2; 

• e as instâncias de signal1 e signal2. 
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Após obtenção da lista de objetos filhos de um módulo, faz-se necessária 

uma nova navegação através dos objetos contidos nesta segunda lista. Neste momento 

são identificados os tipos de cada objeto utilizando a mesma abordagem de 

relacionamentos de herança das classes base do SystemC (Figura 2.7).  O trecho de 

código da Figura 4.20 apresenta parte da implementação para esta identificação. 
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 . . . 

 // visita todos os filhos da lista 

 for (int i = 0; i < listaFilhosModulo.size(); i++) 

 { 

   // verifica se é uma porta 

   if(listaFilhosModulo[i]->kind() == “sc_port_base”)  

   { 

     obterInformacoesSobrePorta(listaFilhosModulo[i]); 

   } 

   // verifica se é um submodulo 

   if(listaFilhosModulo[i]->kind() == “sc_module”)  

   { 

     obterInformacoesSobreModulo(listaFilhosModulo[i]); 

   } 

   // ifs para cada objeto SystemC object  

   . . . 

 } 

. . . 

Figura 4.20 – Identificando Os Objetos Filhos 

 

Neste trecho de código temos exemplos de dois tipos de identificação. 

Na linha 6 temos a identificação de objetos do tipo porta, ou seja, que foram 

instanciados a partir da classe base sc_port_base. Já na linha 11 temos a 

identificação de objetos do tipo módulo, ou seja, que foram instanciados a partir da 

classe base sc_module. Uma vez identificado o corrente objeto pode então ter suas 

informações extraídas. Na Figura 4.20, temos duas chamadas de função com o objetivo 

de extrair informações a respeito de um dado objeto. A função 

obterInformacoesSobrePorta()extrai informações relativas aos nomes, tipos 

e tipos de dados das portas enquanto que a função 

obterInformacoesSobreModulo()extrai informações a respeito dos nomes e 

tipos dos módulos. De acordo com nossa abordagem, este fluxo de execução é repetido 

recursivamente até que todos os elementos, módulos e seus filhos, tenham sido 

devidamente identificados e contenham suas informações extraídas. Ao final, todas as 

informações estruturais desejadas são extraídas e armazenadas temporariamente em 
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objetos da Representação Interna. Mais tarde estes objetos são traduzidos no formato de 

arquivos XML. 

As técnicas para extração das informações comportamentais seguem um 

princípio um pouco diferente. Conforme já citado anteriormente, o comportamento de 

um sistema especificado em SystemC é descrito através de elementos estruturais do tipo 

processo.  

Deste modo, fica fácil perceber que, o primeiro passo para a extração das 

informações comportamentais, é a identificação de um elemento estrutural do tipo 

processo conforme algoritmo apresentado na Figura 4.20.  Sempre que um processo é 

identificado, faz-se necessária uma análise das declarações descritas em seu corpo. 

Deve ser levado em consideração que nem todos os processos irão conter os elementos 

comportamentais de comunicação e sincronização que estamos interessados, ou seja, as 

primitivas SystemC wait(), read() e write(). Quando estas primitivas são 

identificadas, são extraídas duas informações importantes: os nomes dos canais os quais 

estão sendo executadas atividades de leitura/escrita (para read e write) e os 

eventos diretamente relacionados (para wait). 

O fluxo de introspecção dos elementos comportamentais de comunicação 

e sincronização é apresentado na Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 – Fluxo de Introspecção dos Elementos Comportamentais de Comunicação e 
Sincronização 

 

Entre as funções especificadas na API do Pinapa, temos uma função 

denominada get_gcc_body(). Esta é a principal função utilizada para início da 

atividade de análise dos elementos comportamentais contidos no corpo de um processo. 
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Esta função apresenta como resultado o corpo de um processo no formato de uma AST 

[TIR05] seguindo a especificação do front-end do GCC. A Figura 4.22 exibe um trecho 

da AST retornada pelo uso desta função. 

 

Figura 4.22 – Trecho da AST Representando o Corpo de um Processo 

 

Após um objeto ser identificado como processo, utilizamos a função 

get_gcc_body() para retornar o seu corpo no formato de uma AST. Sendo assim, 

podemos ter acesso, através de visitas aos nós desta AST, às declarações descritas no 

escopo do processo. A Figura 4.23 demonstra como a função get_gcc_body() foi 

utilizada na implementação desta abordagem.  
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 // cast do objeto para um process handler 

 sc_process_handle * ph; 

 ph = dynamic_cast < sc_process_handle * > (objeto);  

 

 // obtem o corpo do processo 

 tree body_process_tree = pinapa::st_process_deco:: 

 get(ph)->get_gcc_body();  

 . . . 

Figura 4.23 – Utilizando a Função get_gcc_body()  

 

Note que o retorno da função get_gcc_body()é do tipo tree (linha 

7 da Figura 4.23). Mas como diferenciar as primitivas wait, read e write que 

realmente estamos interessados, das demais informações que estão descritas no corpo de 

um processo? É necessário lembrar que um processo equivale semanticamente a uma 

função ANSI C++ sem argumento, ou seja, no corpo de um processo podem ser 

declaradas variáveis, laços, expressões condicionais e outras expressões permitidas pela 

sintaxe da linguagem. Sendo assim, para conseguir identificar as primitivas requeridas 

entre as outras expressões, são necessárias técnicas de análise dinâmica envolvendo 



 
82 

cada tipo de nó que possa estar contido na AST. Após obter o corpo do processo, 

representado abstratamente por nós de uma AST, é necessária uma nova navegação 

através de visitas aos nós ali contidos.  

Por exemplo, para extrairmos informações a respeito da primitiva 

write contida no nó referente à cláusula then de uma declaração if, conforme 

demonstrado na Figura 4.22, devemos visitar todos os nós da AST até que seja 

identificada alguma característica que represente semanticamente a primitiva SystemC 

write().Neste momento não estaremos analisando os nós quanto à semântica 

SystemC, mas quanto à semântica C++ já que a AST segue a especificação de um front-

end C++. 

A primitiva SystemC write()é tida, semanticamente, como uma típica 

chamada de função da linguagem C++. Isto porque o front-end do GCC desconhece a 

sintaxe SystemC neste momento e passa a analisar todo corpo do processo como um 

código-fonte ANSI C++.  

O front-end do GCC dispõe de um conjunto de macros que podem ser 

utilizados tanto na identificação de cada nó da AST quanto na navegação através destes. 

Segundo nossa abordagem, foram construídas funções para identificação dos elementos 

comportamentais de comunicação e sincronização, extração das suas informações e 

navegação entre os nós da AST. Todas estas funções também fazem parte do Extrator 

de Informações e precisam distinguir os elementos requeridos das demais expressões 

que podem contidas no corpo de um processo.  

A primeira função, analisarArvore(), é responsável por 

inicialmente receber como parâmetro a AST do corpo de um processo junto ao processo 

que terá seu corpo analisado. Em seguida, são realizadas visitas através dos nós da AST 

para identificação dos elementos requeridos. Durante estas visitas são necessárias 

concatenações de expressões para possibilitar a análise de expressões completas que 

formam cada declaração contida no corpo do processo. Para implementação destas 

visitas são utilizadas macros que permitem o acesso à representação intermediária 

gerada pelo front-end do GCC. Dentre as principais macros podemos citar: 

• COMPOUND_STMT 

• COMPOUND_BODY 

• EXPR_STMT  

• EXPR_STMT_EXPR 
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• TREE_CODE  

 

Maiores detalhes a respeito destas macros podem ser encontrados em 

[TIR05]. O trecho de código a seguir (Figura 4.24) ilustra, a lógica utilizada na 

implementação da função analisarArvore(): 
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 void analisarArvore(tree corpo, sc_process_handle h) 

 {  

   while(corpo) 

   { 

      switch(TREE_CODE(corpo)) 

      {       

         case COMPOUND_STMT: 

        analisarArvore(COMPOUND_BODY(corpo),  h); 

            break; 

         case EXPR_STMT: 

           analisarArvore(EXPR_STMT_EXPR(corpo), h); 

            break; 

       ...  

      }  

      corpo = TREE_CHAIN(corpo); 

   } 

 } 

Figura 4.24 – Trecho de Código da Função analisarArvore() 

 

Conforme especificado em [TIR05], as macros COMPOUND_STMT, 

COMPOUND_BODY, EXPR_STMT e EXPR_STMT_EXPR são utilizadas para compor 

uma expressão completa a partir de subexpressões e a macro TREE_CODE (Linha 5 

da Figura 4.24) é utilizada para identificação dos tipos de nós detectados durante a 

navegação. Além disto, a macro TREE_CHAIN (Linha 15 da Figura 4.24) é utilizada 

para incrementar o nó atualmente visitado para o próximo, durante a navegação na 

estrutura de dados. 

A função tratarEXPR(), por sua vez, é responsável por analisar a 

expressão composta pela função analisarArvore() e identificar descrições de chamadas 

de função. Esta identificação é realizada através das macros: 

• CALL_EXPR  

• FUNCTION_DECL 

• TREE_OPERAND.  

 

O trecho de código a seguir (Figura 4.25) ilustra, a lógica utilizada na 

implementação da função tratarEXPR(): 
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void tratarEXPR (tree t, sc_process_handle h) 

{ 

 tree corpo = t; 

 tree TipoNo; 

 // visita todos os nós da AST 

 while(corpo) 

 {     

   switch(TREE_CODE(corpo)) 

   {  

    // busca por chamadas de funcao 

    case CALL_EXPR: 

     TipoNo = TREE_CODE(TREE_OPERAND(TREE_OPERAND(corpo,0), 0));  

     if(TipoNo == FUNCTION_DECL) // busca por declarações 

     { 

        // obtem o identificador da declaracao 

        identifier = IDENTIFIER_POINTER(DECL_NAME(TipoNo)); 

        if (identifier == “write”)                     

        { obterInformacoesSobreWrite(corpo, h); }   

     }  

    break; 

    // outros nós da AST que precisam ser considerados 

    case ADDR_EXPR: 

    // empilha nós que não são requeridos 

    next.push_back(TREE_OPERAND(corpo,0));         

    break;  

    . . . 

 . . .  

Figura 4.25 – Trecho de Código da função tratarEXPR() 

 

Mais uma vez a macro TREE_CODE é utilizada para identificação dos 

tipos de nós que estão sendo visitados (linha 8 da Figura 4.25). Uma vez identificado 

que o corrente nó visitado é uma chamada de função (linha 11 e 13 da Figura 4.25), 

precisamos ainda obter seu identificador. Isto é realizado através das macros 

IDENTIFIER_POINTER e DECL_NAME (linha 16 da Figura 4.25). Isto porque 

comumente teremos outras chamadas de função descritas no corpo do processo que não 

serão necessariamente a chamada write(). A cadeia de caracteres contendo o nome 

do identificador recuperado deve então ser comparada com a “write” (linha 17 da 

Figura 4.25). Somente desta maneira é que um nó da AST pode ser reconhecido como 

uma chamada de função equivalente a primitiva write(). O passo seguinte, após 

identificação do elemento, é a extração das informações. Da mesma forma que os 

elementos estruturais, a extração das informações para os elementos comportamentais 

requeridos também irá variar de acordo com o tipo específico de elemento. 

Para as primitivas SystemC wait() serão necessárias as informações 

de seus eventos associados,  já para as read() e write() as informações relativas 

aos canais onde estão sendo executadas as tarefas de leitura e escrita são de extrema 
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importância. A função obterInformacoesSobreWrite(), exibida na Figura 

4.26, exibe a implementação da extração destas informações utilizando a API do 

Pinapa.  
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void obterInformacoesSobreWrite(tree corpo, sc_process_handle h) 

{ 

  // monta uma chave entre a tree e o seu process handler 

  pinapa::key_assoc_tree_handle chave (body, h); 

 

  // obtem o objeto relacionado ao write 

  sc_object * objeto =  

  pinapa::st_tree_instance_deco::get(&chave)->get_related_object(); 

 

  // obtem o canal ligado ao objeto write 

  sc_port_base * porta = dynamic_cast<sc_port_base*> (objeto); 

  sc_interface * interface = porta->get_interface(); 

  sc_object * canal = dynamic_cast <sc_object *>(interface); 

 

  // obtendo o nome do canal descrito na AST 

  pinapa::st_systemc_deco_t * no_canal =  

  pinapa::st_scobject_deco_t::get(canal).get_deco(); 

  Write->SetCanal(no_canal->get_class_name()); 

} 

Figura 4.26 – Trecho de Código da função obterInformacoesSobreWrite() 

 

As técnicas para identificação dos elementos comportamentais de 

sincronização, wait(), e comunicação read(), seguem o mesmo princípio mas 

levando em consideração que as primitivas write() e read()não são chamadas 

explícitas de função como wait(), mas sim chamadas a partir de objetos como portas 

por exemplo.  

Todas as informações extraídas pelo Extrator de Informações, sejam elas 

estruturais ou comportamentais, são armazenadas temporariamente numa estrutura de 

dados interna a ferramenta para posterior tradução no formato de arquivos XML. O 

formato desta estrutura de dados será descrito a seguir. 

 

A Representação Interna 

Boas práticas para a construção de compiladores pregam o uso de 

estruturas de dados internas como meio de facilitar a modularidade e o reuso entre os 

componentes de sua arquitetura [CP05]. Estas estruturas são, por muitas vezes, 

chamadas de representação interna ou representação intermediária. A criação de uma 

estrutura deste tipo, segundo este contexto, gera uma camada de abstração capaz de 
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isolar componentes que compõe a arquitetura do compilador. Este isolamento tem como 

principal objetivo à minimização de impacto de eventuais modificações de 

implementação.  

O projeto de compiladores destinados à integração com vários tipos de 

processadores são contextos típicos onde se podem empregar as representações 

intermediárias. Em projetos deste tipo, por muitas vezes, torna-se interessante à 

construção de um front-end único que interaja através de distintos back-ends. Desta 

maneira, cada back-end é construído dedicado a uma plataforma específica de 

processador. Quando se faz necessária à construção de um compilador, é utilizado o 

mesmo front-end, porém com variação quanto ao back-end adequado a cada tipo de 

plataforma de processador. Um dos mecanismos que podem ser utilizados no 

isolamento entre os componentes da arquitetura do compilador (front-end e back-end) 

são as representações intermediárias. Baseados neste conceito construímos, embutido 

em nosso back-end, uma representação abstrata denominada Representação Interna – 

RI. Esta representação serve como mecanismo de isolamento entre o front-end e o back-

end da SCExamine. Além disto, seus objetos servem como meio de armazenamento 

temporário das informações extraídas pelo Extrator de Informações durante navegações 

pelas estruturas de dados geradas pelo Pinapa. 

A Figura 4.27 exibe um digrama de classes UML que representa um 

metamodelo para os objetos criados a partir desta representação. 

 

Figura 4.27 – Diagrama de Classes para a Representação Interna 
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Observando o diagrama acima, podemos perceber a existência de uma 

classe denominada System. Esta é a classe principal representada no diagrama e serve 

como abstração para todos os elementos descritos num sistema submetido à 

SCExamine. Sendo assim, estes objetos devem ser únicos para cada projeto SystemC 

processado pelo mecanismo de introspecção proposto.  

Continuando a análise do diagrama da Figura 4.27, nota-se também a 

existência de uma classe entitulada Module. Esta classe representa todo elemento do 

tipo módulo descrito no código-fonte do sistema. Cada objeto instanciado a partir da 

classe System, deve estar diretamente relacionado a um ou mesmo vários objetos 

instanciados a partir da classe Module. Um objeto da classe Module deve armazenar 

temporariamente informações relativas a seus nomes e tipos. Os objetos da classe 

Module podem estabelecer relacionamento com todos os outros elementos estruturais, 

inclusive com elementos do mesmo tipo que neste caso são chamados de submódulos. A 

classe Port, representando elementos do tipo porta, contém informações relativas a seu 

nome, tipo e tipo de dados. Os objetos instanciados a partir da classe Channel seguem a 

mesma regra.  

Ainda no diagrama da Figura 4.27, podemos identificar a presença de 

uma classe Bind. Esta classe representa as conexões descritas para o sistema. Uma 

conexão deve estar diretamente relacionada a três elementos simultaneamente para que 

seja identificada unicamente: um módulo, um canal e uma porta. 

Por fim, temos a classe Process representando os elementos do tipo 

processo. Para este elemento são necessárias informações relativas a seu nome e tipo. É 

importante lembrar que objetos deste tipo podem estar relacionados a nenhum, um ou 

mesmo vários objetos instanciados a partir das classes Wait, Read e Write. Os 

instanciados a partir da classe Wait contém informações relativas aos eventos 

associados à sincronização e os objetos instanciados a partir da classe Read e Write, 

requerem informações relativas aos canais associados às atividades de comunicação. 

A inserção desta Representação Intermediária na implementação do 

mecanismo de introspecção contribui no aumento de modularidade da ferramenta 

através da criação de uma camada de abstração entre o Extrator de Informações e o 

Gerador XML. Esta interface entre os componentes que compõem a arquitetura do 

back-end é representada por uma estrutura de dados interna, tida como fonte de 
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armazenamento temporário das informações extraídas durante as visitas realizadas pelo 

Extrator de Informações na navegação pelas estruturas de dados geradas pelo Pinapa. À 

medida que a navegação é executada, os objetos da RI são devidamente alimentados 

com as informações extraídas. Ao final da extração temos um conjunto de objetos 

construídos em memória e contendo tanto informações estruturais quanto 

comportamentais relacionadas à comunicação e sincronização de um dado sistema.  

Para demonstrar como os objetos da Representação Interna são 

estruturados durante a extração das informações, vamos novamente utilizar o módulo 

module1 do nosso exemplo.  Para facilitar o entendimento vamos rever o código fonte 

da descrição deste módulo na Figura 4.28. 

1

2

3

4

5      

6

7

8

9

10

11 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

struct module1: public sc_module 

{ 

 sc_out< bool > port; 

 bool mdval; 

 void process1()  

 {  

     if (mdval) 

     {   

       port.write(mdval); 

     } 

 } 

 

 module1(sc_module_name name, bool val) 

 : sc_module(name), mdval(val) 

 { 

  // registra “void process1()” 

  // como uma SC_THREAD 

  SC_THREAD(process1); 

 } 

}; 

Figura 4.28 – Descrição do Módulo module1 em SystemC 

 
Admitindo que o mecanismo de introspecção da SCExamine já concluiu 

a etapa de extração das informações, devemos ter então, construída em memória, uma 

representação abstrata contendo as informações para a instancia instance1_1  do 

módulo module1. A Figura 4.29 exibe o diagrama de objetos para esta instância.  
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Figura 4.29 – Instâncias dos Objetos da RI Contendo as Informações Extraídas 

 
A utilização de uma estrutura de dados deste tipo, isolando o Extrator de 

Informações e o Gerador XML, diminui o impacto de eventuais modificações futuras 

nos componentes que fazem parte da arquitetura da ferramenta de extração. 

Não devemos confundir a representação intermediária gerada pelo front-

end Pinapa com a Representação Interna manipulada no interior do back-end. São duas 

estruturas distintas e utilizadas em fases diferentes do fluxo de introspecção. Enquanto a 

representação intermediária do Pinapa serve como entrada para o Extrator de 

Informações, a Representação Interna é utilizada como fonte, na geração do resultado 

final pelo Gerador XML. 

O Gerador XML 

Após finalizada as identificações de elementos SystemC e extrações das 

suas respectivas informações, devemos então iniciar a etapa de geração do resultado 

final da ferramenta. Esta atividade é realizada a partir de objetos da Representação 

Interna que possuem as informações estruturais e comportamentais (comunicação e 

sincronização) armazenadas. Estes objetos precisam ser acessados e posteriormente 
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traduzidos em atributos de arquivos XML. O Gerador XML é a entidade responsável 

pela leitura das informações contidas nos objetos da Representação Interna e tradução 

destas informações no formato de tags XML.  

O arquivo XML resultante do processamento do mecanismo de 

introspecção deve levar em consideração a estrutura hierárquica e de relacionamento 

entre os elementos SystemC  de um dado sistema. Por exemplo, uma tag que representa 

um elemento estrutural porta somente deve ser demarcada no interior de uma tag que 

representa um elemento módulo, assim como especificado na sintaxe da biblioteca 

SystemC. Vale salientar ainda que o arquivo XML resultante poderá conter informações 

estruturais e comportamentais (comunicação e sincronização). 

Vamos neste momento detalhar, a estrutura do arquivo XML resultante 

do processamento da SCExamine. Nas linhas 1 e 26 da Figura 4.30, temos as tags de 

primeiro nível demarcadas como <System></System>. Estas tags, além de serem 

únicas para cada arquivo XML gerado, agrupam todo conjunto de informações extraídas 

para um dado sistema em SystemC. 

1

2

3

4

5

6

7

8

 9

10

11 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

<System> 

  <Modules>   

    <Module> 

      <name>nome do módulo 1</name> 

      <type>tipo do módulo 1</type> 

    </Module> 

    <Module> 

      <name>nome do módulo 2</name> 

      <type>tipo do módulo 2</type> 

    </Module> 

    . . . 

  </Modules> 

  <Binds> 

    <Bind>  

      <Module>nome do módulo 1</Module> 

      <Port>nome da porta 1</Port> 

      <Channel>nome do canal 1</Channel> 

    </Bind>  

    <Bind>  

      <Module>nome do módulo 2</Module> 

      <Port>nome da porta 2</Port> 

      <Channel>nome do canal 2</Channel> 

    </Bind>  

    . . . 

  </Binds> 

</System> 

Figura 4.30 – Primeiro, Segundo e Terceiro Nível do Arquivo XML 

 

Num segundo nível da hierarquia, são descritas as tags que irão agrupar 

todos os elementos estruturais do tipo módulo e tipo conexão. Os módulos são 
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agrupados em tags <Modules></Modules> e os canais em tags 

<Binds></Binds>. Estas tags são únicas para cada arquivo XML gerado.  

Em seguida, num terceiro nível da hierarquia, são definidas tags que 

detalham as informações de cada módulo ou conexão existente para o sistema.  

Podemos observar estas tags nas linhas 3 e 6 da Figura 4.30, para módulos, e nas linhas 

14 e 18 da mesma figura para conexões. No interior destas tags, ou seja, no quarto nível, 

são geradas as informações relativas a cada elemento extraído. Nomes e tipos são 

gerados para os elementos módulos e nomes dos módulos associados, das portas e 

canais para os elementos conexão.  

No entanto, é importante lembrar que os elementos referentes a módulos, 

descritos no terceiro nível do arquivo, podem conter outros tipos de elementos descritos 

em seu interior. A Figura 4.31 exibe um pouco desta idéia.  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 9

10

11 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

. . . 

<Module> 

  <name>nome do módulo</name> 

  <type>tipo do módulo</type> 

  <Channel> 

    <name>nome do canal</name> 

    <type>tipo do canal</type> 

    <data_type>tipo de dado do canal</data_type> 

  </Channel> 

</Module> 

. . . 

<Module> 

  <name>nome do módulo</name> 

  <type>tipo do módulo</type> 

  <Port> 

    <name>nome da porta</name> 

    <type>tipo da porta</type> 

    <data_type>tipo de dado da porta</data_type> 

  </Port> 

  <Process> 

    <name>nome do processo</name> 

    <type>tipo do processo</type> 

    <write>nome do canal</write> 

  </Process>  

  <Module> 

    <name>nome do módulo</name> 

    <type>tipo do módulo</type> 

    . . .  

  </Module> 

</Module> 

. . . 

Figura 4.31 – Outros Níveis de Hierarquia do Arquivo XML 
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Podemos observar, entre as linhas 5 e 9 da Figura 4.31, que os elementos 

do tipo canal, são demarcados, através das tags <Channel></Channel>.  Os 

nomes, tipos e tipos de dados destes canais são demarcados através das tags <name>, 

<type> e <data_type>. Elementos estruturais portas são também demarcados 

neste nível através da tag <Port> e como requerem as mesmas informações que os 

canais, também fazem uso das tags <name>, <type> e <data_type>. Os 

processos também podem ser gerados neste nível. Para isto são utilizadas as tags 

<Process></Process> demarcando cada informação deste elemento. Estas 

informações compreendem o nome, tags <name></name>, e o tipo do processo, tags 

<type></type>. Não podemos esquecer que, além destas informações, um processo 

também pode conter informações comportamentais relativas à comunicação e 

sincronização. Sendo assim, foram criadas tags para demarcação destes tipos de 

elementos. Por exemplo, na linha 23 da Figura 4.31, as tags <Write></Write>, 

podem conter informações relativas aos nomes dos eventos associados. Poderíamos ter 

também as tags <Read></Read> ou <Write></Write>. Neste caso, as 

informações demarcadas em seu interior poderiam conter os nomes dos canais onde 

estão sendo executadas as atividades de leitura ou escrita. Neste nível poderíamos ter 

ainda submódulos internos a outros módulos como exibido entre as linhas 25 e 29 da 

Figura 4.31.  

A Figura 4.32 exibe parte do arquivo XML gerado referente ao módulo 

module1 descrito na Figura 4.28 e suas conexões ao sistema. 
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25

26

27

28

<System> 

  <Modules> 

    . . . 

    <Module> 

      <name>instance1_1</name> 

      <type>module1</type> 

      <Port> 

        <name>port</name> 

        <type>sc_out</type> 

        <data_type>bool</data_type> 

      </Port> 

      <Process> 

        <name>process1</name> 

        <type>sc_thread_process</type> 

        <write>signal1</write> 

      </Process>   

    </Module> 

    . . . 

  </Modules> 

  <Binds> 

    <Bind> 

      <Module>instance1_1</Module> 

      <Port>port</Port> 

      <Channel>signal1</Channel> 

    </Bind> 

    . . . 

  </Binds> 

</System> 

Figura 4.32 – Subconjunto de Arquivo XML gerado pelo Mecanismo 

4.2. Integração com o PDesigner 

Para demonstrar a importância e viabilidade da utilização do mecanismo 

proposto, para apoio ao desenvolvimento de projetos de sistemas dedicados, foi 

idealizada uma aplicação, integrada a um ambiente de composição de sistemas, baseada 

nas informações automaticamente extraídas pela ferramenta SCExamine.  

O objetivo da aplicação desenvolvida é oferecer a visualização gráfica de 

detalhes relativos aos elementos do sistema (nomes dos módulos, seus componentes 

internos, etc) que permitam uma maior produtividade de desenvolvimento. 

Conforme já citado anteriormente, o PDesigner é um ambiente de 

composição de sistemas desenvolvido sobre o Framework Eclipse, dedicado ao 

desenvolvimento de projetos baseados em plataforma que utilizam SystemC como 

linguagem de especificação para a aplicação e componentes da plataforma.  

Como o visualizador gráfico de componentes e o PDesigner foram 

desenvolvidos sobre o mesmo framework (Eclipse), tornou-se possível a integração das 
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duas ferramentas num ambiente integrado. Esta integração foi realizada através de um 

recurso bastante utilizado atualmente para o desenvolvimento de ferramentas de apoio 

ao desenvolvimento de sistemas: a criação de pluggins sobre o Framework Eclipse.  

Para exibição das informações extraídas foram desenvolvidas visões que 

permitem a exibição gráfica dos componentes e seus relacionamentos de maneira 

simples e amigável. Também foram desenvolvidas visões que permitem a visualização 

dos diretórios do projeto e a visualização do sistema em miniatura. Todas as visões 

foram implementadas em formato de pluggin sobre o Framework Eclipse e são 

apresentadas na Figura 4.33. 

Podemos observar, no canto superior esquerdo da Figura 4.33, um 

navegador onde são exibidos os arquivos que fazem parte do projeto do sistema. Nesta 

visão também são apresentados alguns diretórios do projeto.  

Logo abaixo da visão dos arquivos de projeto, temos a visão de uma 

miniatura exibindo os elementos do sistema. Esta visão serve para apoiar a análise de 

projetos maiores.  Ao lado das duas visões anteriores, encontramos as visões que 

apresentam os elementos do sistema instanciados graficamente e a visão de 

propriedades de uma dado elemento selecionado. Para esta figura temos um módulo 

maior denominado mytop que possui em seu interior um módulo instanciado como e. 

Quanto às propriedades, podemos observar que a Figura 4.33 exibe as 

propriedades de um elemento processo selecionado. Neste caso, temos um SC_THREAD 

denominado processEmitter. Ainda na Figura 4.33 podemos observar também a 

existência de dois elementos comportamentais de comunicação descritos para o 

componente selecionado: um wait (associado a 10 ms) e um write (associado à 

escrita em um canal de nome primeiroSinal).  
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Figura 4.33 – O Visualizador Gráfico de Componentes 

4.3. Conclusão 

Neste capítulo, descrevemos as técnicas propostas para identificação de 

elementos estruturais e comportamentais SystemC, acompanhado de mecanismos para 

extração e disponibilização de suas informações. Todas estas atividades foram 

realizadas tendo como base as estruturas de dados geradas pelo Pinapa: uma gerada a 

partir da fase de elaboração da própria biblioteca SystemC (ELAB) e outra pela análise 

sintática realizada pelo front-end do GCC (AST).  

A identificação dos elementos estruturais foi realizada através de 

mecanismos de análise semântica baseado na relação hierárquica das classes base da 

própria biblioteca SystemC e os elementos comportamentais foram identificados 

baseados em abalizes sintáticas baseadas na sintaxe ANSI C++.  
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Uma vez identificados estes elementos, foram utilizadas funções da API 

do Pinapa para extração das informações requeridas e navegação através das estruturas 

de dados para armazenamento numa representação interna ao back-end. 

Esta representação serve de base para geração do resultado final no 

formato de arquivos XML. Os arquivos resultantes da ferramenta de introspecção 

podem ser facilmente acessados por outras ferramentas, que necessitem obter 

informações estruturais e comportamentais acerca de sistemas especificados em 

SystemC. 

Por fim, para concretizar a viabilidade e importância de utilização do 

mecanismo proposto no apoio desenvolvimento de projetos de sistemas dedicados, foi 

idealizada uma aplicação baseada nas informações automaticamente extraídas pela 

ferramenta SCExamine. Esta aplicação, baseada nas informações automaticamente 

extraídas pela ferramenta SCExamine, recebe como entrada o arquivo XML gerado pelo 

mecanismo de introspecção e gera uma visualização gráfica dos componentes do 

sistema e detalhes de suas informações de maneira amigável. 

A abordagem para integração entre o visualizador gráfico de 

componentes e o PDesigner, abre espaço para que outras aplicações possam ser 

implementadas baseada nas informações automaticamente extraídas pelo mecanismo de 

introspecção proposto.  
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Capítulo 5 

Resultados 

 
 

Este capítulo apresenta a síntese de alguns resultados obtidos pelo 

mecanismo de introspecção proposto. Conforme já mencionado anteriormente, a saída 

resultante, após o processamento pela SCExamine, é apresentada no formato de 

arquivos XML. A descrição detalhada da estrutura destes arquivos e trechos para um 

dado sistema em SystemC podem ser visualizados no capítulo anterior.  

Para fins de validação, inicialmente a ferramenta deveria estar apta a 

extrair informações de sistemas simples antes de tentar processar modelos maiores e 

mais complexos. Algo como funções, máquinas de estados, hierarquia e estruturas 

básicas deveriam ter suas informações estruturais e comportamentais extraídas sem 

quaisquer problemas.  

Como modelos básicos de Testbenchs tipicamente incluem estas 

construções, inicialmente um modelo de sistema deste tipo foi submetido à SCExamine. 

Um Testbench é um sistema com objetivo de verificar o comportamento de um outro 

sistema. A arquitetura básica de um Testbench é formado por um driver, responsável 

por gerar estímulos de entrada para o DUT – Device Under Test e por um monitor, 

responsável por monitorar as respostas do DUT  após recebimento das entradas geradas 

pelo driver.  
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A Figura 5.1 demonstra a estrutura do Testbench processado pela 

ferramenta através da visualização na integração entre o PDesigner e a SCExamine. 

 

Figura 5.1 – Testbench: Módulos top, driver, dut e monitor 

 
Entre as construções descritas para o Testbench temos módulos que 

possuem funções e estruturas básicas, uma máquina de estados fazendo parte do módulo 

dut e uma hierarquia entre o módulo top-level (top) e os demais especificados em 

seu interior (dut, driver e monitor).  

Todos os módulos descritos acima tiveram suas informações estruturais e 

comportamentais devidamente extraídas e disponibilizadas pelo mecanismo de 

introspecção proposto. Como resultado desta extração, é gerado um arquivo XML que 

em seguida pode ser utilizado na construção da visualização gráfica do sistema. A 

Tabela 5.1 apresenta os resultados obtidos acerca deste processamento. 
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Tabela 5.1 – Resultados obtidos para o procesamento do Testbench 

módulo descrição extração 
estrutural 

extração 
comportamental 

geração 
do XML  

visual. 
gráfica 

top top-level sucesso Não contém sucesso sucesso 

dut DUT – Device Under Test  sucesso sucesso sucesso sucesso 

driver gera estímulos para o DUT  sucesso sucesso sucesso sucesso 

monitor monitora a resposta do DUT sucesso sucesso sucesso sucesso 

 

Uma vez validado o processamento de construções básicas em SystemC, 

fez-se necessária à demonstração da capacidade da ferramenta em processar projetos 

maiores e mais complexos.  

Dentre os sistemas de maior porte submetidos à SCExamine podemos 

destacar o modelo de uma CPU_RISC atualmente distribuído como um dos exemplos 

da biblioteca padrão SystemC. A Figura 5.2 apresenta parte da estrutura deste sistema 

processado pela ferramenta no visualizador gráfico de componentes. 

 

Figura 5.2 – Parte da CPU_RISC: Módulos decode, exec, paging e icache 

  

Todos os módulos descritos neste sistema também tiveram suas 

informações estruturais e comportamentais devidamente extraídas e disponibilizadas. A 

Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos acerca deste processamento. 
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módulo descrição extração 
estrutural 

extração 
comportamental 

geração 
do XML  

visual. 
gráfica 

top top-level sucesso Não contém sucesso sucesso 
pic unidade de interrupção sucesso sucesso sucesso sucesso 

dcache unidade de cache de dados sucesso sucesso sucesso sucesso 
floating executor de ponto flutuante sucesso sucesso sucesso sucesso 
mmxu unidade de execução mmx sucesso sucesso sucesso sucesso 
bios controlador de entrada e saída sucesso sucesso sucesso sucesso 

decode decodificador de intrução sucesso sucesso sucesso sucesso 
exec unidade de execução inteira sucesso sucesso sucesso sucesso 

icache unidade de cache de intruções sucesso sucesso sucesso sucesso 
fetch unidade de busca de intruções sucesso sucesso sucesso sucesso 

paging unidade de paginação sucesso sucesso sucesso sucesso 

Tabela 5.2 – Resultados obtidos para o procesamento da CPU_RISC 

 

A Tabela 5.3, apresentada o número de linhas de código de alguns 

projetos submetidos ao processamento pelo mecanismo de introspecção proposto. 

sistemas # linhas de código 
cpu_risc 3233 

pkt_switch 1380 

fir 1015 

pipe 814 

hierarchy 169 

master_producer_consumer 84 

receiver_emitter 80 

simple_producer_consumer 63 

testbench 22 

Tabela 5.3 – Número de linhas de código de projetos em SystemC 

 
Alguns destes sistemas tiveram sua implementação modificada para 

criação de um módulo top-level conectando todos os outros. O uso de ponteiros também 

teve que ser eliminado já que não são suportados na implementação atual do mecanismo 

de introspecção proposto. 

A seguir, nas Tabela 5.4 e Tabela 5.5, são apresentadas estatísticas acerca 

das informações estruturais e comportamentais extraídas de cada projeto. 

sistemas módulos portas sub 
módulos 

canais 
internos processos interfaces 

pic 10 0 0 1 method 10 

dcache 11 0 0 1 cthread 11 

floating 9 0 0 1 cthread 9 

mmxu 9 0 0 1 cthread 9 

bios 8 0 0 1 cthread 8 

decode 39 0 0 1 cthread 39 

exec 18 0 0 1 cthread 18 

icache 10 0 0 1 cthread 10 

fetch 24 0 0 1 cthread 24 

paging 15 0 0 1 cthread 15 

cpu_risc 

top 0 10 88 0 0 
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fir1 6 0 0 1 thread 6 
display1 2 0 0 1 method 2 

stimulus1 4 0 0 1 method 4 
fir 

top 0 3 5 0 0 

switch1 9 0 0 1 thread 9 
receiver0 2 0 0 1 method 2 

receiver1 2 0 0 1 method 2 

receiver2 2 0 0 1 method 2 

receiver3 2 0 0 1 method 2 

sender0 3 0 0 1 thread 3 

sender1 3 0 0 1 thread 3 

sender2 3 0 0 1 thread 3 

sender3 3 0 0 1 thread 3 

switch_clk1 2 0 0 1 method 2 

pkt_switch 

top 0 10 13 0 0 

c 2 0 0 1 thread 2 
p 2 0 0 1 thread 2 

simple_producer_
consumer 

top 0 2 2 1 thread 0 

e 2 0 0 1 thread 2 
r 2 0 0 1 thread 2 receiver_emitter 

top 0 2 2 1 thread 0 

producer 1 0 0 1 thread 1 
cons_prod1 2 0 0 1 thread 2 

cons_prod2 2 0 0 1 thread 2 

consumer 1 0 0 1 thread 1 

master_producer_
consumer 

top 0 4 3 0 0 

numgen 3 0 0 1 method 3 
stage1 5 0 0 1 method 5 

stage2 5 0 0 1 method 5 

stage3 4 0 0 1 method 4 

display 2 0 0 1 method 2 

pipe 

top 0 5 7 0 0 

driver 3 0 0 1 method 3 
dut 2 0 0 2 thread 2 

monitor 1 0 0 1 method 1 testbench 

top 0 3 3 0 0 

w 1 2 1 1 thread 1 
r 1 2 1 1 thread 1 

wc1 1 0 0 1 thread 1 

wc2 1 0 0 1 thread 1 

rc1 1 0 0 1 thread 1 

rc2 1 0 0 1 thread 1 

hierarchy 

top 0 2 1 0 0 

Tabela 5.4 – Elementos Estruturais Extraídos 
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sistemas módulos waits reads writes eventos 
e canais 

pic 0 6 9 15 

dcache 5 7 6 18 

floating 10 4 4 18 

mmxu 4 8 13 25 

bios 5 3 4 12 

decode 110 21 272 403 

exec 21 5 8 34 

icache 7 5 4 16 
fetch 15 12 40 67 

cpu_risc 

paging 4 8 13 25 

fir1 1 0 1 1 
display1 0 1 0 1 fir 

stimulus1 1 0 0 1 

switch1 1 0 1 5 
receiver0 0 2 0 2 

receiver1 0 2 0 2 

receiver2 0 2 0 2 

receiver3 0 2 0 2 

sender0 1 0 1 2 

sender1 1 0 1 2 

sender2 1 0 1 2 

sender3 1 0 1 2 

pkt_switch 

switch_clk1 0 0 0 0 

c 0 0 1 1 simple_producer
_consumer p 1 0 1 5 

e 1 0 1 2 
receiver_emitter 

r 1 1 0 2 

producer 0 0 1 1 
cons_prod1 0 0 1 1 

cons_prod2 0 0 1 1 

master_producer
_consumer 

consumer 1 1 0 2 

n 1 0 0 1 
s1 0 1 1 2 

s2 0 1 1 2 

s3 0 1 1 2 

pipe 

dp 0 1 0 1 

driver 1 0 0 2 
dut 2 0 2 4 testbench 

monitor 1 1 0 2 

w 1 0 1 2 
r 1 1 0 2 

wc1 1 0 1 2 

wc2 1 0 1 2 

rc1 1 1 0 2 

hierarchy 

rc2 1 1 0 2 

Tabela 5.5 – Elementos Comportamentais de Comunicação e Sincronização Extraídos 

 
Levando-se em consideração o mesmo conjunto de sistemas, a Tabela 5.6 

apresenta os tempos de processamento da SCExamine e os tamanhos dos arquivos de 

entrada (código-fonte em SystemC) e saída (arquivo XML resultante). Como parâmetro 
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de referência para os tempos de execução, foi computado também o tempo de 

compilação de cada projeto, através do comando make.  

 
  tempo de processamento 

(seg) 
tamanho dos arquivos 

(kb) sistemas 
compilação SCExamine entrada saída 

cpu_risc 12 52 125,1 20,5 

fir 6 29 30,8 5,2 

pkt_switch 8 35 40,2 13,7 

simple_producer_consumer 3 18 1,1 2,3 

receiver_emitter 3 26 2,1 2,2 

master_producer_consumer 6 28 1,7 3,4 

pipe 9 30 24,9 7,2 

testbench 5 29 2,1 3,7 

hierarchy 5 25 3,8 4,7 

Tabela 5.6 – Tempo de processamento e tamanhos de arquivos 

 

De acordo com os resultados obtidos podemos observar que o 

mecanismo de introspecção proposto apresenta-se capaz de extrair informações de 

sistemas simples e também de maior porte e complexidade.  

 Apesar da ferramenta precisar elaborar o código-fonte do sistema e gerar 

uma AST baseada em um front-end C++, seu desempenho mostrou-se razoavelmente 

aceitável, tomando menos que um minuto do projetista para extrair uma quantidade 

considerável de informações, mesmo quando submetido a projetos maiores e mais 

complexos como o modelo de sistema da CPU_RISC.  

Todos os exemplos submetidos a SCExamine foram executados sobre 

um processador Intel Pentium 3, com 512 Kb de memória RAM e sistema operacional 

linux. Outros exemplos de sistemas em SystemC submetidos ao visualizador gráfico 

podem estão no no Anexo I desta dissertação. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 
Neste trabalho, foram apresentadas técnicas para extração de informações 

estruturais e comportamentais de sistemas em SystemC. Estas técnicas resultaram no 

desenvolvimento de um mecanismo de introspecção denominado SCExamine. SystemC 

é uma biblioteca de classes que estende a semântica original da linguagem C++ para 

permitir a modelagem de sincronização e comunicação entre processos, recursos 

essenciais à modelagem de hardware. Esta extensão é realizada através da definição de 

macros, gabaritos e chamadas de função na estrutura da própria biblioteca padrão. 

Embora tente criar a ilusão de uma nova linguagem, com gramática 

proprietária, SystemC é na realidade uma biblioteca que se utiliza de artifícios 

oferecidos pela linguagem C++ sem definir uma nova sintaxe. Os elementos descritos 

num código-fonte em SystemC (módulos, portas, waits...), durante compilação, 

resumem-se a classes, atributos e chamadas de função da linguagem C++. 

Sendo assim, a identificação de elementos SystemC, em códigos-fonte, 

através de analisadores sintáticos simples requerem a escrita de gramáticas que tratem 

cada uma das possíveis construções da biblioteca. A escrita de uma gramática 

abrangendo as possíveis formas de implementação destes construtores, seja utilizando 

C++ puro ou através das macros, gabaritos e chamadas de função da biblioteca, consiste 

numa tarefa bastante árdua. 
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A abordagem aqui proposta, permite a identificação de elementos e a 

extração de suas respectivas informações através de análises de estruturas de dados 

geradas por um front-end para SystemC denominado Pinapa. 

Podemos observar que as técnicas propostas, segundo os resultados 

apresentados no capítulo anterior, conseguem identificar elementos estruturais e 

comportamentais para extração das suas respectivas informações. Os elementos 

estruturais, relativos às instâncias e relacionamentos entre módulos, portas, canais, 

interfaces e suas ligações, são obtidos através de análises baseadas nas relações 

hierárquicas (heranças) entre as classes base de SystemC. Os processos, por não estarem 

especificados entre as classes base da biblioteca, são identificados através do 

reconhecimento de chamadas de função registradas no núcleo de simulação. 

Os elementos comportamentais, relativos às primitivas SystemC para 

comunicação e sincronização (waits, reads e writes), descritas no corpo dos 

processos, são identificados através de análises baseadas na sintaxe do ANSI C++.  

Após utilização de um front-end C++, para geração do corpo de um 

processo no formato de uma AST, são executadas buscas na estrutura de dados para 

identificação de nós que representem abstratamente chamadas de função e que possuam 

identificadores idênticos aos das primitivas SystemC de comunicação e sincronização 

requeridas (wait, read e write). 

A abordagem de análise comportamental abre a possibilidade de extração 

de outras primitivas SystemC ainda não cobertas pela atual implementação do 

mecanismo de introspecção (notify, wait_until e etc). Quaisquer outras 

construções especificadas no corpo de um processo também podem ser identificadas 

através das técnicas propostas. 

Embora a implementação atual do mecanismo imponha algumas 

restrições quanto ao uso de ponteiros e a obrigatoriedade de um módulo top-level no 

sistema, a implementação mostrou-se estável, e capaz de processar projetos de 

complexidade e porte relativamente maior. 

Como resultado final, a ferramenta consegue gerar arquivos em formato 

XML que refletem as relações hierárquicas entre os elementos SystemC e suas 

informações (nomes de módulo, portas, canais e etc). Os arquivos gerados podem ser 

facilmente utilizados por ferramentas de projeto de sistemas para auxílio a projetistas 

nas etapas de modelagem, validação e especificação de sistemas. 
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Para demonstrar a importância e viabilidade da utilização das 

informações disponibilizadas no arquivo XML, foi desenvolvida uma aplicação com o 

objetivo de oferecer a visualização gráfica dos componentes descritos para o sistema de 

maneira amigável.  

Esta aplicação mostra-se como a primeira das várias formas de utilização 

das informações extraídas para apoio ao desenvolvimento de sistemas dedicados. O 

visualizador gráfico de componentes, baseado nas informações extraídas pela 

SCExamine, atualmente já encontra-se integrado ao ambiente de composição de 

sistemas denominado PDesigner.  
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Anexos I 

Visualizador Gráfico de Sistemas em SystemC 

 
Figura 0.1 – Visualização Gráfica do Sistema receiver_emitter 
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Figura 0.2 – Visualização Gráfica do Sistema fir 

 
Figura 0.3 – Visualização Gráfica do Sistema hierarchy: nível módulo mytop 
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Figura 0.4 – Visualização Gráfica Sistema hierarchy: módulo w após duplo click 

 

 
Figura 0.5 – Visualização Gráfica do Sistema master_producer_consumer 
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Figura 0.6 – Visualização Gráfica do Sistema pipe 

 

 
Figura 0.7 – Visualização Gráfica do Sistema pkt_switch 
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Figura 0.8 – Visualização Gráfica do Sistema simple_producer_consumer 

 
Figura 0.9 – Visualização Gráfica do Sistema testbench 
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Figura 0.10 – Visualização Gráfica do Sistema CPU_RISC 
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