
Autor: Guilherme Afonso Madalozzo 

Título: Adequação de Modelos Arquiteturais para Aplicações Tempo 
Real em  Sistemas Many-Core. 

Ingresso: 2013/1 

Defesa: 12/01/2017, ata nr. 71 Homologação: xx/xx/xxxx ata nr./ 

Linha de Pesquisa: Sistemas Embarcados e Sistemas Digitais. 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Gehm Moraes 

Comissão Examinadora: Prof. Dr. César Augusto Missio Marcon 

(PPGCC/PUCRS), Prof. Dr. Rafael Fraga Garibotti (FACIN/PUCRS) e 
Prof. Dr. Sandro Rigo (UNICAMP). 

 
Resumo:  

A evolução no processo de fabricação de circuitos integrados permitiu 

o projeto de SoCs na década de 1990, e atualmente o projeto de 
sistemas multiprocessados em um único chip – MPSoCs (Multiprocessor 

System-on-Chip). Estes dispositivos são amplamente utilizados em 
sistemas embarcados, dado o poder computacional oferecido pelos 

mesmos. Aplicações com restrições de tempo-real vêm sendo 
utilizadas constantemente, sendo um desafio para o projeto de SoCs. 

O projeto de MPSoCs é altamente complexo. Especificar as 
características do MPSoC, definir os componentes que compõe o 

sistema e analisar suas funcionalidades são decisões que podem 
apresentar alterações ao longo do desenvolvimento do produto. 

Métodos tradicionais de projeto não favorecem as tomadas de decisões 

e encarecem o produto, pois requerem simulação em nível de 
hardware, estando disponível apenas no final do fluxo de projeto. Para 

solucionar os problemas apresentados pelos métodos tradicionais de 
projeto, adotou-se a técnica de projeto baseado em plataforma (PBD 

– Platform Based Design). O método de projeto PBD adota a 
modelagem de plataformas virtuais em nível de sistema possibilitando 

rápidas simulações, depuração de software e reuso de componentes 
de hardware. Esta Tese tem por objetivo realizar estudos e 

desenvolvimentos em 2 eixos de pesquisa: (1) modelagem de 
plataformas virtuais com diferentes organizações de memória; (2) 

estudo de métodos analíticos para mecanismos de software em 
sistemas com restrições de tempo-real. Para a modelagem de 

plataformas virtuais usa-se as ADLs (Architecture Description 
Language) OVP e ArchC. Neste tema de trabalho, diversas plataformas 

foram modeladas em diferentes níveis de abstração (de RTL a modelos 

sem temporização) e com diferentes arquiteturas de memória 



(compartilhada e distribuída). Com base nas avaliações realizadas em 

cada arquitetura, adequou-se a plataforma HeMPS para executar 
aplicações com restrições de tempo-real. Os resultados apresentaram 

que, com a utilização do mecanismo de escalonamento e do 

mapeamento RTA propostos, os dados resultantes das aplicações com 
restrições de tempo-real aconteceram dentro do período de tempo 

definido pela aplicação. Comparando plataformas com heurísticas de 
mapeamento e escalonamento presentes na literatura, a plataforma 

desenvolvida na presente Tese atende as restrições de aplicações 
Hard-RT, garantindo 100% das restrições resultantes dos casos de 

testes. 


