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Resumo 

Em sistemas embarcados, uma de suas partes críticas é o escalonador de tarefas. Este é 

responsável por determinar qual tarefa ocupará o processador em cada instante de tempo. Uma 

escolha de tarefa errada pode ter resultados que vão de uma diminuição de desempenho à 

perda de vidas humanas. Diante de sistemas cada vez mais complexos, surge a necessidade 

de criar escalonadores de tarefas especializados para aplicações específicas com o intuito de 

melhorar o desempenho desses sistemas. Sendo a implementação de escalonadores uma 

tarefa trabalhosa, que requer o uso de linguagens de baixo nível, esse trabalho de mestrado 

apresenta uma linguagem específica de domínio, a SchedLanguage, para facilitar a 

implementação de políticas de escalonamento dirigidas a prioridades. Com uma sintaxe 

simples, a SchedLanguage facilita a implementação de escalonadores, permitindo que estes 

sejam especificados em um nível de abstração maior. Além disso, também proporciona uma 

detecção precoce de erros relacionados ao entendimento e definição do sistema. Também é 

mostrado neste trabalho a ferramenta SchedTool, que gera um escalonador a partir de uma 

especificação em SchedLanguage. A utilização da linguagem proposta neste trabalho não é 

restrita a uma única plataforma. Por necessitar de algumas informações relacionadas à 

plataforma utilizada, uma mesma especificação nessa linguagem pode ser utilizada em 

diferentes plataformas. A linguagem e a ferramenta apresentadas neste trabalho foram 

validadas utilizando uma plataforma de referência ArchC, sendo utilizadas para escalonar 

diferentes tipos de tarefas. 

Palavras-chave: Escalonamento de tarefas, sistema operacional, linguagens específicas de 

domínio. 
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Abstract 

In embedded systems, one of its most critical components is the task scheduler. This is 

responsible for choosing which task will use the processor in each time. One mistake in this 

choice can have results from lower system performance until loss of human’s life. Faced with 

increasingly complex systems, it arises the need for creating specialized task schedulers to 

improve the performance of these systems. Since the implementation of schedulers is a hard 

task, requiring the use of low level programming language, this work presents a domain specific 

language, SchedLanguage, to facilitate the implementation of priority politics for schedulers. 

With a simple syntax, the SchedLanguage facilitates the scheduler implementation, enabling 

their specification in a higher level of abstraction. Beyond this, it also provides a premature error 

detection related to the understanding and definition of the system. This work also presents the 

SchedTool, a tool that generates a scheduler from a SchedLanguage specification. The use of 

SchedLanguage is not restrict to a determined platform. Because it is necessary some 

information about the platform used, the same specification in this language can be used in 

different platforms. The domain specific language and tool presented in this work were validated 

in an ArchC reference platform, which have been used for to schedule different type of tasks. 

Keywords: Task scheduler, operational system, domain specific language. 
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1 Introdução 

Sistemas embarcados são sistemas microprocessados no qual o computador é 

completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla [1]. 

Diferentemente dos computadores pessoais, que executam diferentes programas, 

um sistema embarcado realiza uma funcionalidade específica de forma transparente ao 

usuário do dispositivo ou sistema. É cada vez maior a utilização de sistemas embarcados 

nos mais diversos dispositivos eletrônicos, como por exemplo, telefones celulares, câmeras 

digitais, sistemas de iluminação, entre outros. A Tabela 1 apresenta uma lista não exaustiva 

de equipamentos que possuem um computador embarcado. 

Tabela 1 Lista de alguns equipamentos que possuem sistemas embarcados. 

Entretenimento Automobilística Eletrodomésticos/ 
Eletrônicos 

Comunicação 

Aparelho de Som Sistema de injeção 
eletrônica 

Forno de microondas Celular 

Brinquedos Airbag Geladeira Modem ADSL 

Consoles de vídeo 
games 

Computador de 
bordo 

Porta retrato digital  

Câmeras digitais Freio ABS Home Theater  

MP3 player GPS TV  

Atualmente, temos vários exemplos de um único produto ser utilizado para diferentes 

finalidades, como é o caso dos aparelhos celulares que além de realizar as funcionalidades 

de um telefone, também são utilizados como câmera, televisão, mp3 players, entre outros 

tipos de utilização. Essa adição de funcionalidades nos produtos tem como consequência o 

aumento da complexidade dos sistemas embarcados. Estes sistemas passam a precisar 

suportar uma maior quantidade de dispositivos de hardware e softwares cada vez mais 

complexos, com um baixo tempo de resposta e um alto número de tarefas concorrentes. 
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Esse aumento de complexidade associado a uma contínua redução do tempo de chegada 

do produto ao mercado, o conhecido time-to-market, tem levado ao surgimento de novas 

abordagens de desenvolvimento desse tipo de sistemas. Uma dessas abordagens é o 

aumento do nível de abstração da especificação do sistema. A utilização de sistemas 

baseados em processadores também facilita o desenvolvimento dos sistemas, diminuindo 

sua complexidade para a aplicação a ser desenvolvida. 

 O aumento do nível de abstração permite trabalhar com um número menor de 

elementos, reduzindo a complexidade e por conseqüência facilitando a detecção de erros 

[2]. Uma forma utilizada para aumentar o nível de abstração da especificação de um sistema 

é através da utilização de Linguagens Específicas de Domínio (DSLs - Domain Specific 

Languages). Linguagem Específica de Domínio é uma linguagem de programação ou de 

especificação projetada para resolver problemas de um domínio particular. Também é 

conhecida, entre outros nomes, como: pequena linguagem, linguagem orientada a 

problemas e linguagem de tarefas específicas [3]. São exemplos de DSLs: a linguagem 

HTML, projetada para representar o layout de páginas web, e SQL, destinada a consultar e 

atualizar bancos de dados. 

Entre as principais vantagens em utilizar uma DSL estão a facilidade de 

implementação da solução e a detecção precoce de erros. Uma vez que a solução do 

problema é especificada em um nível de abstração maior e utilizando termos relacionados 

ao domínio da aplicação, o desenvolvedor necessita entender o domínio do problema, sem 

se preocupar na utilização de uma linguagem de propósito geral. Além disso, as soluções 

expressas com DSLs podem ser validadas ao nível de domínio do problema, permitindo com 

isso uma detecção precoce de problemas de entendimento e definição na fase de 

desenvolvimento. Essa detecção precoce de erros auxilia para a diminuição do tempo e 

custo de um projeto, pois evita gastar tempo em correções após o desenvolvimento do 

sistema, assim como o custo dessas correções. 
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Outra abordagem para facilitar o desenvolvimento de sistemas embarcados, é a 

utilização de plataformas virtuais. Plataformas virtuais consistem em modelos escaláveis do 

sistema de hardware, sendo normalmente composta por componentes responsáveis pelo 

processamento, comunicação e armazenamento como uma infraestrutura básica, além de 

dispositivos acoplados a ela para possibilitar a implementação e execução de suas 

funcionalidades. Elas permitem uma simulação eficiente e controlada do hardware onde o 

software em desenvolvimento será executado [4]. 

Diferentemente das abordagens tradicionais de simulação, que utilizam simuladores 

do conjunto de instruções de um processador e que possuem limitações como a restrição a 

apenas esse conjunto de instruções, o uso de plataformas virtuais tem surgido como uma 

metodologia para acelerar o desenvolvimento de sistemas, reduzindo com isso o tempo e 

custo dos projetos [5]. A Figura 1 apresenta um exemplo de plataforma virtual. Pode-se 

observar que a mesma é composta por unidades de processamento, como o ARM Cortex-A, 

onde as aplicações de software serão executadas; elementos destinados a comunicação 

dos módulos da plataforma, como os barramentos L3 Interconnect e L4 Interconnect, 

unidades de memória, além dos dispositivos de entrada e saída e armazenamento 

necessários para a execução das funcionalidades de captura e processamento de imagens 

que o sistema modelado na Figura 1 se propõe a executar. 

Em sistemas embarcados, principalmente aqueles definidos como de tempo real, 

que são os sistemas submetidos a requisitos de natureza temporal, uma das partes que 

merece uma atenção especial é o escalonador de tarefas, que é responsável por definir, de 

acordo com uma política, qual tarefa ocupará o processador em um determinado instante de 

tempo. 

Os sistemas embarcados atuais, apresentando um alto índice de complexidade, são 

caracterizados, entre outros aspectos, por possuir um maior conjunto de funcionalidades, e 

consequentemente tarefas, além de uma infraestrutura de hardware composta por um 

elevado número de elementos. Somado ao aumento do número de funcionalidades, estes 
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sistemas são muitas vezes utilizados em ambientes críticos, onde o tempo de resposta 

precisa ser mínimo e além de uma constante interação com o ambiente externo, através de 

sensores e atuadores controlados pelo sistema. Neste contexto, as funcionalidades, 

implementadas como tarefas do sistema, precisam ser executadas concorrentemente, 

tornando-se imprescindível a necessidade da elaboração de políticas de escalonamento que 

cumpram as necessidades de desempenho desses sistemas, uma vez que em sistemas que 

possuem recursos disponíveis limitados, como os sistemas embarcados, o atraso causado 

por trocas de contexto ineficientes é mais perceptível do que em computadores desktops, 

podendo prejudicar o desempenho do sistema. A criação de algoritmos de escalonamento 

especializados para aplicações específicas vem sendo realizada com o objetivo tanto de 

obedecer aos requisitos temporais do sistema quanto de melhorar o desempenho do mesmo 

[6]. 

 

Figura 1 Exemplo de Plataforma Virtual [7] 
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A implementação de uma política de escalonamento é uma tarefa trabalhosa que 

requer o uso de linguagens de programação que permitam acessar recursos do 

processador, como assembly e C, além de amplo conhecimento do funcionamento do kernel 

do sistema operacional, caso um exista. Além desses conhecimentos, para obter um bom 

desempenho no escalonamento das tarefas de um sistema, é necessário conhecer as 

peculiaridades do sistema em questão. Diante disso, estratégias vem sendo desenvolvidas 

com o intuito de facilitar o desenvolvimento de políticas de escalonamento através do uso de 

linguagens específicas de domínio (DSL) [6][8][9]. 

A utilização de plataformas virtuais acelera o desenvolvimento de sistemas uma vez 

que possibilita a implementação do hardware mais rápido, permitindo o desenvolvimento 

simultâneo do software e sua validação mais rápida. Apesar desta aceleração no que diz 

respeito a infraestrutura de hardware necessária para a validação da aplicação, os sistemas 

ainda necessitam diminuir o tempo de desenvolvimento do software e a infraestrutura básica 

necessária para o uso eficiente do hardware. Um dos gargalos nesta fase do 

desenvolvimento é a implementação do escalonador de tarefas, uma vez que nessas 

plataformas o escalonador de tarefas é implementado manualmente. 

Como apresentado neste capítulo, os sistemas embarcados atuais apresentam um 

alto nível de complexidade e precisam ser implementados em tempos cada vez mais curtos 

devido às necessidades de mercado. Um dos pontos críticos no desenvolvimento destes 

sistemas é a necessidade de implementação de um escalonador de tarefas que permitam a 

execução concorrente das diversas tarefas que compõem estes sistemas. Para diminuir este 

problema vê-se necessária o projeto dos escalonadores em um nível de abstração mais alto, 

como uma descrição DSL, porém com a necessidade de um suporte de síntese de modelos 

de escalonadores descritos neste nível de abstração para implementações que possam ser 

executadas em uma plataforma virtual, sem que o modelo esteja acoplado a uma única 

arquitetura de plataforma alvo. 
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Com o objetivo de aumentar a produtividade no desenvolvimento de escalonadores 

de tarefas em plataformas virtuais, esse trabalho apresenta um mecanismo para a 

especificação de políticas de escalonamento que suporta a descrição de políticas em alto 

nível de abstração. Usando a DSL proposta, esse trabalho permite o projetista de sistema 

descrever a política de escalonamento desejada, política essa dirigida a prioridades, sendo 

gerado um escalonador de tarefas que implementa a política descrita.  

Os demais capítulos desta dissertação estão estruturados da seguinte forma: o 

capítulo 2 apresenta conceitos importantes para o entendimento deste trabalho, como 

conceito de tarefas, escalonador, além de definições das políticas de escalonamento. O 

capítulo 3, por sua vez, realiza uma breve análise do estado da arte relacionado a utilização 

de linguagens específicas de domínio na descrição de políticas de escalonamento. No 

capítulo 4 é apresentado o mecanismo proposto para especificação de políticas de 

escalonamento e o fluxo de geração de um escalonador a partir dessa especificação. Os 

resultados obtidos são apresentados no capítulo 5. Por fim, conclusões e trabalhos futuros 

são apresentados no capítulo 6. 
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2 Escalonamento de Tarefas 

Diferentemente dos primeiros computadores, que eram projetados para executar 

uma única tarefa, os sistemas embarcados atuais são responsáveis pela execução de um 

número cada vez maior de tarefas e com necessidade de execução concorrente. O aumento 

da complexidade desses sistemas se deve aos avanços tecnológicos tanto do hardware 

quanto do software. Fazendo a interface entre essas duas partes, temos o sistema 

operacional, controlando os recursos do computador e disponibilizando a infraestrutura 

necessária para que aplicações sejam executadas. 

A responsabilidade de escolher a tarefa que será executada num determinado 

instante, assim como, de realizar essa escolha em um curto espaço de tempo para que o 

usuário tenha a impressão que as tarefas estão sendo executadas simultaneamente, é do 

escalonador de tarefas, que em um grande número de sistemas é parte integrante do 

sistema operacional. 

Sendo assim, esse capítulo apresentará uma visão geral sobre sistemas 

operacionais, abordando os principais conceitos relacionados a tarefas, escalonador e 

políticas de escalonamento. 

2.1  Sistemas Operacionais 

Um computador consiste de três principais componentes: hardware, programas de 

sistemas e programas de aplicação, como apresentados através da Figura 2. O hardware 

corresponde aos componentes físicos do sistema. São eles: processadores, memórias, 

dispositivos de entrada e saída, entre outros. Programas de sistemas e programas de 

aplicação formam o software do sistema. Esses últimos executam o programa que o usuário 

deseja, como por exemplo, software de controle e monitoramento de sensores. Já os 

programas de sistemas dão suporte funcional aos computadores. São exemplos desse tipo 
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de software o sistema operacional, além de compiladores e interpretadores de comando 

[10]. 

 

Figura 2 Partes de um Sistema Computacional 

Segundo [10], sistema operacional é um programa ou um conjunto deles que tem a 

função de gerenciar os recursos do sistema, como também de atuar como interface entre o 

usuário e o computador. 

Atuando como uma interface, o sistema operacional fornece uma biblioteca de 

funções para acessos aos dispositivos de entrada e saída e de armazenamento, 

possibilitando a execução dos programas aplicativos e isolando a complexidade existente no 

hardware do sistema. Como gerenciador de recursos, o sistema operacional oferece uma 

alocação ordenada e gerenciada dos recursos do sistema. São exemplos desses recursos: 

tempo de acesso a processadores, disponibilidade de memórias e tipos de dispositivos de 

entrada e saída. 

2.2 Tarefas 

Segundo [11], tarefas ou processos são unidades de processamento sequencial que 

concorrem sobre um ou mais recursos computacionais de um sistema. A grande maioria dos 

sistemas embarcados atuais possui mais de uma tarefa a ser executada. Existem vários 
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critérios de classificação de tarefas, levando em consideração a sua natureza temporal. 

Uma tarefa pode ser classificada em [11]: 

 Tarefas de Tempo Real: exigem previsibilidade nos tempos de respostas. 

Necessitam além da corretude lógica, a corretude temporal, ou seja, as 

tarefas devem ser executadas até um determinado instante de tempo, seu 

deadline. O deadline corresponde ao prazo de execução da tarefa. O não 

cumprimento dessas restrições pode ter consequências que vão de uma 

simples diminuição de desempenho do sistema à situações catástroficas.  

De acordo com as consequências obtidas com o não cumprimento do seu 

deadline, uma tarefa de tempo real pode ser classificada em tarefas críticas 

ou hard tasks, para os casos em que o não cumprimento do deadline da 

tarefa pode resultar em falhas catastróficas, como a perda de vidas humanas, 

por exemplo, e em tarefas não críticas ou soft tasks, para os casos em que o 

não cumprimento do deadline tem como consequência no máximo uma 

diminuição do desempenho do sistema. 

 Tarefas Interativas: são tarefas que devem responder rapidamente a 

eventos externos, porém sem a previsibilidade das tarefas de sistemas de 

tempo real. 

 Tarefas em lote batch: esse tipo de tarefa não possui explicitamente 

requisitos temporais e normalmente são executadas sem a intervenção do 

usuário.  

Tarefas também podem ser categorizadas em relação à regularidade de suas 

ativações. De acordo com esse critério, uma tarefa pode ser de um dos seguintes tipos: 

 Tarefas Periódicas: são tarefas cujo intervalo entre suas ativações é 

constante. Esse intervalo é denominado período da tarefa. 
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 Tarefas Esporádicas: são tarefas que não possuem uma regularidade 

quanto ao intervalo entre duas ativações consecutivas, porém tem-se a 

informação do tempo mínimo entre essas duas ativações. 

 Tarefas Aperiódicas: quando o intervalo entre duas ativações consecutivas 

da tarefa é aleatório. Esse tipo de tarefa tem, geralmente, a sua ativação em 

resposta a ocorrência de eventos tanto internos quanto externos ao sistema. 

Além das classificações mencionadas anteriormente, tarefas também pode ser 

classificadas em relação ao uso dos recursos do sistema: 

 Tarefas orientadas a processamento: são tarefas que utilizam 

intensamente o processador. 

 Tarefas orientadas a entrada/saída: utilizam mais os dispositivos de entrada 

e saída do que o processador do sistema. 

Abaixo se encontram listadas algumas definições relacionadas a uma tarefa que são 

importantes para a avaliação do comportamento da mesma. 

 Tempo de Computação (tc): tempo necessário para a completa execução da 

tarefa. 

 Tempo de Início (ti): instante inicial do processamento da tarefa em 

execução. 

 Tempo de Término (tt): instante em que é finalizada a execução da tarefa. 

 Tempo de Chegada (tch): instante em que o processador toma conhecimento 

da ativação da tarefa. 

 Tempo de Liberação (tl): instante em que a tarefa é inserida na fila de 

tarefas executáveis. 

A figura abaixo ilustra os parâmetros descritos acima. 
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Figura 3 Indicação dos Parâmetros de uma Tarefa 

Uma tarefa se encontra em um estado bem definido a cada instante de tempo. Os 

possíveis estados de uma tarefa são os seguintes: 

 Executando: Quando a tarefa está utilizando o processador. 

 Pronto: No caso em que a tarefa encontra-se apta para ser executada. 

 Bloqueado: A tarefa encontra-se incapaz de ser executada. 

Como podemos observar na Figura 4, são possíveis quatro transições entre os 

estados de uma tarefa. A transição 1 ocorre quando uma tarefa encontra-se incapaz de ser 

executada, ou seja, seu estado é bloqueado, e ocorre um evento pelo qual essa tarefa está 

esperando, como uma entrada de dados, por exemplo. Já a transição 2 ocorre quando uma 

tarefa que está apta para ser executada é escolhida pelo escalonador para utilizar o 

processador. A transição 3, por sua vez, é realizada quando o escalonador decide que 

deverá haver uma troca de tarefa no processador, trocando a atual tarefa por outra que está 

apta para ser executada. Por último, a transição 4 ocorre quando uma tarefa não pode 

continuar sua execução. Isso acontece, por exemplo, quando a tarefa em execução 

necessita de uma entrada ainda não disponível. 



27 
 

 

Figura 4 Transição entre os Estados de uma Tarefa 

2.3 Escalonador 

Os sistemas embarcados atuais executam várias tarefas. Como exemplo disso, 

temos sistemas que verificam vários sensores, realizam cálculos, além de apresentar algum 

resultado visível ao usuário. Apesar de aparentemente essas tarefas serem executadas ao 

mesmo tempo, na verdade não são, com exceção de sistemas multiprocessados, onde cada 

processador executa uma tarefa. Em sistemas que possuem um único processador, este 

alterna de uma tarefa para outra, executando cada uma em alguns milissegundos. A cada 

período de tempo o processador executa uma tarefa, escolhendo a ordem de execução das 

tarefas de acordo com políticas definidas pelo projetista. Isso é possível graças ao 

escalonador. 

O escalonador, ou agendador, é o componente do sistema que decide qual tarefa, 

entre as tarefas executáveis, utilizará o processador no próximo instante de tempo. Essa 

decisão é feita baseada na política de escalonamento implementada pelo escalonador. 

Políticas de escalonamento definem critérios para a ordenação das tarefas para a 

utilização do processador. As principais metas de uma política de escalonamento são as 

seguintes [12]: 

 Imparcialidade: toda tarefa deve receber sua justa parte do processador. 

 Eficiência: o processador deve estar ocupado cem porcento do seu tempo.  
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 Tempo de Resposta: o tempo de resposta para usuários iterativos deve ser 

minimizado. 

 Turnaround: diminuir o tempo em que usuário deve esperar por sua 

resposta. 

 Thoughput: maximizar o número de tarefas processadas por hora. 

Os algoritmos de escalonamento são classificados em preemptivos e não 

preemptivos. Algoritmos de escalonamento preemptivos são aqueles que permitem que uma 

tarefa tenha sua execução interrompida pelo escalonador para que uma tarefa de maior 

prioridade possa ser executada. Já com os algoritmos não preemptivos, uma tarefa não 

pode ser interrompida durante sua execução. As principais políticas de escalonamento 

serão descritas a seguir. 

2.3.1 Round Robin 

O Round Robin é um dos algoritmos de escalonamento mais antigo e simples. Nesse 

algoritmo, cada tarefa recebe um intervalo de tempo, chamado quantum, durante o qual ela 

pode executar. Se ao final do quantum a tarefa não terminou sua execução, esta irá para o 

final da fila de tarefas executáveis e uma nova tarefa ocupará o processador. Caso a tarefa 

seja bloqueada ou tenha a sua execução finalizada antes do término do quantum, uma nova 

tarefa ocupará o processador [13]. 

A Figura 5 apresenta um conjunto de tarefas sendo escalonadas segundo a política 

Round Robin. Na parte (a) dessa figura temos a lista de tarefas executáveis, sendo que a 

tarefa T1 está sendo executada. A parte (b), por sua vez, apresenta a fila de tarefas 

executáveis após a execução da tarefa T1, ou seja, após ter finalizado o tempo destinado à 

sua execução. 

O valor atribuído ao quantum é o aspecto mais importante no algoritmo Round 

Robin, sendo o referencial para a definição do tempo em que um processador irá tratar 



29 
 

determinada tarefa. Uma vez que a troca de tarefas em um processador requer o 

salvamento e restauração de registradores, mapas de memória, atualização de tabelas e 

listas e essas ações duram certa quantidade de tempo, o valor do quantum não pode ser 

curto, pois assim o tempo gasto com trocas de contexto tomará boa parte do tempo do 

processador, assim como também o valor do quantum não pode ser muito longo para que o 

sistema não demore a dar respostas às requisições curtas e constantes. 

 

Figura 5 Escalonamento Round Robin 

 

2.3.2  Escalonamento por Prioridade 

No algoritmo Round Robin, todas as tarefas do sistema são tratadas com o mesmo 

grau de importância. No entanto, em vários sistemas algumas tarefas são mais importantes 

que outras, ou seja, possuem uma prioridade maior. Sistemas como esses devem usar uma 

política de escalonamento por prioridade. 

Em políticas de escalonamento por prioridades, para cada tarefa é atribuída uma 

prioridade e a escolha de qual tarefa utilizará o processador é feita de acordo com a 
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prioridade das tarefas executáveis. A tarefa apta para ser executada que possui a maior 

prioridade é a que ocupará o processador. Para que uma tarefa de maior prioridade não 

fique rodando indefinidamente, sua prioridade será reduzida enquanto esta está sendo 

executada, quando essa prioridade atingir um número menor do que a prioridade da 

segunda tarefa de maior prioridade, essa segunda tarefa ocupará o processador. 

A atribuição de uma tarefa pode ser realizada de uma forma estática ou dinâmica. 

Em uma atribuição estática, a prioridade de uma tarefa não muda com a execução do 

sistema. Já em uma atribuição dinâmica de prioridades, a prioridade de uma tarefa é 

atribuída de acordo com o estado de execução do sistema. Um exemplo disso é quando a 

atribuição de prioridades de uma tarefa é dependente da fração do quantum já executado 

pela tarefa. Se uma tarefa só utilizou 20ms dos seus 100ms de quantum, a prioridade desse 

processo seria 5, já um processo que utilizou 50ms dos seus 100ms de quantum, receberia 

prioridade 2, e o processo que utilizou todo seu quantum receberia prioridade 1. 

As subseções seguintes apresentam exemplos de algoritmos de escalonamento por 

prioridades. 

2.3.2.1 Rate Monotonic 

O Rate Monotonic é um algoritmo de prioridade estática. De acordo com esse 

algoritmo, a prioridade de uma tarefa é calculada de acordo com o valor do período da 

mesma. Quanto menor o período de uma tarefa, maior sua prioridade no conjunto de 

tarefas. 

A Figura 6 apresenta três tarefas sendo escalonadas segundo o Rate Monotonic. No 

instante t=0, as tarefas T1, T2 e T3 são ativadas. Como a tarefa T1 é a mais prioritária, pois 

o valor do seu período é o menor, ela é a primeira a ser executada. Em t=20, a tarefa T1 

conclui a sua execução e a tarefa T2 ocupa o processador por ser a mais prioritária na fila 
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de Pronto. A tarefa T3 ocupa o processador em t=60 e é interrompida com a ativação de T1 

em t=100, pois a tarefa T1 é mais prioritária que a tarefa T3. 

 

Figura 6 Conjunto de Tarefas Escalonadas de acordo com o algoritmo Rate monotonic 

2.3.2.2 Earliest Deadline First 

O algoritmo Earliest Deadline First atribui dinamicamente a prioridade das tarefas. 

Segundo esse algoritmo, a prioridade de uma tarefa depende do valor do seu deadline 

absoluto. A tarefa mais prioritária é aquela cujo deadline está mais próximo do tempo atual. 

Cada vez que uma tarefa é inserida na fila de prontos, a prioridade das tarefas é recalculada 

e a fila é reordenada. 

A Figura 7 apresenta um conjunto de tarefas sendo escalonadas de acordo com a 

política Earliest Deadline First. Em t=0, as tarefas T1 e T2 são ativadas. Como o deadline de 

T1 é o mais próximo do tempo atual, essa tarefa é a primeira a ser executada. T2 começa 

sua execução em t=10, essa tarefa é interrompida em t=20 para que T1 inicie sua execução. 
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Nesse momento T1 é mais prioritária que T2 porque seu deadline, 40, é mais próximo do 

tempo atual que o deadline de T2, 60. 

 

Figura 7 Conjunto de Tarefas Escalonadas de acordo com o algoritmo Earliest Deadline First 

2.3.3 Shortest Job First – SJF 

Esse é um algoritmo não-preemptivo no qual a escolha de qual tarefa utilizará o 

processador é feita de acordo com o tempo estimado para a execução da tarefa. Aqueles 

que possuem menor estimativa de tempo de execução ocuparão o processador primeiro. 

Esse algoritmo é apropriado para sistemas de jobs em lotes [12], uma vez que sistemas 

interativos não se pode estimar o tempo de execução das tarefas. 

A Figura 8 apresenta um conjunto de quatro tarefas, T1, T2, T3 e T4, com tempos de 

execução de 8, 2, 2 e 4 minutos, respectivamente, sendo escalonadas através da política 

Shortest Job First. A parte (a) dessa figura apresenta as quatro tarefas e o tempo estimado 

de execução para cada uma delas. A parte (b), por sua vez, apresenta essas quatro tarefas 

ordenadas de acordo com o valor do tempo estimado de execução. 
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Figura 8 Exemplo de Escalonamento Shortest Job First 

Com a execução desse algoritmo é obtido o menor tempo médio de respostas do 

sistema. Ainda observando a Figura 8, verifica-se que quando as tarefas não estão 

ordenadas de acordo com o seu tempo de execução, o tempo de retorno da tarefa T1 é de 8 

minutos, da tarefa T2 é de 10 minutos, o da tarefa T3 é de 12 minutos e da tarefa T4 é de 16 

minutos, obtendo uma média de 11,5 minutos. Considerando a execução dessas quatro 

tarefas com o algoritmo Shortest Job First, o tempo de retorno são 2, 4, 8, 16, com uma 

média de 7,5 minutos. 

 

2.4 Conclusões 

Este capítulo apresentou importantes conceitos relacionados a escalonamento de 

tarefas. Foram explicados os diferentes tipos de tarefas que podem estar presentes em um 

sistema embarcado, assim como também definições importantes para a avaliação do 

comportamento de uma tarefa. Além disso, as principais políticas de escalonamento foram 

apresentadas, com exemplos e gráficos mostrando seu comportamento. 
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3 Estado da Arte 

Facilitar o desenvolvimento de escalonadores vem sendo o objetivo de algumas 

pesquisas. Este capítulo apresentará o estado da arte relacionado à utilização de linguagens 

específicas de domínio como meio de auxiliar a implementação de escalonadores.  

Na seção 3.1 será apresentado o projeto Bossa. A seção 3.2, por sua vez, explicará 

a linguagem Cheddar. O projeto CATAPULTS é descrito na seção 3.3. Por fim, conclusões 

deste capítulo são apresentadas na seção 3.4. 

3.1 Bossa 

O Bossa é um framework baseado em eventos cujo objetivo é facilitar a 

implementação e integração de novas políticas de escalonamento em sistemas 

operacionais. Desenvolvido pelo Institut National de Recherche en Informatique et en 

Automatique (INRIA) [14], Ecole de Mines de Nantes [15], ambos da França, além da 

Universidade de Conpenhagen [16], da Dinarmarca, o Bossa tem como proposta fornecer 

um mecanismo para que implementadores de aplicação possam desenvolver escalonadores 

de uma maneira rápida e segura [17]. 

Para cumprir seu objetivo, o Bossa é formado pelos seguintes componentes: uma 

versão modificada do núcleo do sistema operacional, uma política de escalonamento e um 

suporte de execução. Abaixo temos a descrição de cada um desses componentes. 

 Núcleo Bossa: O núcleo disponibilizado pelo Bossa é o núcleo de um 

sistema operacional modificado. Essa modificação consiste na substituição 

dos trechos de código relacionados a escalonamento de processos por 

notificações de eventos Bossa. 

 Política de escalonamento: O Bossa disponibiliza uma DSL que fornece 

abstrações de alto nível para facilitar a implementação de políticas de 

escalonamento. Um verificador checa se o escalonador implementado 
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satisfaz os requisitos do sistema operacional. Se sim, um compilador gerará 

código compatível com o núcleo do sistema operacional. O código será 

gerado na linguagem C. 

 Suporte de execução: Ponto de interação entre a política de escalonamento 

e o sistema operacional. Além de possuir informações acerca do processo de 

escalonamento, como qual o processo que está rodando, qual foi o último 

processo rodado, por exemplo, o suporte de execução é responsável pela 

mudança de contexto entre os processos [18]. 

A Figura 9 apresenta uma visão geral do Bossa. Podemos observar nessa figura os 

três componentes que formam esse framework. Ainda observando a figura, notamos que os 

eventos gerados pelo núcleo do sistema operacional são enviados ao suporte de execução. 

Esse, por sua vez, repassa o evento para a política de escalonamento, que invocará o 

tratador de evento correspondente e retorna qual será o novo estado do escalonador. O 

suporte de execução utiliza essa informação para verificar se deve haver alguma troca de 

processo. Se sim, a política de escalonamento é mais uma vez invocada pelo suporte de 

execução para indicar qual o processo que utilizará o processador. 

 

Figura 9 Visão Global do Bossa [18] 

Como foi citado anteriormente, a DSL disponibilizada pelo Bossa fornece abstrações 

de alto nível para que se defina estruturas de dados e operações necessárias a uma política 

de escalonamento. 



36 
 

A implementação de uma política de escalonamento utilizando a DSL do Bossa pode 

ser dividida entre declarações e tratadores de eventos. As declarações de uma política de 

escalonamento definem os atributos e os possíveis estados de um processo, além da 

ordenação desses processos no uso do processador. Por sua vez, os tratadores de eventos 

especificam as ações que devem ser executadas pelo escalonador quando da ocorrência 

dos possíveis eventos do sistema operacional. 

A Figura 10 apresenta um trecho da implementação da política de escalonamento 

Rate Monotonic utilizando a DSL fornecida pelo Bossa. Como dito anteriormente, a 

implementação de uma política de escalonamento nessa DSL é formada por declarações e 

tratadores de eventos. Observando a Figura 10, podemos perceber que o trecho das 

declarações é formado por alguns blocos de código, são eles: process, states e ordering 

criteria. 

O bloco process lista os atributos específicos da política de escalonamento 

associado a cada processo. Como podemos observar na Figura 10, o bloco process da 

implementação do algoritmo Rate Monotonic possui os atributos period, indicando o período 

de um processo, o atributo wcet, que por sua vez indica o pior tempo de computação do 

processo (worst case time), além do periodtimer que é usado para manter o período. 

O bloco states apresenta os possíveis estados de um processo segundo a política 

de escalonamento que está sendo implementada. No Bossa, cada estado deve estar 

associado a uma das classes de estado definidas por sua DSL. O Bossa define classes de 

estado com o objetivo de checar se as mudanças de estado realizadas pela política de 

escalonamento refletem as mudanças realizadas no processo pelo núcleo do sistema. 

Quatro classes de estado são definidas pelo Bossa: RUNNING para o estado que indica o 

processo que está utilizando o processador, READY para os estados que contém processos 

que estão aptos a rodar, BLOCKED para os estados que possuem processos que não estão 

aptos a rodar, e o TERMINATED, para aqueles estados que contém processos que 

terminaram sua execução. 
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O bloco ordering criteria, por sua vez, indica qual o critério que deve ser 

utilizado para calcular a ordem dos processos para utilizar o processador. Esse critério deve 

ser baseado nos valores dos atributos definidos no bloco process. No exemplo da Figura 10, 

o uso da palavra-chave lowest indica que terão maior prioridade no uso do processador os 

processos com menor valor do atributo period. 

O bloco handler, na descrição da política de escalonamento, define as ações a 

serem tomadas na ocorrência de cada possível evento do núcleo do sistema operacional. 

No exemplo da Figura 10, temos o tratador para o evento unblock.preemptive. Esse tratador 

verifica se o processo alvo, aquele que sofrerá a ação do evento, está bloqueado. Se 

estiver, será verificado se há algum processo rodando e se a prioridade deste processo é 

menor do que a prioridade do processo alvo. Se for, o processo alvo será escolhido para 

utilizar o processador e o processo que estava ocupando o processador tem o seu estado 

modificado para ready. 

Para utilizar o Bossa é necessário que um projetista que domine o sistema 

operacional a ser utilizado modifique o núcleo desse sistema com as notificações de evento 

do Bossa e implemente o suporte de execução, explicado anteriormente. Atualmente o 

Bossa encontra-se disponível apenas com o núcleo derivado do kernel do Linux da versão 

2.4.24. 

A utilização do Bossa é dependente da utilização do Linux como sistema 

operacional. Para a utilização desse framework no contexto de plataformas virtuais é 

necessário modificar o sistema operacional utilizado, inserindo as notificações de eventos 

Bossa, além da criação de um suporte de execução que faça a interface entre a política de 

escalonamento e o sistema operacional. 
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Figura 10 Política de Escalonamento Rate Monotonic descrita com a DSL do Bossa 

 

3.2 Cheddar 

Cheddar é uma ferramenta gratuita para análise de sistemas de tempo real. 

Desenvolvida na linguagem Ada, seu objetivo é verificar se sistemas de tempo real 

cumprem seus requisitos temporais. 
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No Cheddar, uma aplicação é definida por um ou mais processadores, tarefas, 

buffers, recursos compartilhados e mensagens. Essa ferramenta é formada por um editor 

gráfico e por um framework. O editor gráfico é utilizado pelo usuário para descrever a 

aplicação de tempo real. Essa descrição é composta por informações como quais tarefas 

compõem o sistema, o valor de seus períodos e deadlines, se haverá compartilhamento de 

recursos, além da descrição do processador utilizado. Por sua vez, o framework possui a 

maioria dos algoritmos de escalonamentos clássicos, padrões de ativação de tarefas e 

testes de viabilidade. 

Para um conjunto de tarefas, dois tipos de análise podem ser realizados com o 

Cheddar: simulação e teste de viabilidade. A simulação apresentará o evento executado 

pelas tarefas em cada instante de tempo, são exemplos desses tipos de eventos: acesso e 

liberação de recurso compartilhado, envio e recebimento de mensagens, além de indicar 

qual tarefa estará rodando em cada instante de tempo. Os testes de viabilidade, por sua 

vez, permitem ao usuário estudar o sistema sem necessariamente realizar seu 

escalonamento. São exemplos de testes de viabilidade fornecidos pelo Cheddar: fator de 

utilização do processador e a checagem se os deadlines das tarefas foram cumpridos. A 

Figura 11 apresenta na sua parte superior o resultado de uma simulação, já a parte inferior 

da figura mostra os resultados dos testes de viabilidade realizados pelo Cheddar. 

Conforme dito anteriormente, o framework Cheddar disponibiliza um conjunto de 

políticas de escalonamento e de padrões de ativação de tarefas para que sejam escolhidas 

para a realização da simulação de um sistema de tempo real. Caso o sistema a ser 

simulado utilize uma padrão de ativação de tarefas e/ou uma política de escalonamento que 

não esteja disponível no Cheddar, essa ferramenta permite a implementação e integração 

desses elementos sem a necessidade do usuário ter o conhecimento da linguagem Ada 

nem como é o funcionamento da ferramenta. 

Para o desenvolvimento de novas políticas de escalonamento e de ativação de 

tarefas, o Cheddar fornece uma linguagem específica de domínio. 
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Figura 11 Tela da ferramenta Cheddar com resultados da simulação e de teste de viabilidade [19] 

A definição de um novo escalonador utilizando a DSL do Cheddar é feita através de 

arquivos de texto contendo as seguintes seções: 

 start: Nesta seção são declarados os atributos relativos a uma tarefa. O 

Cheddar possui um conjunto pré-definido de atributos, como period, deadline, 

entre outros, permitindo também a criação por parte do usuário de novos 

atributos. 

 priority: Esta seção contém o código para calcular a prioridade das tarefas. 

Esse código será executado toda vez que for necessário realizar a escolha de 

uma tarefa para utilizar o processador. 

 election: Esta seção decide qual tarefa utilizará o processador nas próximas 

unidades de tempo. 

 task activation: Apresenta como será a ativação das tarefas durante a 

simulação. 
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A Figura 12 apresenta a implementação da política de escalonamento Earliest 

Deadline First utilizando a DSL do Cheddar. Observando a figura, vemos que a descrição 

dessa política de escalonamento é formada pelas três primeiras seções descritas 

anteriormente: start, priority e election. Na seção start há a declaração do atributo dynamic 

priority, esse atributo é do tipo array de inteiro. A seção priority por sua vez, descreve como 

será calculado o atributo dynamic priority. Podemos notar nessa seção a utilização de 

atributos que não foram definidos nessa descrição de política de escalonamento, como start 

time, activation number, period e deadline. Esses atributos são pré-definidos pela ferramenta 

Cheddar. Por sua vez, a seção election indica como será realizada a escolha da tarefa que 

utilizará o processador, nesse exemplo a escolha consiste na tarefa com o menor valor do 

atributo dynamic priority. 

Apesar de fornecer uma DSL para a descrição de políticas de escalonamento, o 

Cheddar não gera código. Sendo assim, essa ferramenta não pode ser utilizada na 

implementação de sistemas, mas apenas para a realização de simulação do sistema que se 

quer implementar. 

 

Figura 12 Política de Escalonamento Earliest Deadline First descrita com a DSL do Cheddar 
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3.3 CATAPULTS 

O CATAPULTS consiste em um sistema para o desenvolvimento de escalonadores 

de bibliotecas de threads do espaço do usuário para aplicações específicas. Para atingir 

seus objetivos, esse sistema fornece ao usuário uma DSL. Além das já citadas vantagens 

obtidas com a utilização de uma DSL, o CATAPULTS apresenta como vantagens a 

disponibilidade do código relacionado ao escalonamento em um único componente do 

sistema, além da geração de código em diferentes linguagens e para diferentes plataformas. 

A Figura 13 apresenta o código de uma política de escalonamento escrita com a DSL 

do CATAPULTS. Observando essa figura, podemos identificar as partes que compõem a 

descrição de uma política de escalonamento utilizando essa DSL, são elas: thread, 

threadimports, data e event. 

O exemplo da Figura 13 é iniciado com a seção thread. Nessa seção, são listados os 

atributos relacionados a uma thread. Nesse exemplo, só há dois atributos associados a uma 

thread, que são o seu estado e a variável bytesleftInternal. A seção threadimports, por sua 

vez, lista as variáveis da aplicação importadas pelo escalonador. Variáveis importadas da 

aplicação pelo escalonador podem ter seus valores monitorados por este, assim como ter 

seus valores modificados pelo mesmo. No exemplo da Figura 13, a variável bytesleft de 

cada thread é uma variável importada. 

Ainda no exemplo da Figura 13, a seção data apresenta declarações de variáveis 

globais, constantes e coleções de threads. Temos nessa seção referências de thread que 

são usadas para armazenar a thread atual e a próxima que será executada, além de pilha 

para armazenar threads. O restante do exemplo consiste em eventos e seus tratadores. 

Esses tratadores indicam as ações que devem ser tomadas na ocorrência de um dado 

evento. No exemplo em questão, quando da ocorrência de um evento de criação de uma 

thread, esta vai para o estado READY e é armazenada na pilha RQ. 
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As experiências de utilização do CATAPULTS são com a geração de código na 

linguagem Dynamic C, um subconjunto estendido da linguagem C, utilizado para programar 

dispositivos Z-World’s 8-bit Rabbit [20]. 

 

Figura 13 Política de Escalonamento escrita com o CATAPULTS 

3.4 Análise comparativa 

Após analisar os principais trabalhos relacionados com o uso de Linguagens 

Específicas de Domínio para a descrição de políticas de escalonamento, essa seção 

apresentará uma comparação entre eles. A Tabela 2 foca as principais características das 

linguagens Bossa, Cheddar e CATAPULTS. 

Observando a Tabela 2, percebe-se que o Cheddar é o único entre os trabalhos 

apresentados que não gera código. Conforme explicado anteriormente, o objetivo do 
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Cheddar não é o desenvolvimento de sistemas, mas a análise destes, verificando se 

cumprem seus requisitos temporais de tempo real. 

Apesar de tanto o Bossa quanto o CATAPULTS gerarem código, seus objetivos são 

distintos [21]. Enquanto o objetivo do Bossa é a geração e integração de políticas de 

escalonamento para o kernel do Linux, gerando para isso código na linguagem C, o 

CATAPULTS, por sua vez, tem como foco o desenvolvimento de escalonadores de 

bibliotecas de threads ao nível do usuário, gerando código em diferentes linguagens e para 

diferentes bibliotecas. 

Tabela 2 Análise comparativa entre as DSLs disponíveis para especificação de políticas de escalonamento 

 Bossa Cheddar CATAPULTS 

Linguagem de descrição de políticas de 

escalonamento em alto nível de abstração 
X X X 

Suporte a escalonamento a nível de usuário   X 

Suporte a escalonamento a nível de processo X X  

Geração automática de código X  X 

Escalonador independente de Sistema 

Operacional 
  X 

Escalonador independente de plataforma   X 

Como pode ser observado a partir da descrição de cada um dos trabalhos citados 

nesse capítulo, estes possuem objetivos diferentes em relação tanto à função do 

escalonador, se poderá ser executado ou apenas usado para finalidades de simulação, 

quanto para o objeto do escalonamento, processos ou threads. 
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3.5 Conclusões 

Este capítulo apresentou os principais trabalhos do estado da arte sobre 

especificação de políticas de escalonamento em um alto nível de abstração. Os trabalhos 

mais relevantes nessa área são o Bossa, o Cheddar e o CATAPULTS. 

Foi visto que o Bossa, uma ferramenta cujo objetivo é auxiliar a implementação e 

integração de novas políticas de escalonamento em sistemas operacionais, limita o 

projetista a utilizar em seu projeto o sistema operacional Linux. O Cheddar, por sua vez, não 

gera o código do escalonador, realizando apenas uma simulação do comportamento do 

sistema diante do uso da política de escalonamento especificada. Por último, o CATAPULTS 

gera um escalonador para bibliotecas de threads a nível do usuário. 

Dentre os trabalhos expostos neste capítulo, não há o que permita gerar 

automaticamente, a partir de uma especificação em alto nível de abstração, um escalonador 

de tarefas, ou seja, a nível de processos, que possa ser utilizado em plataformas virtuais e 

sem a necessidade do uso de um completo sistema operacional. 

Logo, há a necessidade de fornecer um mecanismo para especificação de políticas 

de escalonamento que realize a geração automática de um escalonador de tarefas e que 

esse escalonador possa ser utilizado em plataformas virtuais e sem a obrigatoriedade de se 

usar um sistema operacional. 
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4 Mecanismo para Especificação de Políticas de 

Escalonamento 

Este capítulo apresentará a proposta de um fluxo de projeto para a exploração das 

características de um sistema embarcado diante do uso de diferentes políticas de 

escalonamento. Além desse fluxo, este capítulo apresentará a definição de uma linguagem 

específica de domínio para a especificação de políticas de escalonamento, como também 

será apresentada uma ferramenta para a geração de um escalonador a partir de uma 

especificação nessa linguagem. Tanto a linguagem quanto a ferramenta visa à diminuição 

do esforço para o desenvolvimento de políticas de escalonamento.  A seção 4.1 apresenta o 

fluxo de projeto proposto. A seção 4.2 apresenta a linguagem SchedLanguage, que permite 

a especificação de políticas de escalonamento em alto nível de abstração. A seção 4.3, por 

sua vez, apresentará a geração de um escalonador a partir de uma especificação na 

linguagem proposta. Como utilizar em um projeto de sistemas embarcados o escalonador 

gerado a partir de uma especificação em SchedLanguage será apresentado na seção 4.4.  

4.1 Fluxo de Projeto para Exploração de 

Características em um Sistema Embarcado 

Uma das características de um sistema embarcado de tempo real é a concorrência 

de suas tarefas [22]. A implementação de sistemas concorrentes tem o objetivo de obter um 

baixo tempo de execução das tarefas, assim como também um eficiente uso dos recursos 

disponibilizados pela arquitetura na qual os sistemas são executados. Nesse tipo de 

sistema, a concorrência pode ser implementada através de políticas de escalonamento que 

procuram sobrepor comunicação e computação [23]. 

Além da implementação de concorrência, a escolha correta da tarefa que ocupará o 

processador em cada instante de tempo também é fundamental para o bom funcionamento 

de um sistema embarcado. Erros nessa escolha podem acarretar danos de diferentes 
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proporções ao sistema. Sendo assim, o projetista deve ser criterioso na escolha da 

estratégia de escalonamento e prioridade das tarefas de um sistema desse tipo. Conforme 

explicado no capítulo anterior, o escalonador é o mecanismo pelo qual o sistema 

operacional seleciona qual tarefa será a próxima a obter a CPU. 

Com o desenvolvimento de sistemas cada vez mais robustos e com várias restrições, 

como é o caso dos sistemas embarcados, há a necessidade de desenvolver políticas de 

escalonamento especializadas para o sistema em questão. Isso faz com que aumente a 

eficiência do sistema, evitando, por exemplo, perda de desempenho causado por trocas de 

contexto ineficientes. Uma vez que o desenvolvimento de escalonadores não é uma tarefa 

simples, pois requer o uso de linguagens que permitam controlar o hardware do sistema, 

esse trabalho propõe um fluxo de projeto que auxilia a implementação de escalonadores 

para sistemas embarcados numa fase inicial de projeto. Permitindo também considerar 

diferentes políticas de escalonamento no início do projeto, facilitando dessa forma a escolha 

de qual política se adéqua melhor às características do sistema em questão. A Figura 15 

apresenta o fluxo proposto. 

Para facilitar a geração de escalonadores, é proposta uma linguagem específica de 

domínio, a SchedLanguage, que permite que políticas de escalonamento sejam 

especificadas em alto nível de abstração. Além disso, também é proposta uma ferramenta, a 

SchedTool, que gera um escalonador a partir de uma especificação em SchedLanguage. A 

definição e implementação da SchedLanguage, juntamente com a ferramenta para a 

geração de código, a SchedTool, constituem a principal contribuição do presente trabalho.  

A realização do escalonamento de tarefas utilizando uma especificação em 

SchedLanguage e a ferramenta SchedTool é dependente de três elementos, são eles: as 

tarefas que serão escalonadas, um profiling dessas tarefas e o escalonador gerado através 

da SchedTool. No fluxo apresentado através da Figura 15, esses três elementos são 

entradas para o bloco Customização Manual, que será explicado posteriormente. 
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O elemento correspondente às tarefas que serão escalonadas, que na Figura 15 é 

representada pelo bloco Aplicação, consiste no código-fonte das tarefas. Por sua vez, o 

profiling da aplicação consiste num conjunto de informações relacionadas a essas tarefas. 

Essas informações são constituídas pelos dados das tarefas requeridos pela política de 

escalonamento que se quer implementar. Um exemplo disso pode ser dado através da 

política de escalonamento Rate Monotonic. Para a realização do escalonamento das tarefas 

de um sistema seguindo essa política, é necessário que o sistema possua as seguintes 

informações das tarefas: período, deadline e tempo de computação. Portanto, para que as 

tarefas possam ser escalonadas de acordo com essa política, é necessário que o projetista 

forneça esses dados. No caso do fluxo proposto nesse trabalho, é necessário que o profiling 

da aplicação contenha esses dados. Por sua vez, o escalonador gerado pelo SchedTool 

consiste em um conjunto de funções e estruturas que realizam o gerenciamento das tarefas 

do sistema, como também a escolha da tarefa que utilizará o processador em cada instante 

de tempo, de acordo com os critérios definidos pela política de escalonamento especificada 

em SchedLanguage. 

O fluxo proposto por este trabalho define que a obtenção do profiling da aplicação 

seja realizada através da execução da mesma em uma plataforma virtual. Tendo como 

entradas a aplicação e a plataforma de hardware, deve ser feito um mapeamento entre 

essas duas entradas que permita a execução da aplicação na plataforma. Uma vez 

executada a aplicação, é obtido seu profiling, com os dados necessários para o 

escalonamento das tarefas. A Figura 14 apresenta o fluxo proposto para a obtenção do 

profiling de uma aplicação. 
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Figura 14: Fluxo proposto para a obtenção do profiling de uma aplicação 

De acordo com o fluxo proposto neste trabalho para explorar as características de 

um sistema embarcado, apresentado na Figura 15, em posse dos três elementos 

necessários ao escalonamento das tarefas: as tarefas do sistema, o profiling destas e o 

escalonador gerado pelo SchedTool, deve ser realizada a integração desses elementos, que 

nesse fluxo está descrito com o nome Customização Manual. Essa customização consiste 

em fornecer os dados das tarefas, assim como o código destas para o escalonador gerado. 

O resultado dessa customização é uma estrutura de software onde se encontram integrados 

a aplicação e o escalonador do sistema, este último tendo conhecimento das informações 

que caracterizam as tarefas da aplicação. Essa estrutura deve ser executada em uma 

plataforma virtual e com a simulação desta podem ser obtidas informações relacionadas ao 

comportamento das tarefas diante do escalonamento realizado. São exemplos desses tipos 

de informações: tempo de execução do sistema, atraso produzido, além de saber se as 

tarefas cumpriram seus deadlines. 
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Figura 15: Fluxo de Projeto para extração de características de sistema a partir de diferentes políticas de escalonamento 

4.2 A Linguagem SchedLanguage 

Em geral, implementar um escalonador requer o uso de linguagens que permitam 

acesso ao hardware, como C e assembly, por exemplo. Além disso, o projetista precisa 

realizar operações complexas como o gerenciamento dos estados das tarefas e das 

prioridades destas. Diante disso, esse trabalho disponibiliza a SchedLanguage, uma 

linguagem específica de domínio (DSL) que suporta a especificação de políticas de 

escalonamento. Essa linguagem provê abstrações de alto nível que simplificam a 

implementação de um escalonador que execute a política especificada. Além da 

SchedLanguage, também é disponibilizada uma ferramenta, a SchedTool, para verificar se a 
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especificação da política de escalonamento está correta. Se estiver, o escalonador é 

gerado. 

Conforme explicado em capítulo anterior, políticas de escalonamento definem regras 

e critérios para a ordenação de tarefas para o uso do processador do sistema. Para que 

uma política de escalonamento seja implementada, são necessárias algumas informações 

relacionadas tanto aos tipos de tarefas que serão escalonadas quanto aos critérios 

utilizados na escolha da tarefa que utilizará o processador. Quais são essas informações e 

como elas são definidas em uma especificação em SchedLanguage serão descritas a 

seguir. 

Para apresentar os recursos da linguagem proposta, será utilizado o exemplo de 

uma política de escalonamento descrita nessa linguagem, a política Rate Monotonic. Essa 

descrição é apresentada na Figura 16. Conforme explicado anteriormente, Rate Monotonic é 

uma política de escalonamento de prioridade estática. Essa política define a prioridade de 

uma tarefa de acordo com o valor de seu período. Tarefas mais freqüentes, ou seja, que 

possuem os menores valores de período possuem as maiores prioridades. 

Observando a Figura 16, pode-se perceber que a especificação de uma política de 

escalonamento utilizando a SchedLanguage é iniciada através da palavra-chave scheduler. 

Após essa palavra-chave, segue-se o nome da política de escalonamento, que deve ser um 

identificador válido para a SchedLanguage. É definido como identificador válido, uma 

seqüência de caracteres formados por letras minúsculas e/ou maiúsculas e dígitos. Além 

disso, um identificador não pode ser iniciado por um dígito. A definição da política de 

escalonamento está entre as chaves { e }, que também delimitam blocos nessa DSL.  

A descrição de políticas de escalonamento na linguagem SchedLanguage é formada 

pela descrição de um conjunto de blocos. Cada um desses blocos contém as informações 

necessárias para a implementação de um escalonador que execute a política especificada. 

Os blocos que formam uma especificação nessa DSL são cinco: process, priority, election, 
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states e events. Sendo necessário que sejam declarados nessa ordem. Os blocos priority e 

election só devem ser declarados caso a política de escalonamento especificada seja 

dirigida a prioridades. Cada um desses blocos será explicado a seguir. 

A fim de realizar um escalonamento, é necessário criar uma representação interna 

da tarefa, essa representação é formada por uma série de parâmetros administrativos que 

deve ser mantido para cada tarefa [24]. Por exemplo, no caso de tarefas periódicas deve 

haver um parâmetro ou atributo que represente o período da tarefa. Esses parâmetros são 

especificados através do bloco process de uma especificação em SchedLanguage. 

Iniciando através da palavra-chave process, esse bloco deve conter os atributos 

relacionados a uma tarefa. Esses atributos devem ser definidos em uma das seguintes 

formas: 

 Através de um tipo seguido de um identificador, tendo sua declaração 

finalizada com o uso de um ponto e vírgula ”;". Um exemplo disso é a 

declaração encontrada na linha 5 da especificação apresentada na Figura 16: 

int deadline; 

 Com o uso da palavra-chave timed, seguido de um tipo, um identificador, 

além de um identificador entre parênteses, também sendo finalizada com o 

uso de um ponto e vírgula ”;". Um exemplo disso é a declaração encontrada 

na linha 4 da especificação apresentada na Figura 16: timed int 

periodo(periodoCompleto);. A palavra-chave timed indica que o atributo 

declarado, nesse exemplo o atributo periodo, deve ser decrementado durante 

a execução do sistema. Quando este atributo for zerado, o evento declarado 

entre parênteses deve ser ativado. O valor desse atributo será recarregado, 

quando iniciar uma nova execução da tarefa. O exemplo da linha 4 da 

especificação apresentada na Figura 16 indica que o atributo periodo deve 

ser decrementado durante a execução do sistema e quando este for zerado, 

o evento periodoCompleto deve ser ativado. 
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 De maneira semelhante à descrita anteriormente, com a diferença de após o 

identificador entre parênteses são acrescentados os símbolos “&&” e outro 

identificador entre parênteses, sendo finalizados com o uso de ponto e vírgula 

“;”. Da mesma forma da explicação anterior, essa forma de declarar um 

atributo de uma tarefa indicará que o atributo deve ter seu valor 

decrementado durante a execução do sistema, e quando seu valor for zerado 

o evento declarado entre parênteses deve ser ativado. A diferença aqui é que 

o valor do atributo só será decrementado quando a tarefa estiver em um 

determinado estado, estado este declarado entre o segundo parênteses. Um 

exemplo desse tipo de declaração encontra-se na linha 6 da especificação 

apresentada na Figura 16: timed int tempoComputacao 

(tempoCompleto)&&(atual). O uso da palavra-chave timed indica que o 

atributo tempoComputacao deverá ter seu valor decrementado durante a 

execução do sistema. Quando o valor desse atributo for zerado, será ativado 

o evento declarado entre parênteses, nesse caso o evento tempoCompleto. O 

identificador declarado entre parênteses após os símbolos “&&” indica que o 

valor do atributo tempoComputacao só será decrementado quando o estado 

da tarefa for atual. 

Os tipos possíveis para um atributo são: int, bool e char. O tipo int corresponde aos 

inteiros, bool pode assumir o valor true ou false, já o tipo char armazena dados 

alfanuméricos. Por sua vez, o identificador deve ser um identificador válido para a 

SchedLanguage. No exemplo da política Rate Monotonic, apresenta na Figura 16, os 

atributos são: periodo, deadline e tempoComputacao. Os atributos periodo e deadline 

correspondem, como o próprio nome indica, ao período e ao deadline de uma tarefa, 

respectivamente. Já o tempoComputacao corresponde ao seu tempo de computação. 

Políticas de escalonamento dirigidas á prioridade define uma prioridade a cada 

tarefa. Essa prioridade é verificada no momento da escolha de qual tarefa utilizará o 
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processador em cada instante de tempo. Conforme explicado anteriormente, a prioridade de 

uma tarefa pode ser atribuída estática ou dinamicamente. A prioridade é dita estática 

quando seu valor não muda durante a execução do sistema. A prioridade dinâmica, por sua 

vez, tem seu valor modificado ao decorrer da execução do sistema. Em uma especificação 

em SchedLanguage, o usuário define o tipo de prioridade da política de escalonamento, se 

estática ou dinâmica, no bloco priority. Para o caso de prioridade estática, deve-se utilizar a 

palavra-chave STATIC seguida de ponto e vírgula “;”, já para a prioridade dinâmica, a 

palavra-chave a ser utilizada é DYNAMIC, também seguida de ponto e vírgula “;”. Em alguns 

casos, o valor da prioridade de uma tarefa é calculada através de uma expressão. Nesses 

casos, essa expressão deve ser definida também nesse bloco, abaixo da palavra-chave 

utilizada. Essa expressão deve ter como operandos os atributos da tarefa, atributos 

definidos no bloco process, e um dos seguintes operadores: +, -, *, / ou %. Uma vez que a 

política Rate Monotonic utilizada como exemplo para ilustrar as principais características da 

DSL SchedLanguage não calcula a prioridade de uma tarefa através de uma expressão, 

mas a partir do valor de um determinado atributo, o período da tarefa, o exemplo 

apresentado através da Figura 16 não apresenta uma expressão declarada no bloco priority. 

Além de saber o tipo de prioridade de uma política de escalonamento, se estática ou 

dinâmica, o escalonador também precisa obter informações de qual atributo da tarefa está 

associado à prioridade da mesma, e qual critério deve ser utilizado para comparar a 

prioridade entre duas tarefas.  Essas informações devem estar contidas no bloco election 

de uma especificação em SchedLanguage. A escolha da tarefa de maior prioridade dar-se-á 

através do maior ou menor valor do atributo associado à prioridade da tarefa. Iniciado 

através da palavra-chave election, esse bloco deve conter uma das seguintes palavras-

chaves: lowest ou highest, seguido entre parênteses do nome do atributo que é associado à 

prioridade e finalizando com o uso de ponto e vírgula “;”. Esse atributo deve ser um dos 

atributos da tarefa declarados no bloco process. A palavra-chave lowest seguido do nome 

do atributo que é associado à prioridade da tarefa deve ser utilizada quando a prioridade de 
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uma tarefa é inversamente proporcional ao valor desse atributo, ou seja, na comparação de 

duas tarefas, a tarefa com menor valor desse atributo é a que possuirá a maior prioridade. 

Já a palavra-chave highest seguido do nome do atributo que é associado à prioridade da 

tarefa deve ser utilizada quando a prioridade de uma tarefa é diretamente proporcional ao 

valor desse atributo, ou seja, quando na comparação de duas tarefas, a tarefa com maior 

valor desse atributo é a que possuirá a maior prioridade. No caso da política apresentada na 

Figura 16, Rate Monotonic, a comparação da prioridade entre duas tarefas é feita de acordo 

com o valor do período de cada uma das tarefas, a tarefa com menor período é a que 

possuirá maior prioridade. Sendo assim, pode-se observar na linha 15 apresentada na 

Figura 16 a expressão lowest(periodo). 

Conforme já explicado nesse trabalho, no escalonamento de tarefas, cada tarefa 

deve estar associada a um estado. A idéia de estado da tarefa descreve a condição corrente 

desta [24]. Indicando, por exemplo, se a tarefa está apta para utilizar o processador, ou se 

está atualmente sendo executada. A escolha da tarefa que será executada depende do seu 

estado, pois se uma tarefa se encontra em um estado que indica que esta não está apta 

para utilizar o processador, ela não pode ser escolhida para ocupar a CPU. Os possíveis 

estados de uma tarefa são descritos em uma especificação em SchedLanguage  no bloco 

states. Iniciando através da palavra-chave states, nesse bloco devem ser listados os 

possíveis estados de uma tarefa segundo a política de escalonamento que estiver sendo 

especificada. A declaração de um estado é formada através do tipo de estado, um 

identificador e finalizado com um ponto e vírgula ";". Tipos de estado representam a 

escalonabilidade das tarefas naquele estado, identificando, por exemplo, se uma tarefa 

naquele determinado estado pode ocupar o processador. Como em geral, uma tarefa pode 

estar em um dos seguintes estados: executando, pronto ou bloqueado, a SchedLanguage 

disponibiliza três tipos de estado, são elas: RUNNING, READY e BLOCKED. 

  O tipo RUNNING está relacionado ao estado que representa a tarefa quando esta 

está utilizando o processador. Como o foco desse trabalho são sistemas com um único 
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processador, apenas uma tarefa poderá utilizar o processador por vez, sendo assim, apenas 

um estado pode ser declarado com esse tipo. O tipo READY, por sua vez, está relacionado 

aos estados que indicam que uma tarefa está apta para ser executada. Ao tipo BLOCKED 

devem estar associados os estados que indicam que a tarefa que não pode ser executada. 

A definição da SchedLanguage determina que seja definido pelo menos um estado de cada 

um desses dois tipos. Pode-se observar através da especificação da política Rate Monotonic 

apresentada na Figura 16 a declaração de cinco estados, são eles: atual, do tipo RUNNING, 

estado que indica que a tarefa está sendo executada, pronto, do tipo READY, indicando que 

a tarefa está apta para ser executada e três estados do tipo BLOCKED, sleep, morto e 

bloqueado. O estado sleep indica que a tarefa utilizou o processador, porém o tempo 

destinado a ela foi menor do que o necessário para sua completa execução, necessitando 

portanto de mais tempo do processador para que possa terminar sua execução. O estado 

morto indica que a tarefa já terminou sua execução por completo. Por último, o estado 

bloqueado indica que a tarefa não pode ser executada, por estar esperando algum evento 

que a desbloqueie. 

Além de ter conhecimento dos possíveis estados de uma tarefa, um escalonador 

precisa saber quais as possíveis transições entre esses estados. Com a SchedLanguage, 

essa informação pode ser dada através do bloco events. Iniciando com a palavra-chave 

events, nesse bloco são definidos os eventos e a transição de estado que deve haver em 

uma tarefa na ocorrência de cada evento. Os eventos devem ser declarados através de um 

identificador válido em SchedLanguage seguido de dois pontos “:”. A linha abaixo da 

declaração de um evento deve apresentar a transição de estados de uma tarefa na 

ocorrência desse evento. Essa transição deve ser especificada através de um identificador 

válido, seguido do símbolo “->", outro identificador válido e finalizado com um ponto e vírgula 

";". Não há restrição para a quantidade de eventos definidos, nem para os nomes dados aos 

eventos, porém é obrigatório a definição de um evento com o nome start e outro chamado 

end, sendo que esses dois eventos devem ser os primeiros eventos declarados nesse bloco 
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e nessa ordem. Diferentemente do corpo dos demais eventos, nos eventos start e end deve 

haver apenas a declaração de um único estado, representado através do uso de um 

identificador válido seguido de ponto e vírgula ";". No caso do evento start, o estado 

declarado indica o estado inicial de uma tarefa, ou seja, o estado da tarefa quando for 

criada. O evento end, por sua vez, indica o estado de uma tarefa quando esta terminar sua 

execução. Através da especificação da política Rate Monotonic apresentada na Figura 16 

pode-se notar que o bloco events compreende o código encontrado entre as linhas 27 e 46. 

Ainda utilizando essa figura, nota-se que um dos eventos declarados é o suspend, que 

altera o estado de uma tarefa de pronto para bloqueado. Além desse evento, são declarados 

os seguintes eventos: resume, que altera o estado de uma tarefa de bloqueado para pronto, 

o evento periodoCompleto, responsável por retirar uma tarefa do estado sleep e colocá-la no 

estado pronto, e o evento tempoCompleto,que modifica o estado da tarefa de atual para 

sleep.  
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Figura 16: Política RateMonotonic especificada em SchedLanguage 
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4.3 Geração Automática do Escalonador 

Para realizar a geração de um escalonador a partir da especificação de uma política 

de escalonamento escrita com a DSL SchedLanguage, uma ferramenta foi desenvolvida, a 

SchedTool. Esta seção detalha o escalonador gerado, assim como também apresenta o 

funcionamento da SchedTool. 

4.3.1 Escalonador Gerado 

A partir da especificação de uma política de escalonamento em SchedLanguage, é 

gerado um escalonador de tarefas que é executado de acordo com a política especificada. 

Segundo [24], um escalonador de tarefas é formado por uma ou mais estruturas de dados e 

um conjunto de funções. Embora essas estruturas e funções variem de acordo com o 

sistema, há um conjunto definido de operações típicas. Esse conjunto encontra-se listado 

abaixo: 

 Criar tarefa: Na criação de uma tarefa, é preciso criar a representação interna 

desta e atribuir seus recursos iniciais.  

 Terminar tarefa: Responsável por liberar os recursos que uma tarefa estava 

utilizando no momento do seu término. 

 Definir parâmetros da tarefa: Há uma série de parâmetros administrativos que 

são mantidos para cada tarefa. Um exemplo desses parâmetros é o período 

da tarefa, no caso de tarefas periódicas. 

 Bloquear tarefa: Muitas vezes é necessário que uma tarefa espere por um 

evento antes que possa ser executada. Sendo assim, é necessário fornecer 

mecanismos para que uma tarefa seja bloqueada. 

 Despertar tarefa: Após a ocorrência do evento em que a tarefa está 

esperando, é necessário permitir que a mesma seja executada novamente. 
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 Trocar tarefa: Outra operação necessária ao escalonamento de tarefas é a 

troca de contexto. Essa operação retira a CPU de uma tarefa e entrega a 

outra. 

 Escalonar tarefa: Responsável por selecionar qual tarefa é atribuída à CPU a 

cada troca de contexto. 

O escalonador gerado através da ferramenta SchedTool seguiu esse conjunto de 

funções definidas como funções típicas. A Tabela 3 apresenta uma correspondência entre 

as funções geradas pela SchedTool com as funções típicas em um escalonamento de 

tarefas. 

Tabela 3: Relação entre funções típicas para realização de escalonamento de tarefas e as funções geradas pela 
SchedTool. 

Funções Típicas Funções e Estruturas Geradas pela SchedTool 

Criar tarefa struct task_t 

task_create() 

Terminar tarefa task_end(task_t* task) 

Definir parâmetros 
da tarefa 

task_create() 

Bloquear tarefa Funções geradas a partir da especificação dos eventos. 

Despertar tarefa Funções geradas a partir da especificação dos eventos. 

Trocar tarefa Como depende da plataforma utilizada, essa operação é realizada 
através de chamada de uma função externa. 

Escalonar Processo scheduler() 

 Além das funções e estruturas citadas na tabela acima, outros elementos são 

gerados pela SchedTool a partir de uma especificação em SchedLanguage. Abaixo é 

descrito cada um desses elementos, além de apresentar o código gerado a partir da 

especificação da política Rate Monotonic com a SchedLanguage, apresentado na Figura 16. 
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 Struct task_t: Um dos elementos gerados correspondente à operação de 

criação de tarefa é a struct task_t. Essa estrutura corresponde à 

representação interna de uma tarefa. A Figura 17 apresenta o código da 

struct task_t gerada a partir da especificação da política Rate Monotonic em 

SchedLanguage. Pode-se observar através dessa figura que a struct task_t 

contém os atributos da tarefa, seu estado, representado por uma variável do 

tipo task_state_t, que será explicada a seguir, um elemento do tipo unsigned 

int, o sp, que representa o stack point da pilha, indicando o início da 

localização dos dados da tarefa na pilha.  

 

Figura 17 Struct task_t gerada pela SchedTool 

 

 Task_create: Função responsável por atribuir os recursos iniciais de uma 

tarefa. São exemplos desses recursos: inicialização de atributos da tarefa e 

alocação de espaço na memória para armazenar a tarefa criada. A Figura 18 

apresenta o código referente a essa função, gerada a partir de uma 

especificação da política Rate Monotonic em SchedLanguage. Pode-se 

observar através dessa figura, da linha nove à linha quinze, a inicialização 

dos atributos da tarefa. As chamadas de funções encontradas nas linhas 5, 

17 e 21 correspondem às chamadas de funções externas, que não fazem 

parte do escalonador. Nesse exemplo, essas funções são responsáveis por 



62 
 

desabilitar a interrupção do sistema, alocar os dados da tarefa na pilha e 

habilitar a interrupção do sistema, respectivamente. Como essas funções são 

dependentes da plataforma, a ferramenta SchedTool não as disponibiliza, 

sendo necessário que o projetista informe as assinaturas das mesmas para a 

ferramenta. A próxima seção explicará com mais detalhes esse mecanismo. 

 

Figura 18 Função task_create gerada pela SchedTool 

 

 Task_end: Função responsável por terminar uma tarefa, liberando os 

recursos alocados pela mesma durante sua execução. A Figura 19 apresenta 

o código dessa função gerado a partir da especificação do Rate Monotonic. 

Como pode ser observado nessa figura, na linha 8 ocorre a mudança de 

estado da tarefa, nesse exemplo para o estado morto e em seguida a tarefa é 

inserida na fila mortos_queue. Isso ocorre porque na especificação em 

SchedLanguage foi definido no evento end do bloco events que o estado da 

tarefa após seu término é o morto. As funções cli() e sti(), encontradas nas 

linhas 5 e 12 respectivamente, corresponde às funções do sistema 

responsável por desabilitar e habilitar as interrupções do sistema. Como 
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explicado anteriormente, essas funções, denominadas nesse trabalho como 

funções externas devem ser disponibilizadas pelo projetista. 

 

Figura 19: Função task_end gerada pela ferramenta SchedTool 
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 Schedule(): Essa função é responsável por escolher dentre as tarefas 

aptas para ser executada qual a que ocupará o processador em cada instante 

de tempo. A Figura 20 apresenta o código correspondente a essa função 

gerado pelo SchedTool. 

 

Figura 20: Função scheduler gerada pelo SchedTool 

 

 calculate_priority(task_t* task): Função gerada para os casos em que a 

política de escalonamento especificada é dirigida à prioridade. Seu papel é 

retornar o valor da prioridade de uma tarefa. Para a geração dessa função, são 
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utilizados os dados da especificação em SchedLanguage relacionados à 

determinação da prioridade de uma tarefa. A Figura 21 apresenta o código dessa 

função gerada a partir da especificação em SchedLanguage da política Rate 

Monotonic. Como explicado anteriormente, pela política Rate Monotonic, o valor 

da prioridade de uma tarefa é calculado de acordo com o seu período, tarefas 

com menores períodos são as que possuem maiores prioridades. Logo, podemos 

perceber no código apresentado através da Figura 21 que a função gerada 

calcula o valor da prioridade de uma tarefa através do valor do período da 

mesma. 

 

Figura 21: Função calculate_priority gerada pela SchedTool 
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 task_priority_compare: Assim como a função descrita anteriormente, essa 

função é gerada para os casos em que a política de escalonamento especificada 

é dirigida a prioridades. É de sua responsabilidade realizar a comparação entre 

duas tarefas. Para realizar essa comparação, é chamada a função 

calculate_priority, explicada anteriormente. O código dessa função gerada pela 

SchedTool para a política Rate Monotonic é apresentada na Figura 22. Como 

pode ser observada através dessa figura, essa função recebe como parâmetros 

duas tarefas e retorna 1 caso a primeira tarefa recebida como parâmetro possua 

prioridade maior que a segunda tarefa. Se as duas tarefas possuírem a mesma 

prioridade, o retorno dessa função é 0. Caso contrário, essa função retorna -1. 

 

Figura 22: Função task_priority_compare gerada pela SchedTool 
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 task_yield(): Função responsável por parar a execução da tarefa atual, 

permitindo que outra tarefa ocupe o processador. Essa função deve chamar as 

funções externas que são responsáveis por salvar e restaurar o contexto. A 

Figura 23 apresenta o código relacionado a essa função gerado pela ferramenta 

SchedTool. Pode ser observada através dessa figura uma chamada a uma 

função para a realização da troca de contexto. O código dessa função é de 

responsabilidade do projetista, este, por sua vez, deve fornecer a SchedTool  a 

assinatura dessa função. 

 

Figura 23: Função task_yield gerada pela SchedTool 

 

 Funções derivadas dos eventos: Como explicado anteriormente, cada evento 

declarado em uma especificação em SchedLanguage indica a transição de 

estados que uma tarefa sofrerá quando da ocorrência desse evento. Para cada 

declaração de evento, é gerada uma função responsável por realizar a mudança 

de estado da tarefa, como também por realizar a inserção da tarefa nas filas de 

tarefas necessárias. A Figura 24 apresenta o código da função gerada a partir da 

declaração do evento resume contida na especificação da política Rate 

Monotonic. Pode-se observar através dessa figura que nessa função o estado da 

tarefa é modificado para o estado pronto, como também a tarefa é retirada de 

uma fila e inserida em outra que contém tarefas com o mesmo estado a que a 

tarefa foi atribuída. 
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Figura 24: Função task_resume gerada pelo SchedTool 

 

 task_state_t: Do tipo enum, consiste na enumeração dos possíveis estados 

de uma tarefa.  

 

Figura 25: Task_state_t gerado pela SchedTool 

 

 task_param_t: Tipo que representa os parâmetros de uma tarefa. 

 

Figura 26: Declaração do task_param_t pelo SchedTool. 
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 Typedef void (*task_entry_t)(task_param_t): Ponteiro de função que indicará 

o endereço da tarefa que será executada. 

 

Figura 27: Declaração de task_entry_t gerada pela SchedTool. 

 

 task_start: Função responsável pela execução de uma tarefa. A Figura 28 

apresenta o código gerado dessa função pela SchedTool.  

 

Figura 28: Função task_start gerada pelo SchedTool 

 

Além das funções e estruturas apresentadas anteriormente, também são geradas 

filas e funções para a manipulação destas com o intuito de fornecer o suporte necessário ao 

gerenciamento das tarefas. Essas filas e funções são explicadas a seguir: 

 task_queue_t: Elemento que representa uma fila de tarefas. Declarada como 

uma struct, é composta pelo elemento top, um ponteiro para uma estrutura do 

tipo task_t, indicando a tarefa que ocupa a posição inicial da fila.  

 

Figura 29: Struct task_queue_t gerado pela SchedTool 
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 Filas de tarefas: Para cada estado declarado do tipo READY ou BLOCKED é 

gerada uma fila de tarefas. Cada uma dessas filas armazena tarefas de um 

determinado estado. 

 

Figura 30: Filas de tarefas geradas pela SchedTool a partir da especificação da política Rate Monotonic 

 task_queue_init: Função responsável por inicializar uma fila. 

 

Figura 31: Função task_queue_init disponibilizada pela SchedTool 

 task_queue_add: Função responsável por adicionar uma tarefa em uma fila. 
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Figura 32: Função task_queue_add disponibilizada pela SchedTool. 

 

 task_queue_pop: Função responsável por remover o primeiro elemento de 

uma fila de tarefas. 

 

Figura 33: Função task_queue_pop disponibilizada pela SchedTool 
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 task_queue_remove: Função responsável por remover uma determinada 

tarefa de uma fila de tarefas. 

 

Figura 34: Função task_queue_remove disponibilizado pelo SchedTool 

 

 Task_queue_add_ready: Função gerada para os casos em que a política 

especificada é dirigida a prioridades. Essa função é responsável por adicionar 

uma tarefa na fila de tarefas prontas. A posição onde uma tarefa será inserida 

nessa fila depende do valor de sua prioridade. Para determinar essa posição, a 

prioridade da tarefa que está sendo inserida é comparada com a prioridade das 

demais tarefas da fila, para isso é chamada a função task_priority_compare. 

 

Figura 35: Função task_queue_add_ready disponibilizada pelo SchedTool 

. 
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4.3.2 Mecanismo de Geração do Escalonador 

Conforme já citado nesse documento, para realizar a geração de um escalonador a 

partir de uma política de escalonamento escrita com a DSL SchedLanguage, foi 

desenvolvida a ferramenta SchedTool. A Figura 36 apresenta o fluxo de geração do 

escalonador que implementa a política especificada. 

 

Figura 36 Fluxo de geração de um escalonador a partir da descrição de uma política de escalonamento 

Como podemos observar na Figura 36, a geração de um escalonador a partir de uma 

descrição em SchedLanguage é realizada em duas etapas. A primeira etapa tem o objetivo 

de verificar se a descrição em SchedLanguage está especificada corretamente. Uma vez 

obtido um resultado positivo nessa primeira etapa, é iniciada a execução da segunda etapa. 

Essa segunda etapa consiste em extrair informações da política especificada. Utilizando 

essas informações juntamente com funções que permitem a iteração do escalonador com a 
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plataforma, denominadas nesse trabalho como funções externas, e que por conseqüência 

são dependentes da plataforma utilizada, o escalonador será gerado. As subseções 

seguintes detalham o fluxo apresentado na Figura 36. 

4.3.1.1 Parser 

Como pode ser observado na Figura 36, um parser foi desenvolvido a fim de verificar 

se a descrição da política de escalonamento está correta, ou seja, se está de acordo com a 

sintaxe da DSL SchedLanguage. Essa verificação é realizada através da execução de um 

conjunto de passos descritos a seguir. 

Os primeiros passos realizados pelo parser são a análise léxica e a análise sintática 

da especificação recebida. A análise léxica consiste em ler cada caracter de entrada e 

verificar se ele pertence à linguagem definida, nesse caso, a SchedLanguage, agrupando 

esses caracteres em uma sequência de símbolos léxicos ou tokens [25]. A análise sintática, 

por sua vez, organiza os tokens identificados na análise anterior em uma estrutura 

hierárquica, representando a estrutura gramatical do programa. Para implementar a análise 

léxica foi utilizada a ferramenta JFlex, que é um gerador de analisadores léxico, também 

conhecido como gerador de scanner, desenvolvido em Java e que gera classes na 

linguagem Java [26]. O analisador sintático foi desenvolvido utilizando a ferramenta CUP 

[27], um gerador de analisador sintático. Uma vez que o Jflex foi projetado para ser utilizado 

com o CUP, ambos foram integrados através de um plugin do eclipse, o CLE [28]. 

Após a realização da análise léxica e da análise sintática, é realizada a análise 

semântica da especificação da política de escalonamento. É objetivo dessa etapa procurar 

possíveis erros semânticos. Os seguintes aspectos são verificados: 

 Atributo associado à prioridade: É verificado se o atributo associado à prioridade 

de uma tarefa foi declarado anteriormente como um atributo de tarefa. Utilizando 

o exemplo apresentado na Figura 16, a especificação da política Rate Monotonic, 
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é verificado se atributo contido no bloco “election”, o atributo “período”, 

encontrado na linha 15 da especificação, foi anteriormente declarado no bloco 

“process”. 

 Estados de uma tarefa: Conforme explicado no capítulo 3, os possíveis estados 

de uma tarefa são “executando”, “pronto” e “bloqueado”. Uma vez que esse 

trabalho tem como alvo plataformas que possuem um único processador, apenas 

uma tarefa pode estar no estado executando por vez. Sendo assim, é verificado 

se há um único estado declarado como do tipo RUNNING, pelo menos um 

estado declarado como READY e pelo menos um estado declarado como 

BLOCKED. Também é verificado se um mesmo estado foi declarado mais de 

uma vez. 

 Transição de estados: Para que um evento seja válido, é necessário que a 

transição de estados de uma tarefa na ocorrência desse evento seja válida, ou 

seja, que os estados declarados nessa transição tenham sido anteriormente 

declarados como possíveis estados de uma tarefa. Utilizando como exemplo a 

especificação em SchedLanguage apresentada na Figura 16, uma das 

verificações realizadas é se os estados inicial e final da transição suspend, 

declarada no bloco events, pronto e bloqueado, respectivamente, foram 

declarados anteriormente no bloco states. 

4.3.1.2 Gerenciador de Blocos 

Uma vez verificado que a política de escalonamento foi especificada corretamente, 

ou seja, o resultado foi positivo para as análises léxica, sintática e semântica, é realizada a 

partir dessa especificação a extração das informações necessárias à implementação do 

escalonador. Essa extração é obtida através do uso de expressões regulares para identificar 
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cada bloco que forma a especificação [29]. A Figura 37 apresenta o fluxo de atividades 

realizado para a extração das informações necessárias para a geração do escalonador. 

Esse fluxo é iniciado com a extração dos atributos de uma tarefa. Esses atributos 

encontram-se declarados no bloco process de uma especificação em SchedLanguage. 

Utilizando como exemplo a especificação da política Rate Monotonic apresentada na Figura 

16, são extraídos os seguintes atributos de tarefa: período, deadline e tempoComputacao, 

todos do tipo int. Após a obtenção dos atributos, é verificado se foi definida uma expressão 

para realizar o cálculo da prioridade, caso tenha sido, essa expressão é extraída. Caso 

contrário, é extraído o filtro de prioridade da política especificada. Nesse trabalho, é definido 

como filtro de prioridade o atributo da tarefa que é associado à prioridade da mesma e se o 

valor da prioridade é diretamente ou inversamente proporcional ao valor desse atributo. O 

filtro de prioridade é extraído a partir do bloco “election” de uma especificação em 

SchedLanguage. Utilizando a especificação apresentada na Figura 16, o uso do termo 

“lowest(periodo)” indica que o atributo periodo deve ser utilizado no cálculo da prioridade de 

uma tarefa e que o valor da prioridade de uma tarefa é inversamente proporcional ao valor 

do seu período. Ou seja, tarefas que possuem os menores períodos serão as de maior 

prioridade. 

O próximo passo é obter os possíveis estados de uma tarefa. Esses estados são 

extraídos através do bloco states de uma especificação em SchedLanguage. Por último, são 

extraídos os possíveis eventos de uma tarefa. A cada evento declarado é obtida a transição 

de estados que uma tarefa deve ser submetida na ativação do evento. Nesta fase também é 

obtida a informação do estado inicial e final de uma tarefa. 
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Figura 37: Fluxo de Extração de Informações de uma especificação em SchedLanguage 

4.3.1.3 Formato Intermediário 

A partir das informações extraídas em cada um dos blocos que formam a 

especificação de uma política de escalonamento com a SchedLanguage, explicadas na 

seção anterior, é gerada uma estrutura que descreve a política especificada. Essa estrutura, 

chamada Policy, é formada pelas seguintes informações: 

 atributos: Os elementos que formam a representação interna de uma tarefa. 

 estados: Os possíveis estados de uma tarefa. 

 estado inicial: O estado da tarefa quando esta for criada.  
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 estado final: O estado da tarefa após o término de sua execução.  

 expressão de prioridade: A expressão utilizada para calcular a prioridade de uma 

tarefa, caso seja necessário.  

 atributo de prioridade: O atributo da tarefa associado a sua prioridade. 

 filtro de prioridade: Identifica se o valor da prioridade de uma tarefa é direta ou 

inversamente proporcional ao valor do seu atributo associado à prioridade. 

 events: Os eventos aos quais uma tarefa está sujeita.  

 transições de estados: A transição de estados que uma tarefa deve ser 

submetida na ativação de cada evento. 

4.3.1.4  Geração de Código 

Após a extração das informações necessárias para o desenvolvimento do 

escalonador, é realizada a geração de código. Além da descrição da política de 

escalonamento no formato da estrutura intermediária, explicada na seção anterior, para que 

o código do escalonador seja gerado também são necessárias algumas funções que 

permitem a interação entre o escalonador e a plataforma utilizada. Como essas funções são 

dependentes da plataforma, suas assinaturas devem ser fornecidas pelo projetista. A Figura 

38 mostra o esquema de geração do escalonador. 

Durante o escalonamento de tarefas, quando ocorre uma preempção, para que a 

tarefa interrompida tenha sua execução retomada posteriormente sem corromper seu 

estado interno, é necessário definir operações para salvar e restaurar o contexto da tarefa. 

O ato de salvar e restaurar o contexto de uma tarefa é conhecido como troca de contexto 

[30]. Como a realização da troca de contexto envolve a manipulação de registradores e flags 

específicos de cada processador, a implementação das funções para salvar e restaurar o 

contexto de uma tarefa depende da plataforma de hardware utilizada. Sendo assim, a 
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ferramenta SchedTool não gera essas funções, necessitando das assinaturas delas para 

que possa chamá-las durante o escalonamento das tarefas. 

 

Figura 38 Fluxo de geração do escalonador 

Outras informações necessárias ao escalonamento de uma tarefa que também são 

específicas do processador são aquelas referentes às funções de habilitação e de 

desabilitação das interrupções. Essas funções são importantes para que manipulações com 

uma tarefa, como mudança de estado ou inserção em uma pilha, não seja prejudicada por 

conta da ocorrência de uma interrupção. Logo, as assinaturas das funções que habilitam e 

desabilitam interrupções também precisam ser fornecidas para a geração do escalonador. 

Durante a criação de uma tarefa, é necessário alocar na pilha os dados referentes a 

essa tarefa. Como essa ação também depende da plataforma utilizada, o projetista precisa 

fornecer a SchedTool a assinatura de uma função que realize essa alocação. 

A Tabela 4 lista as funções externas necessárias para a execução da política de 

escalonamento. 
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Tabela 4 Funções externas necessárias ao escalonamento de tarefas 

Função para salvar contexto 

Função para restaurar contexto 

Função para habilitar interrupção do sistema 

Função para desabilitar interrupção do sistema 

Função para alocar os dados de uma tarefa na pilha 

 

O projetista deve fornecer como entrada a SchedTool um arquivo contento as 

assinaturas das funções externas descritas anteriormente nesta seção, na ordem em que 

aparecem na Tabela 4. 

A geração do software correspondente ao escalonador do sistema foi realizada 

através do uso da ferramenta Java Emitter Templates (JET) [31]. O JET é uma ferramenta 

de desenvolvimento de geradores de código. Ele permite a implementação de sistemas que 

possui como entrada um modelo abstrato e gera artefatos de software, como código-fonte 

do sistema.   

Para realizar a geração de código, o JET realiza uma série de transformações na 

entrada recebida. Essas transformações são baseadas no conteúdo dos templates 

utilizados. Templates são arquivos que indicam o que deve ser gerado. Eles podem conter 

textos, como também comandos chamados JET tags, que processam a entrada recebida 

[32]. 

4.3.3 Utilizando o Escalonador Gerado 

Conforme explicado na descrição do fluxo proposto para extrair características de um 

sistema embarcado a partir da comparação do uso de diferentes políticas de 

escalonamento, fluxo este apresentado na Figura 15, uma vez que se tem o escalonador 

gerado pela SchedTool, ele precisa ser integrado à aplicação para que esta tenha suas 
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tarefas escalonadas de acordo com a política especificada. Além de realizar essa 

integração, também é necessário informar os dados das tarefas necessários para a 

execução da política de escalonamento. Como já foi explicado anteriormente, esses dados 

estarão no profiling resultante da execução das tarefas.  

A Figura 39 apresenta a parte do fluxo de extração de características de um sistema 

embarcado referente à integração do escalonador gerado com a aplicação e o profiling das 

tarefas. 

 

Figura 39: Fluxo de integração do escalonador gerado com a aplicação e seu profiling 

Para utilizar o escalonador gerado é necessário criar as tarefas que serão 

escalonadas. Essa criação deve ser realizada na função main do sistema, através da 

chamada da função create_task para cada tarefa que deve ser criada. Em cada chamada 

dessa função é fornecida as informações do nome da tarefa e os valores dos seus 

parãmetros. 

Após a criação das tarefas, deve-se inicializar o timer do sistema, tarefa esta de 

responsabilidade do projetista. Dentro de um laço com condição verdadeira deve ser 

chamada a função task_yield(), inicializando deste modo o escalonador do sistema. 
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4.4 Conclusões 

Este capítulo apresentou a proposta de um fluxo de atividades para a exploração de 

projeto de sistemas embarcados diante do uso de diferentes políticas de escalonamento. 

Tendo como entradas um profiling que descreve características das tarefas que serão 

escalonadas, o escalonador e a aplicação, o fluxo descrito permite que o projetista, em uma 

fase inicial de projeto, possa comparar o resultado obtido com o uso de diversas políticas de 

escalonamento. 

A fim de facilitar a geração de escalonadores, também foi apresentada nesse 

capítulo uma linguagem específica de domínio, a SchedLanguage, que permite que políticas 

de escalonamento sejam especificadas em alto nível de abstração. Sendo descritos as 

estruturas e blocos que formam essa linguagem. 

A partir da especificação de uma política de escalonamento em SchedLanguage, é 

gerado automaticamente um escalonador de tarefas. Essa geração é realizada através do 

uso da ferramenta SchedTool. Essa ferramenta verifica se a política especificada está de 

acordo com a sintaxe estabelecida pela SchedLanguage, se estiver, informações serão 

extraídas e o escalonador é gerado. O escalonador gerado é formado por 12 funções e 3 

estruturas. 
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5 Resultados 

Para analisar os resultados obtidos com a utilização da DSL SchedLanguage na 

especificação de políticas de escalonamento dirigidas a prioridade, foi realizada uma 

comparação entre o desempenho de um escalonador gerado a partir de uma especificação 

nessa linguagem com um escalonador implementado manualmente. Essa comparação se 

deu através da análise do tempo gasto nas trocas de contexto das tarefas escalonadas em 

cada um dos casos, assim como, no tempo de simulação das mesmas. 

Conforme explicado anteriormente, uma troca de contexto consiste em parar a 

execução da tarefa que está utilizando o processador, salvar o estado atual dos 

registradores dessa tarefa e carregar os registradores com os dados da tarefa que entrará 

em execução [8]. Sendo o tempo da troca de contexto puro overhead [33], um aumento 

significativo desse tempo fará com que ocorra uma perda de desempenho do sistema, 

podendo até inviabilizá-lo. Sendo assim, o tempo gasto na troca de contexto de uma tarefa é 

uma questão importante de ser analisada na utilização da SchedLanguage. 

Para que ocorra o escalonamento de tarefas, é necessário além da realização da 

troca de contexto, a manipulação das tarefas em filas, assim como, o cálculo de prioridades 

das mesmas. Logo, esse trabalho também comparou o tempo de simulação de um sistema 

onde suas tarefas foram escalonadas por um escalonador gerado a partir de uma descrição 

em SchedLanguage e o mesmo sistema utilizando um escalonador implementado 

manualmente. O tempo de simulação foi utilizado como índice de avaliação pois engloba, 

além do tempo gasto com a troca de contexto, o tempo utilizado nas manipulações 

realizadas nas tarefas do sistema. 

Na comparação realizada foi utilizada a política Rate Monotonic como política de 

escalonamento, sendo escalonadas tarefas em diferentes cenários, executadas em uma 

plataforma de referência ArchC, a ArchC Reference Platform (ARP). 
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5.1 Plataforma Sparc 

A execução dos escalonadores utilizados na comparação da qual trata este capítulo 

foi realizada em uma Plataforma de Referência ArchC [33], a ArchC Reference Platform 

(ARP). 

O ARP é uma ferramenta para construção e gerenciamento de plataformas com 

processadores modelados em ArchC [35]. Ela fornece uma estrutura básica composta pelos 

componentes mais comuns em diferentes modelos de plataforma, possibilitando com isso, 

uma maior facilidade para construir e simular plataformas. A plataforma utilizada foi 

desenvolvida a partir da estrutura mínima do ARP, a ARP Minimal Structure. Dentre os 

elementos disponibilizados pelo ARP, são utilizados os seguintes: 

 Intellectual Properties (IPs): Dentre os IPs disponibilizados pelo ARP, são 

utilizados o controlador de interrupção simple_pic e o timer timer_sb. 

 Barramentos: São utilizados dois barramentos, o Simple Bus e o barramento 

AMBA. Este último é utilizado na conexão do Simples Bus com o processador. 

 Processadores: A plataforma tem como processador o sparc-uclinux-gauss, que 

é um processador SPARC com suporte à interrupção. 

 Wrappers: Foram utilizados os conversores de protocolo ac.amba_tl2 e o 

amba_tl2.simple_bus_ua. O primeiro é um wrapper do ArchC para o AMBA, e o 

segundo é um wrapper do barramento AMBA para o barramento Simple Bus. 

A Figura 40 ilustra a plataforma utilizada, enfatizando seus componentes. 
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Figura 40: Plataforma SPARC. 

 

5.2 Cenários de Escalonamento 

Diferentes conjuntos de tarefas foram utilizados para comparar o desempenho de um 

escalonador gerado a partir de uma especificação em SchedLanguage e um escalonador 

implementado manualmente. Dentre esses conjuntos estão tarefas CPU-Bound e Memory-

Bound. A descrição dos testes realizados em cada um desses conjuntos de tarefas, como 

também dos resultados obtidos são detalhados nas subseções seguintes. 

5.2.1 Escalonamento de tarefas CPU-Bound 

Tarefas CPU-Bound são aquelas cujo tempo de execução é determinado 

principalmente pela velocidade do processador do sistema, pois passam a maior parte do 

tempo utilizando este componente [12]. Para realizar a comparação entre o desempenho de 

um escalonador gerado pela SchedTool e um escalonador gerado manualmente, foram 

escolhidas as seguintes tarefas: 
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 Cálculo do valor de pi: Tarefa que computa o valor de pi ( ) na quantidade de 

dígitos recebida como parâmetro. 

 Equação de Euler: Função que utiliza o método de Euler [36] para calcular uma 

função diferencial de primeira ordem.  

 Cálculo da raiz quadrada: Função que realiza o cálculo da raiz quadrada de um 

valor recebido como parâmetro. 

Para escalonar um conjunto de tarefas segundo a política Rate Monotonic, é 

necessário que o escalonador saiba o valor dos seguintes parâmetros de cada tarefa: 

período, deadline e tempo de computação. Como os valores dos atributos período e 

deadline são dependentes dos objetivos do projetista, apenas o tempo de computação de 

cada tarefa foi obtido através da execução separada de cada uma destas na plataforma 

SPARC, explicada anteriormente. Esse tempo foi mensurado através do uso de funções da 

biblioteca C Time da linguagem C. 

A Figura 41 apresenta os valores atribuídos aos atributos das tarefas listadas acima, 

como também a escala de execução dessas tarefas seguindo a política de escalonamento 

Rate Monotonic. Pode ser observado que nessa figura as tarefas estão nomeadas como T1, 

T2 e T3. T1 corresponde à tarefa que realiza o cálculo do pi, T2, por sua vez, corresponde à 

tarefa que utiliza o método de Euler para calcular uma função diferencial de primeira ordem. 

Por último, a tarefa T3 corresponde à tarefa que realiza o cálculo da raiz quadrada. Essa 

escala de execução foi construída a partir de um arquivo gerado com a execução do 

escalonador. Ele contém informações do tempo em que cada tarefa utiliza o processador. 

Esse arquivo encontra-se no apêndice desse documento.  

Ainda observando a Figura 41, verifica-se que seguindo uma ordem decrescente de 

prioridade, tem-se T2, T3 e T1, ou seja, T2 é a tarefa mais prioritária do conjunto e T1 é a 

que possui o menor valor de prioridade. As tarefas estão ordenadas dessa maneira porque 
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de acordo com a política Rate Monotonic as tarefas mais freqüentes, ou seja, que possuem 

o menor valor de período, possuem as maiores prioridades. 

Segundo a escala de execução apresentado na Figura 41, tem-se que no instante 

inicial as três tarefas são ativadas. Por ter maior prioridade, a tarefa T2 é executada 

primeiro. Ao término da execução de T2, é dado início a execução de T3. T3 foi escolhida 

para ser executada por ser mais prioritária que T1. Finalizada a execução de T3, a tarefa T1 

começa sua execução. No instante de 12 segundos, a tarefa T2 é ativada novamente. Pelo 

fato de T2 ser mais prioritária que T1, a execução de T1 é interrompida e T2 é executada. 

Durante a execução de T2, no instante de 15 segundos, a tarefa T3 é ativada, mas como ela 

tem uma prioridade menor que T2, T3 só é executada após a finalização de T2. Com o fim 

da execução de T2, T1 pode terminar sua execução. 

 

Figura 41: Escalonamento das tarefas CPU-Bound 

Foi realizada uma comparação entre o tempo gasto na troca de contexto pelo 

escalonador gerado através da ferramenta SchedTool e o escalonador implementado 

manualmente. Os resultados obtidos com essa comparação encontram-se na Figura 42. Os 

tempos apresentados nessa figura estão na ordem de e-317 segundos. Podemos observar 

nessa figura que o tempo gasto em cada troca de contexto por cada um dos escalonadores 
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é muito próximo. Sendo assim, pode-se concluir que o uso do escalonador gerado pela 

SchedTool não acarreta em um atraso significativo no tempo de troca de tarefas. 

 

Figura 42: Comparação entre tempos de troca de contexto. 

 Comparando o tempo total de simulação com o escalonador gerado e o 

escalonador implementado manualmente, tem-se o resultado apresentado na Tabela 5. 

Pode ser notado observando essa tabela que o tempo de simulação do sistema utilizando o 

escalonador gerado é maior do que o tempo de simulação do sistema utilizando o 

escalonador implementado manualmente. Isso ocorre devido ao número de instruções do 

sistema com o escalonador gerado ser maior.  

Tabela 5: Comparação do tempo de simulação entre o escalonador gerado e o escalonador manual para tarefas CPU-
Bound 

 Escalonador 
Gerado 

Escalonador 
Manual 

Tempo de 
Simulação (s) 

30,40 29,17 

Número de 
Instruções 

1228719 1219803 
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5.2.2 Escalonamento de tarefas Memory-Bound 

Tarefas memory-bound são aquelas cujo tempo de execução depende 

principalmente do tempo de acesso à memória do sistema[12] São exemplos desse tipo de 

tarefas as que fazem uso de estruturas de armazenamento, como arrays. Para verificar o 

comportamento dos dois escalonadores utilizados na comparação citada anteriormente 

diante desse tipo de tarefa, foram escolhidas as seguintes tarefas: 

 Algoritmo Quick sort: Quicksort é um algoritmo de ordenação que utiliza a técnica 

de dividir para conquistar, ou seja, tranformar grandes problemas em diversos 

problemas menores. O problema que esse algoritmo pretende resolver é 

rearranjar um vetor v[p..r], onde os elementos de menor valor devem ficar na 

parte esquerda do vetor, enquanto os elementos de maior valor ficam na parte 

direita [37]. 

 Algoritmo Merge sort: Assim como o Quicksort, esse algoritmo é utilizado para 

ordenar valores de um vetor usando a técnica dividir para conquistar. A sua idéia 

básica é criar uma sequência ordenada a partir de duas sequências também 

ordenadas. Para isso, esse algoritmo divide a sequência original em pares de 

dados, ordena os elementos desses pares, depois agrupa em conjunto de quatro 

elementos para serem agrupados, e assim por diante, até toda sequência estiver 

dividida em duas partes.  

 Algoritmo Bubble sort: Esse algoritmo de ordenação percorre todo vetor de 

elementos, comparando os valores dos elementos consecutivos e realizando a 

troca de posições entre estes, caso estejam fora de ordem. 

Assim como foi feito com as tarefas CPU-Bound, explicadas anteriormente, cada 

uma das tarefas listadas acima foram executadas separadamente na plataforma SPARC a 

fim de obter os valores dos seus tempos de computação. 
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A Figura 43 apresenta os valores atribuídos aos atributos das tarefas listadas acima, 

como também a escala de execução dessas tarefas seguindo a política de escalonamento 

Rate Monotonic. Essa escala de execução também foi construída a partir de um arquivo 

gerado com a execução do escalonador. Ele contém informações do tempo em que cada 

tarefa utiliza o processador. Esse arquivo também se encontra no apêndice desse 

documento.  

 

Figura 43: Escalonamento das Tarefas Memory-Bound 

Segundo a escala de execução apresentado na Figura 43, tem-se que no instante 

inicial as três tarefas são ativadas. Por ter maior prioridade, a tarefa taskSort é executada 

primeiro. Acabando a execução de taskSort, é dado início a execução da tarefa taskMerge. 

TaskMerge foi escolhida para ocupar o processador por ser mais prioritária que taskBubble. 

Finalizada a execução de taskMerge, a tarefa taskBubble começa sua execução. No 

instante de 9 segundos, a tarefa taskSort é ativada novamente. Pelo fato de taskSort ser 

mais prioritária que taskBubble, a execução desta última é interrompida e taskSort é 

executada. Terminada a execução da tarefa taskSort, taskBubble pode enfim terminar sua 

execução. 
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Também foi realizada com esse conjunto de tarefas uma comparação entre o tempo 

gasto na troca de contexto pelo escalonador gerado através da ferramenta SchedTool e o 

escalonador implementado manualmente. Os resultados obtidos com essa comparação 

encontram-se na Figura 44. Nesse caso, os tempos apresentados nessa figura também 

estão na ordem de e-317 segundos. Podemos observar nessa figura que o tempo gasto em 

cada troca de contexto por cada um dos escalonadores é muito próximo. Logo, pode-se 

concluir que o uso do escalonador gerado pela SchedTool também não acarreta em um 

atraso significativo no tempo de troca de tarefas para o conjunto de tarefas Memory-Bound 

apresentado. 

 

Figura 44 Comparação entre tempos de troca de contexto. 

Comparando o tempo total de simulação com o escalonador gerado e o escalonador 

implementado manualmente para o conjunto de tarefas memory-bound, tem-se o resultado 

apresentado na Tabela 5. Pode ser notado observando essa tabela que também nesse caso 

o tempo de simulação do sistema utilizando o escalonador gerado é maior do que o tempo 
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de simulação do sistema utilizando o escalonador implementado manualmente. Como 

também o número de instruções do sistema com o escalonador gerado é maior. 

Tabela 6: Comparação do tempo de simulação entre o escalonador gerado e o escalonador manual para tarefas CPU-
Bound 

 Escalonador 
Gerado 

Escalonador 
Manual 

Tempo de 
Simulação (s) 

17,01 15,14 

Número de 
Instruções 

548947 545504 

 

5.2.3 ParMiBenchi 

Para avaliar o desempenho de sistemas computacionais são utilizados benchmarks. 

Estes são conjuntos de programas cuja execução evidencia as características de 

desempenho dos sistemas avaliados. Com o objetivo de verificar o desempenho de 

sistemas multiprocessadores surgiu o ParMiBench. Esse benchmark apresenta aplicações 

distribuídas em quatro categorias: Automation and Control Industry, Network, Office e 

Security [38]. 

Além das avaliações realizadas com tarefas CPU-bound e Memory-bound, o 

desempenho do escalonador gerado a partir de uma especificação em SchedLanguage foi 

verificado através da execução da aplicação Security Hash Algoritms (SHA-1) do domínio 

Security do ParMiBench. 

O SHA-1[39] é um algoritmo criptográfico utilizado em um grande número de 

aplicações e protocolos de segurança. Esse algoritmo pode ser usado para gerar uma 

representação condensada de uma mensagem, conhecida como message digest. 

Para realizar o escalonamento dessa aplicação através de uma política de 

escalonamento dirigida à prioridade, a Rate Monotonic, foi necessário realizar algumas 

modificações na aplicação. Essas modificações consistiram em adicionar prioridade às 
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tarefas que formam a aplicação. Foi associada uma prioridade às tarefas concorrentes da 

aplicação, que são as responsáveis por calcular o message digest das informações contidas 

nos arquivos de entrada. Além disso, foi atribuído um tempo de computação para cada 

tarefa. Como nos exemplos anteriores, esse tempo de computação foi calculado através da 

geração de um profiling das tarefas. A Tabela 7 apresenta os valores utilizados para os 

atributos das tarefas da aplicação SHA-1. 

Tabela 7: Atributos das instâncias da tarefa Paralell_SHA_Dig_Calc. 

Tarefa Período (s) Deadline (s) Tempo de 
Computação (s) 

Paralell_SHA_Dig_Calc 

(instância 1) 

4*10-3  6*10-3                          2*10-3 

Paralell_SHA_Dig_Calc 
(instância 2) 

4*10-3 6*10-3 2*10-3 

Os resultados obtidos com a execução do SHA-1 em um sistema com o escalonador 

gerado a partir de uma especificação em SchedLanguage e um escalonador implementado 

manualmente encontram-se na Tabela 8. 

Tabela 8: Resultados da execução do ParMiBench. 

 Escalonador 
Gerado 

Escalonador 
Manual 

Tempo de 
Simulação (s) 

42813,13 37972,18 

Número de 
Instruções 

1092738033 1036808841 

Pode-se observar através dos dados da Tabela 8 que o tempo de simulação da 

aplicação SHA-1 na plataforma archC é maior com a utilização do escalonador gerado a 

partir de uma especificação em SchedLanguage do que quando se utiliza o escalonador 

implementado manualmente.  

No caso desse exemplo, a diferença entre o tempo de simulação quando se utiliza o 

escalonador gerado e o tempo de simulação quando é utilizado o escalonador manual é 
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maior do que a diferença obtida com os exemplos anteriormente descritos. Isso se deu 

porque apesar de possuírem um tempo de computação baixo, as tarefas que formam o 

SHA-1 são chamadas muitas vezes, havendo um grande uso do processador do sistema e 

realizando um grande número de alternância em relação a posse do processador. 

5.3 Quantidade de Linhas de Código 

Outro resultado obtido se refere à quantidade de linhas de código utilizada para 

especificar uma política de escalonamento em SchedLanguage, com a quantidade de linhas 

de código que formam o escalonador gerado pela ferramenta SchedTool. 

Para a especificação da política de escalonamento utilizada como exemplo nesse 

trabalho, o Rate Monotonic, na linguagem SchedLanguage, foram necessários 35 linhas de 

código. O escalonador gerado, por sua vez, contém 610 linhas de código. 

 

5.4 Conclusões 

Este capítulo apresentou os resultados obtidos com a utilização da DSL 

SchedLanguage na especificação de políticas de escalonamento.  
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros 

Com o aumento da complexidade dos dispositivos eletrônicos associado à 

diminuição da janela de mercado, há a necessidade de estudos e pesquisas relacionados à 

novas abordagens de desenvolvimento de sistemas embarcados. Uma dessas abordagens 

é o aumento do nível de abstração dos sistemas. O aumento do nível de abstração permite 

que o projetista trabalhe com um número menor de elementos, auxiliando dessa forma a 

implementação dos sistemas. 

Uma das partes de suma importância em sistemas embarcados, principalmente nos 

de sistemas de tempo real, é o escalonador de tarefas, que tem como função escolher qual 

tarefa será executada em cada instante de tempo. Com sistemas cada vez mais complexos, 

vem surgindo a necessidade de implementar escalonadores que executem políticas focadas 

nas características de cada sistema, a fim de melhorar seu desempenho.  

Pelo fato da implementação de escalonadores ser algo trabalhoso, algumas 

linguagens específicas de domínio para descrever políticas de escalonamento foram 

propostas. Embora essas linguagens aumentem o nível de abstração da especificação 

dessas políticas, algumas vezes elas só podem ser utilizadas em nível de simulação do 

sistema, pois não geram código. Dentre aquelas que geram código, não há uma abordagem 

que gere um escalonador de tarefas para diferentes plataformas. Ou é gerado um 

escalonador de tarefas para um determinado sistema operacional ou um escalonador de 

bibliotecas de threads a nível do usuário para ser usado em diferentes plataformas. 

Diante disso, esse trabalho propôs uma linguagem específica de domínio, a 

SchedLanguage, para a especificação de políticas de escalonamento. Através do uso de 

termos e expressões simples, o projetista descreve a política que pretende que o 

escalonador do sistema execute. Também foi apresentado neste trabalho uma ferramenta, a 

SchedTool, que gera um escalonador de tarefas a partir de uma especificação em 

SchedLanguage. Por necessitar de informações por parte do projetista acerca de algumas 
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funções relacionadas com a plataforma utilizada, o escalonador gerado pode ser utilizado 

em diferentes plataformas. 

Sendo validado através do escalonamento de tarefas de diferentes tipos em uma 

plataforma de referência do ArchC, o escalonador gerado pela ferramenta SchedTool 

apresentou um tempo de troca de contexto muito próximo do tempo gasto na mesma 

operação por um escalonador implementado manualmente. Isso indica que a utilização da 

linguagem SchedLanguage e da ferramenta SchedTool não produz uma diminuição 

significativa de desempenho. Por apresentar um número maior de instruções, o escalonador 

gerado pelo SchedTool fornece um tempo de simulação um pouco maior do que o fornecido 

pelo escalonador manual. 

Como trabalho futuro tem-se a extensão da linguagem SchedLanguage para dar 

suporte à especificação de políticas de escalonamento dirigidas à prioridade dinâmica. Para 

isso, é necessário disponibilizar nessa linguagem tipos de dados e operações que interajam 

com o tempo do sistema. Além disso, pretende-se, no futuro, que essa linguagem dê 

suporte à sistemas multi-cores, possibilitando que o usuário indique qual política de 

escalonamento será executada em cada um dos núcleos do sistema. 
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Apêndice A:  BNF da SchedLanguage 

input ::= T_SCHED LPAR IDENT RPAR BEGIN scheduler END; 

 

scheduler ::= process priority election state events 

   | process state events; 

 

process ::= T_PROCESS BEGIN process_atrib END; 

 

process_atrib ::= type_specifier IDENT SEMICOLON 

    | type_specifier IDENT SEMICOLON process_atrib 

    | modify_type_specifier type_specifier IDENT LPAR 

IDENT RPAR SEMICOLON 

    | modify_type_specifier type_specifier IDENT LPAR 

IDENT RPAR SEMICOLON process_atrib 

    | modify_type_specifier type_specifier IDENT LPAR 

IDENT RPAR ANDD LPAR IDENT RPAR SEMICOLON 

    |modify_type_specifier type_specifier IDENT LPAR 

IDENT RPAR ANDD LPAR IDENT RPAR SEMICOLON process_atrib; 

     

type_specifier ::= INTTYPE 

    | BOOLTYPE 

    |  CHARTYPE; 

     

modify_type_specifier ::= TIMED; 

     

priority ::= T_PRIORITY BEGIN priority_type priority_atrib END 

   | T_PRIORITY BEGIN priority_type END; 

 

priority_type ::= PRIO_EST SEMICOLON 

    | PRIO_DIN SEMICOLON; 

 

priority_atrib ::= expression SEMICOLON; 

 

election ::= T_ELECTION BEGIN election_atrib END; 

 

election_atrib ::= T_LOW LPAR IDENT RPAR SEMICOLON 

   |   T_HIGH LPAR IDENT RPAR SEMICOLON; 

    

state ::= T_STATE BEGIN state_atrib END; 

    

state_atrib ::= state_type IDENT SEMICOLON 

  | state_type IDENT SEMICOLON state_atrib; 

 

state_type ::= TYPE_RUNNING 

     | TYPE_READY 

     | TYPE_BLOCKED; 

      

statePriority ::= T_STATEATT BEGIN prio_states END; 

 

prio_states ::= IDENT SEMICOLON 

   | IDENT SEMICOLON prio_states; 

      

events ::= T_EVENTS BEGIN events_start events_end events_case END; 

 

events_start ::= START DOTS IDENT SEMICOLON; 

 

events_end ::= END_EVENT DOTS IDENT SEMICOLON; 
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events_case ::= event_name DOTS event_states_transition 

   | event_name DOTS event_states_transition  events_case; 

 

event_name ::= IDENT; 

 

event_states_transition ::= single_transition SEMICOLON 

                        | single_transition COMMA event_states_transition; 

 

single_transition ::= IDENT transition_signal IDENT; 

 

transition_signal ::= ARROW; 

 

primary_expression ::= IDENT 

  | CONSTANT 

  | NUMBER 

  | LPAR expression RPAR; 

 

 

unary_expression ::= primary_expression 

      | unary_operator primary_expression; 

 

unary_operator ::= PLUS 

 | MINUS; 

 

 

multiplicative_expression ::= unary_expression 

 | multiplicative_expression MULT primary_expression 

 | multiplicative_expression DIV primary_expression 

 | multiplicative_expression MODE primary_expression; 

 

additive_expression ::= multiplicative_expression 

 | additive_expression PLUS multiplicative_expression 

 | additive_expression MINUS multiplicative_expression; 

 

 

assignment_expression ::= additive_expression 

 | IDENT assignment_operator assignment_expression; 

 

assignment_operator ::= ASSIGNMENT; 

 

expression ::= assignment_expression 

 | expression COMMA assignment_expression; 

 

 

 



105 
 

Apêndice B:  Resultados da Simulação da 

Tarefa CPU-bound com a Execução do 

Escalonamento 

SystemC 2.2.0 --- Jul 19 2010 15:19:26 

        Copyright (c) 1996-2006 by all Contributors 

                    ALL RIGHTS RESERVED 

 

Info: (I804) /IEEE_Std_1666/deprecated: sc_sensitive_pos is deprecated use 

sc_sensitive << with pos() instead 

AMBA to Simple Bus wrapper initialized. 

AMBA to Simple Bus wrapper initialized. 

AMBA to Simple Bus wrapper initialized. 

AMBA to Simple Bus wrapper initialized. 

ArchC: Reading ELF application file: producer_consumer.elf 

 

ArchC: -------------------- Starting Simulation -------------------- 

 

Info: (I804) /IEEE_Std_1666/deprecated: sc_start(double) deprecated, use 

sc_start(sc_time) or sc_start() 

uart waiting for connection on port 1308673454...Connected! 

ArchC Warning: This version of fstat should not be called! 

ArchC Warning: Please, recompile your target application with an updated libac_sysc. 

main  
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topo: 120 

proximo: 250 

topo: 120 

proximo: 150 

proximo: 250 

schedule  

task_queue_add  

ready top 120 

2.58954e-317  

task_computacao 120 

task_computacao: 39 

task_computacao 120 

task_computacao: 38 

task_computacao 120 

task_computacao: 37 

task_computacao 120 

task_computacao: 36 

task_computacao 120 

task_computacao: 35 

task_computacao 120 

task_computacao: 34 

task_computacao 120 
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task_computacao: 33 

task_computacao 120 

task_computacao: 32 

task_computacao 120 

task_computacao: 31 

task_computacao 120 

task_computacao: 30 

task_computacao 120 

task_computacao: 29 

task_computacao 120 

task_computacao: 28 

task_computacao 120 

task_computacao: 27 

task_computacao 120 

task_computacao: 26 

task_computacao 120 

task_computacao: 25 

task_computacao 120 

task_computacao: 24 

task_computacao 120 

task_computacao: 23 

task_computacao 120 
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task_computacao: 22 

task_computacao 120 

task_computacao: 21 

task_computacao 120 

task_computacao: 20 

task_computacao 120 

task_computacao: 19 

task_computacao 120 

task_computacao: 18 

task_computacao 120 

task_computacao: 17 

task_computacao 120 

task_computacao: 16 

task_computacao 120 

task_computacao: 15 

task_computacao 120 

task_computacao: 14 

task_computacao 120 

task_computacao: 13 

task_computacao 120 

task_computacao: 12 

task_computacao 120 
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task_computacao: 11 

task_computacao 120 

task_computacao: 10 

task_computacao 120 

task_computacao: 9 

task_computacao 120 

task_computacao: 8 

task_computacao 120 

task_computacao: 7 

task_computacao 120 

task_computacao: 6 

task_computacao 120 

task_computacao: 5 

task_computacao 120 

task_computacao: 4 

task_computacao 120 

task_computacao: 3 

task_computacao 120 

task_computacao: 2 

task_computacao 120 

task_computacao: 1 

task_computacao 120 
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task_computacao: 0 

task_queue_add  

ready top 120 

3.36187e-319   iniciais 

schedule  

task_queue_add  

ready top 150 

2.43765e-317  segundos finaiis  

2.43765e-317  

task_computacao 150 

task_computacao: 39 

task_computacao 150 

task_computacao: 38 

task_computacao 150 

task_computacao: 37 

task_computacao 150 

task_computacao: 36 

task_computacao 150 

task_computacao: 35 

task_computacao 150 

task_computacao: 34 

task_computacao 150 
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task_computacao: 33 

task_computacao 150 

task_computacao: 32 

task_computacao 150 

task_computacao: 31 

task_computacao 150 

task_computacao: 30 

task_computacao 150 

task_computacao: 29 

task_computacao 150 

task_computacao: 28 

task_computacao 150 

task_computacao: 27 

task_computacao 150 

task_computacao: 26 

task_computacao 150 

task_computacao: 25 

task_computacao 150 

task_computacao: 24 

task_computacao 150 

task_computacao: 23 

task_computacao 150 
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task_computacao: 22 

task_computacao 150 

task_computacao: 21 

task_computacao 150 

task_computacao: 20 

task_computacao 150 

task_computacao: 19 

task_computacao 150 

task_computacao: 18 

task_computacao 150 

task_computacao: 17 

task_computacao 150 

task_computacao: 16 

task_computacao 150 

task_computacao: 15 

task_computacao 150 

task_computacao: 14 

task_computacao 150 

task_computacao: 13 

task_computacao 150 

task_computacao: 12 

task_computacao 150 
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task_computacao: 11 

task_computacao 150 

task_computacao: 10 

task_computacao 150 

task_computacao: 9 

task_computacao 150 

task_computacao: 8 

task_computacao 150 

task_computacao: 7 

task_computacao 150 

task_computacao: 6 

task_computacao 150 

task_computacao: 5 

task_computacao 150 

task_computacao: 4 

task_computacao 150 

task_computacao: 3 

task_computacao 150 

task_computacao: 2 

task_computacao 150 

task_computacao: 1 

task_computacao 150 
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task_computacao: 0 

task_queue_add  

3.36187e-319   iniciais  

schedule  

task_queue_add  

ready top 250 

2.38705e-317  segundos finaiis  

task_computacao 250 

task_computacao: 49 

task_computacao 250 

task_computacao: 48 

task_computacao 250 

task_computacao: 47 

task_computacao 250 

task_computacao: 46 

task_computacao 250 

task_computacao: 45 

task_computacao 250 

task_computacao: 44 

task_computacao 250 

task_computacao: 43 

task_computacao 250 
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task_computacao: 42 

task_computacao 250 

task_computacao: 41 

task_computacao 250 

task_computacao: 40 

task_computacao 250 

task_computacao: 39 

task_computacao 250 

task_computacao: 38 

task_computacao 250 

task_computacao: 37 

task_computacao 250 

task_computacao: 36 

task_computacao 250 

task_computacao: 35 

task_computacao 250 

task_computacao: 34 

task_computacao 250 

task_computacao: 33 

task_computacao 250 

task_computacao: 32 

task_computacao 250 
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task_computacao: 31 

task_computacao 250 

task_computacao: 30 

task_computacao 250 

task_computacao: 29 

task_computacao 250 

task_computacao: 28 

task_computacao 250 

task_computacao: 27 

task_computacao 250 

task_computacao: 26 

task_computacao 250 

task_computacao: 25 

task_computacao 250 

task_computacao: 24 

task_computacao 250 

task_computacao: 23 

task_computacao 250 

task_computacao: 22 

task_computacao 250 

task_computacao: 21 

task_computacao 250 
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task_computacao: 20 

task_computacao 250 

task_computacao: 19 

task_computacao 250 

task_computacao: 18 

task_computacao 250 

task_computacao: 17 

task_computacao 250 

task_computacao: 16 

task_computacao 250 

task_computacao: 15 

task_computacao 250 

task_computacao: 14 

task_computacao 250 

task_computacao: 13 

task_computacao 250 

task_computacao: 12 

task_computacao 250 

task_computacao: 11 

2.48829e-317   iniciais  

task_computacao 250 

task_computacao: 10 
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2.48819e-317  segundos finaiis  

task_computacao 120 

task_computacao: 39 

task_computacao 120 

task_computacao: 38 

task_computacao 120 

task_computacao: 37 

task_computacao 120 

task_computacao: 36 

task_computacao 120 

task_computacao: 35 

task_computacao 120 

task_computacao: 34 

task_computacao 120 

task_computacao: 33 

task_computacao 120 

task_computacao: 32 

task_computacao 120 

task_computacao: 31 

task_computacao 120 

task_computacao: 30 

task_computacao 120 
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task_computacao: 29 

task_computacao 120 

task_computacao: 28 

task_computacao 120 

task_computacao: 27 

task_computacao 120 

task_computacao: 26 

task_computacao 120 

task_computacao: 25 

task_computacao 120 

task_computacao: 24 

task_computacao 120 

task_computacao: 23 

task_computacao 120 

task_computacao: 22 

task_computacao 120 

task_computacao: 21 

task_computacao 120 

task_computacao: 20 

task_computacao 120 

task_computacao: 19 

task_computacao 120 
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task_computacao: 18 

task_computacao 120 

task_computacao: 17 

task_computacao 120 

task_computacao: 16 

task_computacao 120 

task_computacao: 15 

task_computacao 120 

task_computacao: 14 

task_computacao 120 

task_computacao: 13 

task_computacao 120 

task_computacao: 12 

task_computacao 120 

task_computacao: 11 

task_computacao 120 

task_computacao: 10 

task_computacao 120 

task_computacao: 9 

task_computacao 120 

task_computacao: 8 

task_computacao 120 
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task_computacao: 7 

task_computacao 120 

task_computacao: 6 

task_computacao 120 

task_computacao: 5 

task_computacao 120 

task_computacao: 4 

task_computacao 120 

task_computacao: 3 

task_computacao 120 

task_computacao: 2 

task_computacao 120 

task_computacao: 1 

task_computacao 120 

task_computacao: 0 

task_queue_add  

ready top 120 

3.36187e-319   iniciais  

2.43705e-317  segundos finaiis  

task_computacao 150 

task_computacao: 39 

task_computacao 150 
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task_computacao: 38 

task_computacao 150 

task_computacao: 37 

task_computacao 150 

task_computacao: 36 

task_computacao 150 

task_computacao: 35 

task_computacao 150 

task_computacao: 34 

task_computacao 150 

task_computacao: 33 

task_computacao 150 

task_computacao: 32 

task_computacao 150 

task_computacao: 31 

task_computacao 150 

task_computacao: 30 

task_computacao 150 

task_computacao: 29 

task_computacao 150 

task_computacao: 28 

task_computacao 150 
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task_computacao: 27 

task_computacao 150 

task_computacao: 26 

task_computacao 150 

task_computacao: 25 

task_computacao 150 

task_computacao: 24 

task_computacao 150 

task_computacao: 23 

task_computacao 150 

task_computacao: 22 

task_computacao 150 

task_computacao: 21 

task_computacao 150 

task_computacao: 20 

task_computacao 150 

task_computacao: 19 

task_computacao 150 

task_computacao: 18 

task_computacao 150 

task_computacao: 17 

task_computacao 150 



124 
 

task_computacao: 16 

task_computacao 150 

task_computacao: 15 

task_computacao 150 

task_computacao: 14 

task_computacao 150 

task_computacao: 13 

task_computacao 150 

task_computacao: 12 

task_computacao 150 

task_computacao: 11 

task_computacao 150 

task_computacao: 10 

task_computacao 150 

task_computacao: 9 

task_computacao 150 

task_computacao: 8 

task_computacao 150 

task_computacao: 7 

task_computacao 150 

task_computacao: 6 

task_computacao 150 
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task_computacao: 5 

task_computacao 150 

task_computacao: 4 

task_computacao 150 

task_computacao: 3 

task_computacao 150 

task_computacao: 2 

task_computacao 150 

task_computacao: 1 

task_computacao 150 

task_computacao: 0 

task_queue_add 

3.36187e-319   iniciais 

schedule  

task_queue_add  

ready top 250 

2.38705e-317  segundos finaiis  

task_computacao 250 

task_computacao: 9 

task_computacao: 250 

task_computacao: 8 

task_computacao: 250 
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task_computacao: 7 

task_computacao: 250 

task_computacao: 6 

task_computacao: 250 

task_computacao: 5 

task_computacao: 250 

task_computacao: 4 

task_computacao: 250 

task_computacao: 3 

task_computacao: 250 

task_computacao: 2 

task_computacao: 250 

task_computacao: 1 

task_computacao: 250 

task_computacao: 0 

ArchC: -------------------- Simulation Finished -------------------- 

SystemC: simulation stopped by user. 

ArchC: Simulation statistics 

    Times: 30.40 user, 0.13 system, 32.33 real 

    Number of instructions executed: 1228719 

    Simulation speed: 40.42 K instr/s 
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Info: (I804) /IEEE_Std_1666/deprecated: You can turn off warnings about 

             IEEE 1666 deprecated features by placing this method call as the 

             first statement in your sc_main() function: 

 

  sc_report_handler::set_actions("/IEEE_Std_1666/deprecated", SC_DO_NOTHING); 
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Apêndice C:  Resultados da Simulação da 

Tarefa Memory-bound com a Execução do 

Escalonamento 

                                                                      

Info: (I804) /IEEE_Std_1666/deprecated: sc_start(double) deprecated, use 

sc_start(sc_time) or sc_start() 

uart waiting for connection on port 1308673454...Connected! 

ArchC Warning: This version of fstat should not be called! 

ArchC Warning: Please, recompile your target application with an updated libac_sysc. 

schedule  

2.58954e-317   

task_periodo 90 

task_computacao: 19 

task_computacao: 18 

task_computacao: 17 

task_computacao: 16 

task_computacao: 15 

task_computacao: 14 

task_computacao: 13 

task_computacao: 12 

task_computacao: 11 

task_computacao: 10 
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task_computacao: 9 

task_computacao: 8 

task_computacao: 7 

task_computacao: 6 

task_computacao: 5 

task_computacao: 4 

task_computacao: 3 

task_computacao: 2 

task_computacao: 1 

task_computacao: 0 

3.37689e-319    

schedule  

2.48824e-317  clock final  

2.124484e-314 diferença 

task_periodo 150 

task_computacao: 39 

task_computacao: 38 

task_computacao: 37 

task_computacao: 36 

task_computacao: 35 

task_computacao: 34 

task_computacao: 33 
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task_computacao: 32 

task_computacao: 31 

task_computacao: 30 

task_computacao: 29 

task_computacao: 28 

task_computacao: 27 

task_computacao: 26 

task_computacao: 25 

task_computacao: 24 

task_computacao: 23 

task_computacao: 22 

task_computacao: 21 

task_computacao: 20 

task_computacao: 19 

task_computacao: 18 

task_computacao: 17 

task_computacao: 16 

task_computacao: 15 

task_computacao: 14 

task_computacao: 13 

task_computacao: 12 

task_computacao: 11 
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task_computacao: 10 

task_computacao: 9 

task_computacao: 8 

task_computacao: 7 

task_computacao: 6 

task_computacao: 5 

task_computacao: 4 

task_computacao: 3 

task_computacao: 2 

task_computacao: 1 

task_computacao: 0 

task_queue_add  

3.37689e-319   clock inicial  

schedule  

task_queue_add  

ready top 200 

2.43765e-317  clock final  

1.308856e+69  segundos final  

2.43765e-317  

2.124433e-314 diferença em segundos  

task_periodo 200 

task_computacao: 39 
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task_computacao: 38 

task_computacao: 36 

task_computacao: 35 

task_computacao: 34 

task_computacao: 33 

task_computacao: 32 

task_computacao: 31 

task_computacao: 30 

task_computacao: 29 

task_computacao: 28 

task_computacao: 27 

task_computacao: 26 

task_computacao: 25 

task_computacao: 24 

task_computacao: 23 

task_computacao: 22 

task_computacao: 21 

task_computacao: 20 

task_computacao: 19 

task_computacao: 18 

task_computacao: 17 

task_computacao: 16 
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task_computacao: 15 

task_computacao: 14 

task_computacao: 13 

task_computacao: 12 

task_computacao: 11 

compareee  

2.3871e-317   clock inicial  

1.308860e+69 segundos inicial   

task_periodo 200 

task_computacao: 10 

schedule  

2.387e-317  clock final  

1.308861e+69  segundos final  

2.124383e-314 diferença em segundos  

task_periodo 90 

task_computacao: 19 

task_computacao: 18 

task_computacao: 17 

task_computacao: 16 

task_computacao: 15 

task_computacao: 14 

task_computacao: 13 



134 
 

task_computacao: 12 

task_computacao: 11 

task_computacao: 10 

task_computacao: 9 

task_computacao: 8 

task_computacao: 7 

task_computacao: 6 

task_computacao: 5 

task_computacao: 4 

task_computacao: 3 

task_computacao: 2 

task_computacao: 1 

task_computacao: 0 

schedule  

task_queue_add  

ready top 200 

2.43765e-317  clock final  

1.308856e+69  segundos final  

2.124433e-314 diferença em segundos  

task_periodo 200 

task_computacao: 9 

task_computacao: 8 
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task_computacao: 7 

task_computacao: 6 

task_computacao: 5 

task_computacao: 4 

task_computacao: 3 

task_computacao: 2 

task_computacao: 1 

task_computacao: 0 

3.37689e-319   clock inicial  

schedule  

ArchC: -------------------- Simulation Finished -------------------- 

SystemC: simulation stopped by user. 

ArchC: Simulation statistics 

    Times: 17.01 user, 0.10 system, 22.71 real 

    Number of instructions executed: 548947 

    Simulation speed: 32.27 K instr/s 

 

 

 

 


