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RESUMO 

As metodologias clássicas de análise de desempenho de sistemas sobre silício 

(System on chip, SoC) geralmente são descritas em função do tempo de 

execução do pior-caso1 das tarefas a serem executadas. No entanto, nas 

aplicações do mundo real, o tempo de execução destas tarefas pode variar 

devido à presença dos diferentes eventos de entrada que ativam o sistema, 

colocando uma exigência diferente de execução sobre os recursos do sistema. 

Geralmente, um modelo da carga de trabalho é uma parte integrante de um 

modelo de desempenho utilizado para avaliar o desempenho de um sistema.  

O quão bom for um modelo de carga de trabalho determina em grande medida 

a qualidade das soluções do projeto e a precisão das estimativas de 

desempenho baseadas nele. Nesta tese, é abordado o problema de modelar a 

carga de trabalho para o projeto de sistemas de tempo-real cuja 

funcionalidade envolve processamento de fluxos de multimídia, isto é, fluxos 

de dados representando áudio, imagens ou vídeo. 

O problema de modelar a carga de trabalho é abordado sob a premissa de que 

uma caracterização acurada do comportamento temporal do software 

embarcado permite ao projetista identificar diversas exigências variáveis de 

execução, apresentadas para os diversos recursos de arquitetura do sistema, 

tanto na operação individual do conjunto de tarefas de software, assim como 

na execução global da aplicação, em fase de projeto. 

A caracterização do comportamento de cada tarefa foi definida a partir de uma 

análise temporal dos códigos de software associados às diferentes tarefas de 

uma aplicação, a fim de identificar os múltiplos modos de operação que o 

código pode apresentar dentro de um processador. Esta caracterização é feita 

                                                           
1
 Termo conhecido na literatura como o WCET (Worst-Case Execution Time). 
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através da realização de uma análise estática das rotas do código executável, 

de forma que para cada rota de execução encontrada, estimam-se os tempos 

extremos de execução (WCET e BCET)2, baseando-se na modelagem da 

microarquitetura de um processador on-chip. Desta forma, cada rota do código 

executável junto aos seus respectivos tempos de execução, constitui um modo 

de operação do código analisado. 

A fim de agrupar os diversos modos de operação que apresentam um grau de 

semelhança entre si de acordo a uma perspectiva da medida de 

processamento utilizado do processador modelado, foi utilizado o conceito de 

cenário, o qual diferencia o comportamento de cada tarefa em relação às 

entradas que a aplicação sob análise pode receber. 

Partindo desta caracterização temporal de cada tarefa de software, as 

exigências da execução global da aplicação são representadas através de um 

modelo analítico de eventos. O modelo considera as diferentes tarefas como 

atores temporais de um grafo de fluxo síncrono de dados, de modo que os 

diferentes cenários de operação da aplicação são definidos em função dos 

tempos variáveis de execução identificados previamente na caracterização de 

cada tarefa. Uma descrição matemática deste modelo, baseada na Álgebra de 

Max-Plus, permite caracterizar analiticamente os diferentes fluxos de eventos 

entre a entrada e a saída da aplicação, assim como os fluxos de eventos entre 

as diferentes tarefas, considerando as mudanças nas exigências de 

processamento associadas aos diversos cenários previamente identificados. 

Esta caracterização analítica dos diversos fluxos de eventos de entrada e saída 

é a base para um modelo de curvas de carga de trabalho baseada em cenários 

de aplicação, e um modelo de curvas de serviços baseada também em 

cenários, que dão lugar a caracterizar o dinamismo comportamental da 

aplicação analisada, determinado pela diversidade de eventos de entrada que 

podem ativar diferentes comportamentos do sistema em fase de execução. 

 

  

                                                           
2
 Do inglês: Worst-Case Execution Time e Best-Case Execution Time 
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ABSTRACT 

Classical methods for performance analysis of Multiprocessor System-on-chip 

(MPSoCs) are usually described in terms of Worst-Case Execution Times 

(WCET) of the executed tasks. Nevertheless, in real-world applications the 

running time of tasks varies due to different input events that trigger the 

system, imposing a different workload on the system resources. 

Usually, a workload model is a part of a performance model used to evaluate 

the performance of a system. How good is a workload model largely determines 

the quality of design solutions and the accuracy of performance estimations 

based on it. This thesis addresses the problem of modeling the workload for 

the design of real-time systems which functionality involves multimedia 

streams processing, i.e, data streams representing audio, images or video. 

The workload modeling problem is addressed from the assumption that an 

accurate characterization of timing behavior of real-time embedded software 

enables the designer to identify several variable execution requirements that 

the individual operation of the software tasks and the overall execution of the 

application will present to the several system resources of an architecture, in 

design phase. 

The software task characterization was defined from a timing analysis of the 

source code in order to identify the multiple operating modes the code can 

exhibit within a processor. This characterization is done by performing a static 

path analysis on the code, so that for each given path the worst-case and best-

case execution times (WCET and BCET) were estimated, based on a micro-

architectural modeling of an on-chip processor. Thus, every execution path of 

the code, with its estimated execution times, defines an operation mode of the 

analyzed code. 
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In order to cluster the several operation modes that exhibit certain degree of 

similarity according to the required amount of processing in the modeled 

processor, the concept of scenario was used, which differentiates every task 

behavior with respect to the several inputs the application under analysis may 

receive. 

From this timing characterization of every application task, the global 

execution requirements of the application are represented by an analytical 

event model. It describes the tasks as timed actors of a synchronous dataflow 

graph, so that the multiple application scenarios are defined in terms of the 

variable execution times previously identified in the task characterization. A 

mathematical description of this model based on the Max-Plus Algebra allows 

one to characterize the different event sequences incoming to, and exiting 

from, the application as well as the event sequences between the different 

tasks, having in count changes in the processing requirements associated with 

the various scenarios previously identified. This analytical characterization 

between the input event sequences and the output event sequences states the 

basis for a model of scenario-based workload curves and a model of scenario-

based service curves that allow characterizing the behavioral dynamism of the 

application determined by the several input events that activate several system 

behaviors, in the execution phase. 
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Capítulo 1 

 
  

  

 INTRODUÇÃO  

A presente tese trata sobre sistemas embarcados, definidos como sistemas de 

computação desenvolvidos para executar uma ou várias funções dedicadas 

enquanto interagem com o mundo físico. Exemplos de projetos que 

tradicionalmente têm sido alvo dos sistemas embarcados são as usinas 

nucleares, os sistemas de transporte ferroviário, a eletrônica automotiva e de 

aviação, o controle de tráfego aéreo e as telecomunicações; porém, hoje os 

sistemas embarcados também estão sendo incluídos em redes de sensores 

sem fio, sistemas de multimídia, telefones celulares, tablets, consoles de jogos, 

leitores de livros eletrônicos, sistemas de automação de prédios, e muitos 

outros. 

O projeto de praticamente qualquer sistema embarcado começa a partir da 

definição da gama pretendida de aplicações para o sistema. Posteriormente, os 

projetistas tentam especificar o sistema a fim de ele suportar as aplicações-

alvo, da forma mais eficiente e econômica possível. Os projetistas otimizam a 

arquitetura do sistema3 com base em critérios como custo, tamanho, 

desempenho e energia do sistema. Neste processo, conhecer as características 

da carga de trabalho que as aplicações-alvo vão impor à arquitetura é 

essencial para chegar a uma solução arquitetural ótima. 

Estas características de carga de trabalho que são importantes em um 

contexto de projeto determinado podem ser capturadas em um modelo de 

carga de trabalho. Utilizar tal modelo é uma prática bem estabelecida no 

projeto de sistemas de computação e avaliação de desempenho 

[MAXIAGUINE05]. Um modelo de carga de trabalho serve para caracterizar 

                                                           
3
 Arquitetura do sistema é o conjunto interligado e especificado de componentes de um sistema, como 

processadores, periféricos de I/O, meios de comunicação, etc. 
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formalmente a carga de trabalho, e com base nesta caracterização, distinguir 

entre diferentes cenários de carga. Esta caracterização representa uma 

entrada importante no projeto da arquitetura do sistema e no processo de 

otimização. Além disso, um modelo de carga de trabalho é indispensável 

durante o projeto de várias políticas de gestão de recursos e estratégias de 

adaptação por parte da arquitetura, na fase de execução. 

Tipicamente, o modelo da carga de trabalho também é uma parte integrante 

de um modelo de desempenho utilizado para avaliar o desempenho do 

sistema.  O quão bom for um modelo de carga de trabalho determina em 

grande medida a qualidade das soluções do projeto e a precisão das 

estimativas de desempenho baseadas nele. Em muitos contextos de projeto de 

sistemas de computação, encontrar um modelo apropriado de carga de 

trabalho representa um problema difícil. Nesta tese, é abordado o problema de 

modelar a carga de trabalho para o projeto de sistemas de tempo-real no nível 

de sistemas, cuja funcionalidade envolve processamento em tempo-real de 

fluxos multimídia, isto é, fluxos de dados representando áudio e vídeo. 

1.1 METODOLOGIAS DE PROJETO NO NÍVEL DE 

SISTEMAS  

Devido à alta complexidade de projeto e custo de produção, novas 

metodologias de projeto no nível de sistemas têm surgido para lidar com a 

crescente pressão do tempo de colocação no mercado. Entre estas 

metodologias, duas alternativas promissoras são: o esquema do diagrama-Y 4 

[BALARIN03, KIENHUIS97] e o projeto baseado em plataforma [KEUTZER00]. 

Ambos propõem a ortogonalização (isto é, a separação de interesses) da 

aplicação e da plataforma, e usam um procedimento de mapeamento explícito 

a fim de relacionar os modelos da aplicação com plataformas de arquitetura. 

Esta separação permite aos projetistas mapear uma série de instâncias do 

modelo da aplicação em uma plataforma de arquitetura, e vice-versa, de modo 

mais eficiente. 

                                                           
4
 Este diagrama-Y para a exploração do espaço de projeto [BALARIN03] é diferente do diagrama-Y 

apresentado por Gajski [GAJSKI94] para descrever níveis de abstração e domínios de descrição de 

sistemas. 
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A Figura 1.1 mostra o esquema do diagrama-Y, o qual tem sido muito utilizado 

para a exploração do espaço de projeto no coprojeto de hardware/software 

(Hardware/Software Codesign). Ele representa uma metodologia onde os 

modelos da aplicação são especificados como redes de blocos funcionais 

baseados em modelos de computação (MoCs) [JANTSCH03, KAHN74, LEE98]. 

Independentemente disto, as plataformas de arquitetura são caracterizadas 

como instâncias de modelos parametrizados de uma arquitetura. Para avaliar 

o mapeamento de modelos de aplicação em plataformas de arquitetura, uma 

ferramenta chave para a avaliação de desempenho, suportada em simulação 

ou em métodos analíticos, é explorada. A partir dos números de desempenho 

resultantes, o projetista pode propor melhorias em três questões centrais 

dentro do projeto sendo desenvolvido: a plataforma, a aplicação e as decisões 

de mapeamento (questões que são sinalizadas como pequenas lâmpadas na 

Figura 1.1). Tal processo de projeto é iterativo até que os critérios requeridos 

sejam satisfeitos. O esquema do diagrama-Y encaixa-se em vários níveis de 

abstração das aplicações e das plataformas. 

 

Figura 1.1: Metodologia do diagrama-Y para a Exploração do Espaço de Projeto 

[ZHU10]. 

A avaliação de desempenho na fase inicial de projeto é importante para a 

tomada de decisões fundamentais do projeto, antes que recursos sejam 

investidos em implementações detalhadas do sistema. Em particular, o papel 

da avaliação de desempenho no fluxo de projeto é duplo: por um lado, a 

avaliação de desempenho é utilizada como uma validação, ou mesmo um 

instrumento de certificação, após o projeto no nível de sistema ser concluído. 
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Por outro lado, ela orienta o projetista para encontrar soluções eficientes em 

um espaço de projeto potencialmente enorme, e, portanto, lhe oferece suporte 

na tomada antecipada de decisões cruciais dentro do fluxo de projeto. 

1.1.1 Domínio da Plataforma 

Impulsionadas pelos requisitos da aplicação e sustentadas pelos avanços 

tecnológicos, as arquiteturas dos sistemas embarcados estão sendo projetadas 

para conter uma composição de diversos elementos de processamento paralelo 

(por exemplo, múltiplos processadores, barramentos, memórias, periféricos, 

etc), integrados em um único chip. Tais arquiteturas de sistemas de 

multiprocessamento heterogêneo sobre silício (Multiprocessor System-on-chip, 

MpSoC) têm um potencial para proporcionar um alto desempenho e 

flexibilidade, de modo eficiente relacionado ao custo e à energia. Desta forma, 

os computadores embarcados para processamento de multimídia estão sendo, 

cada vez mais, implementados como MpSoCs. Há muitos exemplos de MpSoCs 

de multimídia, observados tanto na indústria como na academia [DUTTA01, 

ISHIWATA03, IWASAKI03, STRIK00, TALLA04]. A maioria deles segue o 

padrão de projeto mostrado na Figura 1.2.  

Entretanto, em muitos casos, esse potencial é difícil de ser percebido devido à 

insuficiência de métodos e ferramentas que possam agilizar o processo de 

projeto de arquiteturas MPSoC a fim de produzir resultados de alta qualidade. 

Esse problema resulta, em grande medida, da incapacidade dos modelos 

tradicionalmente utilizados no projeto no nível de sistemas para capturar com 

precisão as características importantes da carga de trabalho multimídia 

impostas sobre as arquiteturas MPSoC como um resultado do processamento 

de fluxos de mídia. 

Um MPSoC típico multimídia contém um número de processadores 

programáveis de software (CPUs, DSPs, processadores de mídia, etc), co-

processadores parcialmente programáveis, módulos de hardware de função 

fixa e dispositivos periféricos (por exemplo, blocos de entrada/saída de vídeo e 

áudio). Esses componentes computacionais estão interligados por uma 

infraestrutura de comunicação intrachip, a qual pode abranger vários tipos de 

barramentos, pontes, controladores de acesso direto à memória (DMA), 

memórias distribuídas, e outros componentes de comunicação. Seguindo o 



24 

paradigma de redes intrachip (Network-on-chip, NoC) [KUMAR03, DALLY01], a 

infraestrutura de comunicação intrachip pode se assemelhar a uma rede de 

computadores de larga escala, envolvendo conceitos tais como roteadores, 

switches, protocolos, filas de comunicação, etc. A rede de comunicação 

intrachip pode ter uma arquitetura complexa consistindo em várias sub-redes 

interligadas por pontes, tal como mostrado na Figura 1.2.  

 

Figura 1.2: Um exemplo de uma arquitetura MPSoC [MAXIAGUINE05]. 

Uma sub-rede (rede de baixo nível) combina dentro de um cluster restrito 

(subsistema) componentes computacionais que possuem comunicação 

intensa. Desta forma, o tráfego de comunicação local entre os componentes do 

subsistema é isolado da troca de dados no nível do sistema, a qual tem lugar 

através de uma rede intrachip de alto nível. 
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1.1.2 Paralelismo no Nível de Tarefa 

Um dos grandes desafios que surge, quando é feito o mapeamento de uma 

aplicação para uma plataforma MPSoC, é dividir a carga da aplicação em 

múltiplos processadores. Existem duas formas disponíveis para paralelizar a 

aplicação e dividir a carga em mais de um processador: o paralelismo no nível 

de tarefa (também conhecido como pipelining) e o paralelismo no nível dos 

dados. No primeiro caso, cada processador recebe uma parte diferente de uma 

aplicação a fim de ser processada, enquanto que no segundo caso, os 

processadores operam sobre a mesma funcionalidade da aplicação, porém, 

com dados diferentes. Até certo ponto, estas abordagens são ortogonais e 

podem ser aplicadas isoladamente ou em combinação. 

1.1.3 Mapeamento  

A metodologia de exploração do espaço de projeto apresentado no diagrama-Y 

da Figura 1.1 descreve uma ortogonalização de interesses referente ao projeto 

e análise da aplicação feita separadamente do projeto e análise da plataforma, 

de modo que o procedimento de mapeamento relaciona os diferentes modelos 

desenvolvidos representando a aplicação, com os elementos de computação e 

de comunicação planejados como componentes da plataforma alvo.  

Desta maneira, este mapeamento pode implicar diferentes níveis de 

refinamento referente ao nível progressivo de detalhe da funcionalidade da 

aplicação atribuída aos respectivos recursos de computação e comunicação da 

plataforma, tal que de acordo ao nível de refinamento considerado, é possível 

falar de um mapeamento de computação seguido de um mapeamento da 

comunicação, de modo que este último considera maior detalhe na atribuição 

de recursos e na avaliação de desempenho executada [MARCULESCU04]. A 

Figura 1.3 apresenta uma visão mais detalhada do diagrama-Y da Figura 1.1. 

A caracterização temporal da aplicação, a avaliação das exigências de 

processamento (carga de trabalho) das tarefas da aplicação nos recursos de 

HW, e a identificação da possível geração de dados na ativação de cada tarefa 

da aplicação, são atividades necessárias dentro do mapeamento no domínio da 

computação, que permitem uma primeira abordagem da avaliação parcial do 

desempenho do sistema em fase de projeto. Posteriormente, quando um nível 

de refinamento maior é considerado ao se fazer o mapeamento no domínio da 
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comunicação, aspectos como o volume de comunicação, as taxas de 

transferência de pacotes, tamanho dos buffers, e a carga de trabalho colocada 

sobre o meio de comunicação (conexões baseadas em barramentos, conexões 

ponto a ponto, ou em uma estrutura de comunicação de rede intrachip), 

precisam ser considerados para uma nova e mais refinada avaliação de 

desempenho. Tal forma é utilizada para determinar se a combinação entre 

aplicação-arquitetura satisfaz as restrições de projeto impostas na 

especificação do sistema [MARCULESCU04, LAHIRI00]. 

 

Figura 1.3: Um exemplo de uma arquitetura MPSoC [MARCULESCU04] 

1.1.4 Avaliação do Desempenho no Nível de 

Sistemas 

Dadas as rigorosas exigências de muitos domínios de aplicação, torna-se claro 

que a avaliação do desempenho de um sistema embarcado é altamente 

importante no processo de projeto. Em particular, não só a exatidão funcional 

das computações realizadas pelo sistema é relevante, mas também o 

desempenho do sistema em termos dos tempos de resposta ou o consumo de 
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energia (entre outros aspectos de desempenho), de modo que eles também 

precisam ser garantidos.  

Como visto anteriormente, ao se considerar diferentes níveis de refinamento 

no mapeamento entre a aplicação e a arquitetura, múltiplas rodadas da 

avaliação de desempenho serão necessárias a fim de se aperfeiçoar as 

estruturas de computação e de comunicação do sistema sobre as quais a 

aplicação especificada será executada. O desempenho na computação nos 

processadores será o primeiro a ser avaliado, logo após executar o 

mapeamento dos aspectos computacionais da aplicação e, posteriormente, o 

desempenho da comunicação será avaliada considerando-se a carga de 

trabalho que os recursos de computação e de processamento colocam sobre a 

estrutura de comunicação. 

Note-se que para sistemas embarcados a distinção entre requisitos funcionais 

(comportamental) e não-funcionais (desempenho) é algo nebulosa. Por 

exemplo, em um sistema de tempo-real, um resultado correto, porém, que 

chega mais tarde (ou mesmo antes) do que o especificado, pode levar a uma 

falha do sistema. Do mesmo modo, em um dispositivo móvel operado por 

bateria, o consumo excessivo de energia pode comprometer o tempo de 

operação requerido do dispositivo e, portanto, a sua funcionalidade. Diferentes 

aspectos de desempenho podem ser relevantes para um sistema embarcado de 

hardware/software. Os mais comuns são: 

 Propriedades temporais (por exemplo, os tempos de resposta e as 

latências fim-a-fim). 

 Requisitos de memória (por exemplo, tamanhos dos buffers). 

 O consumo de energia. 

A qualificação ou a quantificação do comportamento do sistema em relação a 

uma ou várias destas métricas é geralmente referida como a avaliação do 

desempenho ou análise de desempenho. A avaliação de desempenho de 

sistemas embarcados é essencialmente diferente da avaliação de desempenho 

dos computadores de propósito geral. Em particular, devido às exigências 

restritivas de muitos domínios de aplicação (por exemplo, restrições de tempo-

real rígido), os projetistas de sistemas embarcados frequentemente não podem 
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depender das caracterizações médias ou estocásticas do desempenho de um 

sistema. Em vez disso, é preciso uma identificação dos limites seguros do 

desempenho do melhor-caso e do pior-caso. 

1.2 PROJETO BASEADO EM CENÁRIOS 

1.2.1 Cenários de casos de Uso 

Uma tendência importante nos modernos sistemas de mídia eletrônica é que 

eles estão se tornando mais interativos, oferecendo interfaces de usuário com 

a possibilidade de abrir, reorganizar e fechar diferentes apresentações de 

vídeo/áudio, sessões de telecomunicações, etc. Os sistemas interativos são 

caracterizados por múltiplas combinações possíveis de tais atividades, 

conhecidas também como casos de uso. 

Em geral, uma aplicação é associada com uma atividade que é iniciada e 

interrompida, em tempo de execução, por eventos provenientes de ações do 

usuário ou do ambiente. Uma aplicação de streaming de mídia pode ser 

dividida em algumas tarefas e representada por um grafo que modela a 

comunicação entre as tarefas. Os grafos de tarefas de diferentes aplicações são 

combinados para formar um caso de uso. Além disso, algumas aplicações 

podem estar em modos de uso diferentes que podem ser chaveadas devido às 

ações do usuário. 

Como visto anteriormente, do ponto de vista de hardware, a divisão de cada 

aplicação em diferentes tarefas permite que elas sejam mapeadas na fase de 

projeto em diferentes processadores dentro de uma plataforma MPSoC, o qual 

leva que o chaveamento das ações do usuário, referentes a cada caso de uso, 

sejam também distribuídas ao longo da plataforma selecionada. 

1.2.2 Cenários de Aplicação 

Nesta tese, o conceito de cenários de aplicação [GHEORGHITA08] será 

utilizado no contexto do dinamismo na execução da aplicação definida pela 

diversidade de eventos de entrada que podem ativar diferentes 

comportamentos do sistema em fase de execução. Deste modo, um cenário de 

aplicação descreve o uso dado ao sistema embarcado. Essa descrição de uso 

pode ser implícita ou explícita. Um exemplo de uma descrição de uso implícita 
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é o conjunto de parâmetros de entrada da aplicação. Uma descrição explícita 

pode ser dada sob a forma de um rastro (trace) representando o 

comportamento da aplicação. Quando o cenário de aplicação é acoplado com 

uma instância MPSoC, o resultado é um cenário de sistema (ver Figura 1.4). 

Além de uma descrição de utilização, um cenário de sistema também leva em 

consideração o custo do sistema. Esse custo do sistema inclui métricas como 

o número de ciclos de processador, a utilização da memória ou a energia 

dissipada. Estes custos costumam ser utilizados para reduzir o número total 

de cenários de aplicação, agrupando os cenários que possuem custos 

parecidos. 

Esta é a principal diferença entre os cenários de aplicação e os cenários de 

caso de uso. Assim como um cenário de caso de uso só descreve o sistema 

embarcado do ponto de vista do usuário, um cenário de aplicação é baseado 

na perspectiva do projetista em relação ao sistema embarcado. No caso de um 

reprodutor MP4, por exemplo, o usuário só pode ver os botões e a tela de LCD 

para ouvir a música ou assistir o vídeo. A arquitetura e as aplicações dentro 

do reprodutor MP4 só podem ser vistos pelo projetista de modo que ele 

consegue identificar os diversos cenários de aplicação. O benefício dos 

cenários de aplicação é que o correspondente cenário de sistema dá a 

possibilidade de otimizar o custo do sistema embarcado, estática e 

dinamicamente (por exemplo, em termos de velocidade ou consumo de 

potência). 

 

Figura 1.4: Um cenário de sistema é a combinação entre uma Instância MPSoC e 

um cenário de aplicação [STRALEN09]. 
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Existem dois tipos de cenários de aplicação: cenários de intra-aplicação e 

inter-aplicação. Os cenários de intra-aplicação são cenários que descrevem o 

comportamento (ou modos de operação) de uma única aplicação, tal como a 

reprodução de música em mono ou em estéreo. Isto pode ser descrito de várias 

maneiras tais como os parâmetros de entrada utilizados na aplicação, ou o 

rastro (trace) de instruções executadas. Por outro lado, os cenários de inter-

aplicação descrevem o comportamento de múltiplas aplicações. A maneira 

mais óbvia de descrever o comportamento de múltiplas aplicações é indicar 

quais aplicações podem ser executadas simultaneamente. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

Considerando uma metodologia de projeto no nível de sistemas baseada na 

ortogonalização da aplicação e da plataforma, o estado de arte avaliado para 

este trabalho de doutorado esteve focado na modelagem da aplicação, visando 

caracterizar o comportamento temporal das tarefas individuais de aplicações 

multimídia, assim como a modelagem do fluxo de dados dentro da aplicação. 

O trabalho teve como premissa que tal fluxo de dados pode ser visto como um 

fluxo de eventos temporais que representam a carga de trabalho que cada 

tarefa irá impor ao recurso de hardware onde a tarefa será mapeada dentro da 

plataforma. 

1.3.1 Análise de Desempenho baseado na 

Modelagem da Carga de Trabalho  

Hoje em dia a principal tendência na avaliação de desempenho de sistemas 

embarcados complexos de tempo-real –no nível de sistemas– depende da 

simulação. Mesmo que a simulação possa retornar estimativas de desempenho 

muito precisas, sua cobertura é limitada apenas aos casos de carga de 

trabalho que sejam simulados. Desta forma, conseguir uma boa cobertura 

exige múltiplas rodadas de simulação usando cenários, cuidadosamente 

escolhidos, de carga de trabalho representativos. Além disso, muitas vezes os 

simuladores precisos exibem altos tempos de execução, fazendo com que a 

simulação seja uma abordagem ineficiente dentro de ciclos rápidos de 

exploração do espaço de projeto. 

Independentemente de quantos, e quais, cenários de carga de trabalho sejam 

simulados, a simulação nunca poderá alcançar, em um tempo razoável, a 
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cobertura total requerida para a verificação do desempenho. Devido a isto, 

simulações não podem ser utilizadas, por exemplo, para verificar se um 

sistema embarcado satisfaz as restrições temporais impostas para todos os 

cenários possíveis de carga de trabalho. Tal verificação é possível usando 

abordagens analíticas formais que executam uma análise de desempenho do 

pior-caso, ou seja, retornando limites de desempenho do pior-caso. 

A análise do desempenho de pior-caso usa um modelo de desempenho que 

representa uma abstração que engloba todos os estados e comportamentos do 

sistema, e todos os cenários possíveis de carga de trabalho. A análise do 

desempenho pode, portanto, fornecer a cobertura total requerida para a 

verificação do desempenho. Além disso, é tipicamente mais rápida do que a 

simulação. No entanto, devido à complexidade tanto das arquiteturas 

analisadas como das respectivas cargas de trabalho, é extremamente difícil 

encontrar abstrações apropriadas do sistema que conduzam a limites precisos 

(isto é, acurados) de desempenho do pior-caso. 

1.3.2 Modelagem para Análise de Desempenho para 

Aplicações em Multimídia 

As aplicações multimídia estão se tornando cada vez mais complexas, e ávidas 

de capacidade de computação, a fim de atender as exigências do consumidor. 

Na hora de assistir televisão, por exemplo, o processo de decodificação de 

vídeo potencialmente continua por horas –uma hora é equivalente a 180.000 

quadros de vídeo a um ritmo modesto de 50 quadros por segundo (fps)–. Os 

televisores de alto desempenho costumam fornecer uma taxa de atualização de 

até 100 fps, de modo que a tendência é de um maior incremento desta taxa. O 

mesmo acontece para um fluxo de áudio que normalmente acompanha o 

vídeo. A plataforma tem de trabalhar continuamente para obter a saída 

desejada pelo usuário. 

A fim de garantir que este alto desempenho possa ser satisfeito pela 

plataforma, o projetista precisa ser capaz de modelar os requisitos da 

aplicação. Na ausência de um bom modelo, é muito difícil saber previamente 

se o desempenho da aplicação pode ser satisfeito em todos os casos, de modo 

que uma simulação extensiva, e vários testes, costumam ser necessários. 
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Deste modo, uma boa modelagem da aplicação é essencial por dois principais 

motivos: 

 Prever o comportamento das aplicações em um hardware específico sem 

sintetizar realmente o sistema, e 

 Sintetizar o sistema após uma solução viável identificada a partir da 

análise. 

Entre os MoCs utilizados para modelar as aplicações multimídia, os modelos 

de fluxo de dados tem provado ser um instrumento muito útil para capturar 

as propriedades de tais aplicações [JANTSCH03, POPLAVKO03, STUIJK07]. As 

aplicações típicas de multimídia consistem de um conjunto de tarefas (ou 

processos) que precisam ser realizadas enquanto dados são transferidos ou 

comunicados entre elas. Este conjunto de tarefas deve ser realizado de forma 

iterativa, sendo que uma quantidade fixa de dados é consumida e produzida 

por cada execução de uma tarefa. 

Os grafos do modelo de computação de Fluxo Síncrono de Dados, SDF, 

conhecidos simplesmente por grafos de SDF (Synchronous Dataflow Graphs, 

SDFG), têm sido tradicionalmente utilizados na modelagem de aplicações de 

Processamento Digital de Sinais (PDS) [KUNG87, RENFORS81]. Devido à 

semelhança estrutural entre as aplicações de PDS e as aplicações multimídia, 

os grafos de SDF também fornecem um bom grau de expressividade para 

modelar aplicações multimídia [STUIJK05, POPLAVKO03, STUIJK07]. Além 

disso, o modelo de SDF tem um grande potencial de análise para medir 

métricas exatas de desempenho as quais são muito importantes na avaliação 

do comportamento do pior-caso dos sistemas. Esta combinação de 

expressividade e potencial de análise faz que o modelo de SDF seja muito 

interessante no domínio das aplicações multimídia para sistemas embarcados.  

Nos grafos de SDF, os processos são executados seguindo uma orientação a 

dados, e também se comunicam uns com os outros através de canais FIFO. A 

concorrência na aplicação é expressa explicitamente. Um modelo de SDF de 

uma aplicação com três camadas de pipeline é representado na Figura 1.5. 

Neste grafo, os nós denotam os processos concorrentes de computação, e os 

arcos, associados com FIFOs, denotam os canais de comunicação com 

armazenamento definido por buffers. Em cada execução ou disparo, os 
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processos (𝑝) lêem tokens (𝑚) dos FIFOs da sua entrada (𝑠), operam 

(computam) sobre os dados em uma quantidade específica de tempo, e emitem 

os tokens (𝑛) resultantes para os FIFOs da sua saída (𝑠). A quantidade de 

tokens de entrada (saída) é fixa em cada disparo de um processo, e é chamada 

de taxa de entrada (saída). Quando todas as taxas de entrada (saída) são 

iguais a 1 dentro do grafo, o modelo de SDF é chamado modelo de SDF 

homogêneo (HSDF). Um modelo geral de SDF pode ser convertido em um 

modelo de HSDF equivalente [SRIRAM00], porém esta transformação aumenta 

drasticamente o número de processos, motivo pelo qual não é recomendado 

para modelar aplicações de alta complexidade. 

 

Figura 1.5: Um exemplo de um modelo de uma aplicação streaming [ZHU10]. 

Como uma alternativa ao MoC genérico de SDF não-temporizado [LEE87a], o 

modelo de SDF temporizado [GOVINDARAJAN02, STUIJK06] foi proposto para 

analisar as propriedades temporais das aplicações e/ou do sistema. No 

entanto, a limitação deste modelo encontra-se na incapacidade de representar 

tempos variáveis de execução no conjunto de atores que representam as 

tarefas da aplicação, de modo que todo o universo de execuções desta 

aplicação é representado por um único cenário de execução, geralmente 

referido como aquele do pior-caso. Isto leva a que qualquer medida de 

desempenho, ou caracterização da carga de trabalho, esteja frequentemente 

distante daquela que a aplicação irá realmente a apresentar uma vez ela seja 

implementada em uma plataforma de hardware. 

1.3.3 Projeto baseado em Cenários  

Em muitas aplicações modernas de streaming, tais como codecs de áudio e 

vídeo com esquemas avançados de compressão de dados, o comportamento de 

um codificador ou decodificador pode mostrar muito mais dinamismo do que o 

comportamento possível de ser efetivamente representado com um grafo de 

SDF [GEILEN10a]. Um exemplo simples é um decodificador de áudio MPEG-1, 

camada 3, comumente conhecido como MP3. Ele divide um fluxo de áudio 

estéreo em quadros de 26ms e pode empregar cinco esquemas diferentes de 
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codificação para um quadro, dependendo do conteúdo de áudio. Os diferentes 

modos de operação utilizam sub-bandas de diferentes tamanhos (blocos 

curtos vs blocos longos) ou uma mistura de ambos, parcialmente 

independentes em relação aos canais de áudio da esquerda e direita. O modelo 

de SDF não pode capturar tal mudança dinâmica entre esses tipos de 

quadros, exceto se for utilizando um modelo excessivamente pessimista, o 

qual seria muito conservador para qualquer tipo de quadro [GEILEN10a]. 

O MoC de Fluxo Síncrono de Dados, Atento a Cenários (Scenario Aware 

Synchronous Dataflow, SADF), explora a abordagem de projeto baseado em 

cenários de Gheorghita et al. [GHEORGHITA06]. Nesta abordagem, o 

comportamento dinâmico de uma aplicação é visto como uma coleção de 

comportamentos diferentes, chamados cenários ou modos de operação, que 

ocorrem em alguma ordem possível, conhecida ou desconhecida. Cada cenário 

por si só é relativamente estável e previsível em relação ao desempenho e ao 

uso de recursos, e podem ser tratados por métodos tradicionais de análise. O 

SADF explora o comportamento estático dos cenários. Ele modela o 

comportamento de cada cenário com um grafo de SDF. Os grafos de fluxo de 

dados dos diferentes cenários podem ser diferentes em todos os aspectos (por 

exemplo, as taxas de comunicação ou nos tempos de execução). Isto torna 

possível explorar o comportamento dinâmico das aplicações procurando 

economizar recursos, enquanto garantias de tempo são fornecidas.  

Na presente tese, argumenta-se que o comportamento dinâmico das aplicações 

multimídia está relacionado com a variabilidade de diversos parâmetros da 

carga de trabalho, de modo que esta variabilidade é a propriedade chave para 

ser capturada em um modelo de carga de trabalho no projeto de sistemas 

embarcados. Desta forma, na tese é proposto um modelo de carga de trabalho 

capaz de capturar com precisão a natureza dinâmica da carga de trabalho, 

que se relaciona por sua vez, com o comportamento dinâmico de uma 

aplicação representada pelos diferentes cenários modelados no MoC de SADF. 

A tese demonstra as vantagens do modelo de carga de trabalho proposto, em 

relação aos métodos convencionais, quanto à caracterização da carga. Além 

disto, o modelo permite o desenvolvimento de uma metodologia de análise de 

desempenho –no nível de sistemas– baseada em uma identificação automática 

dos cenários representativos de carga de trabalho de cada tarefa de software 
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que compõe a aplicação, em uma arquitetura de um microprocessador on-chip 

previamente escolhido para a implementação do sistema. 

Este modelo abre a oportunidade para uma análise de desempenho mais 

precisa das plataformas de execução distribuídas, sob a presença de cargas de 

trabalho de aplicações multimídia caracterizada pela variabilidade de diversos 

parâmetros. A utilidade do modelo de carga de trabalho proposto é 

demonstrada e avaliada através de uma série de estudos de casos que 

envolvem comparações com modelos de simulação detalhados. 

1.3.4 Abordagem Intensiva de Software  

Nos últimos anos, as funções a serem implementadas em sistemas 

embarcados tornaram-se tão numerosas e complexas que o tempo de 

desenvolvimento passou a ser mais difícil de se prever e controlar. Esta 

complexidade, em conjunto com as especificações constantemente em 

evolução das aplicações, tem forçado os projetistas a considerarem 

implementações que possam ser alteradas rapidamente. Por esta razão, e 

também dado que os ciclos de fabricação de hardware são cada vez mais caros 

e demorados, a implementação em software da funcionalidade das aplicações 

tem se tornado cada vez mais habitual e utilizada. Visto que frequentemente o 

código-fonte das aplicações já está disponível de alguma maneira em um 

formato escrito, a tendência na implementação da funcionalidade dos sistemas 

embarcados é da reutilização dos códigos das diferentes aplicações. Esta 

abordagem garante uma melhora na qualidade, e no tempo de colocação no 

mercado, dos produtos criados por uma determinada empresa de base 

tecnológica, maximizando assim seus respectivos lucros [FRAKES05]. A 

maioria destas aplicações é escrita em linguagens de alto nível a fim de se 

evitar a dependência a qualquer tipo de arquitetura de hardware e aumentar a 

produtividade dos projetistas. 

Depois de identificar a gama de aplicações pretendidas para um determinado 

sistema, os projetistas realizam a especificação do hardware do sistema para 

que ele suporte as restrições de cada aplicação e os requisitos do produto 

final, da forma mais eficiente e econômica possível. Desta forma, o projetista 

otimiza a arquitetura do sistema com base em critérios como custo, tamanho, 

desempenho e energia do sistema. Neste processo, conhecer as características 
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da carga de trabalho, que o conjunto de aplicações definidas vai impor aos 

recursos da arquitetura, é essencial para chegar a uma solução arquitetural 

ótima. 

1.4 OBJETIVOS  

Dadas as motivações apresentadas na seção anterior, os objetivos procurados 

ao longo deste trabalho de doutorado foram: 

1.4.1 Objetivo Geral 

Especificar e implementar uma metodologia de caracterização analítica 

temporal de aplicações multimídia orientada a avaliar diferentes propriedades 

do mapeamento no nível da computação dentro de um fluxo de exploração do 

espaço de projeto. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

I. Caracterizar estaticamente o comportamento temporal variável de cada 

tarefa de uma aplicação multimídia, dada sua especificação em códigos-

fonte, que irão ser compilados para um conjunto de processadores on-

chip dentro de uma plataforma MPSoC. Será composta por 

processadores do tipo MIPS, considerando-se um conjunto diverso de 

eventos temporais que definirão a ativação de cada tarefa dentro da 

aplicação. O objetivo de caracterizar este comportamento temporal pode 

ser dividido em vários objetivos específicos: 

1. Extrair os múltiplos modos de operação, assim como a estimação 

dos tempos extremos de execução, a fim de conhecer a carga de 

trabalho de processamento colocada por cada tarefa sobre o 

processador on-chip. 

2. Agrupar os possíveis modos de operação da aplicação em vários 

cenários de execução, com base na exigência variável de 

processamento requerida pelas diferentes tarefas da aplicação 

multimídia. Esta exigência variável requerida constitui a carga de 

trabalho que o software embarcado coloca em cima dos recursos de 

hardware de computação e processamento. 
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3. A partir do objetivo anterior, outro objetivo será modelar a carga de 

trabalho total, representada através de fluxos de eventos temporais, 

que cada cenário de execução da aplicação irá colocar na plataforma 

de hardware depois da fase de mapeamento. 

II. Modelar o software embarcado das aplicações multimídia, através do 

uso de uma extensão do modelo de SDF conhecida como Fluxo 

Síncrono de Dados, Atento a Cenários (Scenario Aware Synchronous 

Dataflow, SADF).  

1. Especificar um modelo analítico da transferência de eventos na 

aplicação, dado um conjunto de cenários de execução, e dada a 

estimação dos tempos variáveis de execução de cada tarefa, 

relacionados com sua operação nos diferentes cenários. 

2. Especificar uma metodologia de análise de desempenho, focada 

unicamente na avaliação da vazão na transferência de eventos entre 

cada tarefa, considerando-se um mapeamento só no domínio de 

computação, sem se considerar o mapeamento no nível da 

comunicação entre a aplicação e os recursos de hardware associados 

à estrutura de comunicação da plataforma selecionada. Métricas 

como a latência, jitter e outras não foram consideradas dentro da 

metodologia desenvolvida neste projeto de doutorado. 

3. Avaliar a metodologia proposta e os modelos desenvolvidos neste 

trabalho usando como caso de uso um decodificador MJPEG/JPEG, 

cuja computação é mapeada em um conjunto de processadores 

Simplescalar de uma plataforma Multi-Core, na qual os recursos de 

hardware para computação referem-se só a tais processadores. A 

estrutura de comunicação desta plataforma não é considerada nos 

modelos e na metodologia desenvolvida. 

1.5 CONTRIBUIÇÕES  

O trabalho desenvolvido na presente tese orienta-se a propor uma metodologia 

de análise de desempenho dentro do mapeamento no domínio da computação, 

o qual se refere ao nível progressivo de detalhe da funcionalidade da aplicação 
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atribuída aos respectivos recursos de computação de uma determinada 

plataforma selecionada, seguindo o diagrama-Y apresentado na Figura 1.1. 

Atividades como a caracterização temporal da aplicação, a avaliação das 

exigências de processamento das tarefas da aplicação nos recursos de HW, e a 

identificação da possível geração de dados na ativação de cada tarefa da 

aplicação, são atividades necessárias dentro do mapeamento no domínio da 

computação. Deste modo, considerando estas atividades requeridas em tal 

mapeamento, as contribuições entregues neste projeto de doutorado podem 

ser divididas em função de dois grandes problemas tratados ao longo do tempo 

investido no doutorado: a caracterização das tarefas de uma aplicação 

baseada na análise estática dos modos de operação, e a especificação e 

implementação de um modelo de eventos temporais que caracteriza a carga de 

trabalho de uma aplicação multimídia, suportado na análise estática dos 

múltiplos cenários de aplicação. Nas seguintes subseções apresentam-se as 

respectivas contribuições referentes a estes problemas. 

O mapeamento no nível da comunicação não faz parte do escopo de estudo 

apresentado nesta tese, de maneira que maiores trabalhos devem ser 

desenvolvidos em trabalhos futuros a fim de estender a metodologia de análise 

proposta na tese para cobrir também análises e caracterizações da carga de 

trabalho considerando aspectos de comunicação inerentes tanto à aplicação 

como à plataforma. 

1.5.1 Caracterização da execução das tarefas de 

uma aplicação 

A caracterização das unidades de processamento on-chip está fortemente 

relacionada à caracterização das tarefas que são executadas por cada um dos 

processadores selecionados para o projeto do SoC. Tal caracterização de 

tarefas foi definida a partir da análise dos códigos de programa associados a 

cada tarefa, a fim de identificar os múltiplos cenários que definem os 

diferentes comportamentos ou modos de operação de um processador. Neste 

contexto, as contribuições do presente projeto são: 

 Uma solução completamente analítica para o problema de se 

caracterizar as tarefas de uma aplicação multimídia que possuem 

exigências variáveis de execução, sendo a caracterização feita através 
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da realização de uma análise estática das rotas do código executável de 

cada tarefa, encontrando seus múltiplos modos de operação. Para cada 

modo encontrado, estimam-se os tempos extremos de execução (WCET 

e BCET), baseando-se na modelagem da microarquitetura de um 

processador on-chip. 

 Uma ferramenta que, a partir da análise estática do código-fonte e 

executável de cada tarefa, permite identificar e extrair os múltiplos 

modos de operação, assim como a estimação dos tempos extremos de 

execução, a fim de se conhecer a carga de trabalho de processamento 

colocada por cada tarefa sobre um processador on-chip. 

1.5.2 Modelo de Eventos 

Em relação ao modo como a aplicação é executada e distribuída nas suas 

múltiplas tarefas em diferentes processadores on-chip, e considerando os 

múltiplos cenários de operação de cada tarefa, definidos em função dos 

diferentes eventos recebidos como entrada, a aplicação multimídia é modelada 

seguindo um modelo de computação baseado em SADF. Ele permite descrever 

a dependência temporal das diferentes tarefas em função dos tempos de 

execução associados ao processador on-chip escolhido para o sistema em fase 

de projeto. Neste contexto, as contribuições do presente projeto são: 

 Uma solução completamente analítica ao problema de modelar a 

geração de eventos em uma aplicação multimídia que irá ser 

implementada em um conjunto de processadores on-chip escolhidos 

para o projeto de um determinado sistema, apresentando assim as 

especificações temporais e de carga de trabalho colocadas pela 

aplicação nos recursos de uma plataforma MPSoC. 

 Uma ferramenta que segue a metodologia de caracterização analítica 

temporal de aplicações multimídia e de análise de desempenho 

desenvolvida neste trabalho de doutorado, focando unicamente na 

avaliação da vazão na transferência de eventos entre cada tarefa da 

aplicação, considerando-se o mapeamento só no domínio de 

computação, sem se considerar aspectos do mapeamento no nível da 

comunicação. A avaliação de métricas como a latência, jitter e outras 

não é parte das contribuições deste trabalho, sendo preciso que a 
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metodologia seja estendida em trabalhos futuros para permitir a 

avaliação deste tipo métricas, e outras referentes ao mapeamento entre 

os componentes de comunicação do modelo da aplicação e a estrutura 

de comunicação da plataforma multi-core. 

 Tal ferramenta permite especificar um modelo temporizado de 

transferência de eventos na aplicação, a partir das informações de 

cenários de cada tarefa, e da estimação do tempo de execução dos 

blocos básicos de instruções executados dentro de cada processador on-

chip. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA TESE  

Em relação aos objetivos anotados para este trabalho, a Figura 1.6 apresenta 

um fluxo de análise que resume os diferentes tópicos tratados na tese. Estes 

tópicos estão relacionados com a descrição dos capítulos da tese dada nos 

parágrafos seguintes:  

Capítulo 2: Modelos Fundamentais e Técnicas de Desempenho. O objetivo 

desse capítulo será introduzir os modelos baseados em fluxo de dados, assim 

como uma breve introdução ao estado da arte nas técnicas de desempenho 

baseadas nesse tipo de modelos, com a idéia de apresentar as bases teóricas 

que sustentam um modelo analítico de desempenho e mais contribuições 

deste trabalho de doutorado. 

Capítulo 3: Caracterização da Aplicação. Este capítulo apresenta a análise 

temporal necessária para caracterizar o comportamento temporal variável de 

cada tarefa de uma aplicação, em função dos diferentes tipos de eventos ou 

dados de entrada, que a aplicação pode receber como entrada. Esta 

caracterização é fundamental para definir os parâmetros temporais utilizados 

no modelo analítico da aplicação baseado em cenários. 

Capítulo 4: Modelagem Baseada em Atores Temporais. Este capítulo 

apresenta a metodologia analítica e matemática usada para caracterizar os 

fluxos de eventos de saída de cada tarefa, dado o respectivo fluxo de eventos 

de entrada, dentro do modelo de SDF definido para representar cada cenário 

de aplicação, considerando uma modelagem orientada a atores temporais. 
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Figura 1.6: Fluxo de projeto para análise de uma aplicação seguindo a 

caracterização e modelagem propostas neste projeto de doutorado.  

Capítulo 5: Especificação de um modelo de eventos temporais baseado 

em SADF para a descrição de carga de trabalho de aplicações multimídia. 

Este capítulo descreve as contribuições referentes à especificação de um 

modelo de eventos definido para descrever a carga de trabalho gerada pela 

execução de uma aplicação multimídia. Ela é dividida em diferentes tarefas 

que possuem um comportamento temporal variável, o qual define um conjunto 

de cenários modelado por um grafo de SADF, o qual é interpretado e analisado 
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matematicamente como um modelo linear, no espaço de estado da Álgebra de 

Max-Plus, variante no tempo devido à presença dos múltiplos cenários. A 

especificação do modelo segue a metodologia de orientação a atores temporais 

descrita no capítulo 4. 

Capítulo 6: Casos de uso para o modelo de eventos desenvolvido e diferentes 

caracterizações da carga de trabalho de uma aplicação multimídia. Neste 

capítulo são apresentados os casos de uso desenvolvidos para testar a 

metodologia de caracterização estática da execução das tarefas de uma 

aplicação multimídia, assim como a implementação do modelo analítico de 

eventos temporais utilizado para descrever a geração dos eventos gerados e 

processados durante a execução da aplicação multimídia. 
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Capítulo 2 

 
  

  

 MODELOS FUNDAMENTAIS E 

TÉCNICAS DE DESEMPENHO 

 

O projeto de sistemas embarcados está se tornando cada vez mais complexo 

devido a um grande número de casos de uso, plataformas heterogêneas de 

multiprocessamento, e aplicações cada vez mais complexas e dinâmicas. A fim 

de gerenciar essa complexidade, uma série de tendências tem emergido nos 

últimos anos.  

O projeto baseado em modelos (Model-based Design) [LEE98] é uma proposta 

desenvolvida para projetar plataformas e aplicações de maneira que os 

sistemas possam ser concebidos a partir de modelos simples e abstratos, e 

que o projeto obtido (automaticamente) possua garantias de se comportar de 

acordo com o modelo, e seguindo um desempenho previsível. As plataformas 

devem ser tão divisíveis em blocos quanto possível [SANGIOVANNI01] e o 

modelo da aplicação o suficientemente simples, de modo que sua análise seja 

possível, servindo também como ponto de partida para um caminho de síntese 

dentro de um fluxo de projeto. Modelos estáticos e relativamente simples são 

utilizados para esses propósitos, tendo como exemplo o Grafo (Homogêneo) de 

Fluxo Síncrono de Dados, ou os autômatos de estados finitos. As aplicações 

modernas, no entanto, são mais dinâmicas do que aquelas que podem ser 

capturadas por esses modelos, que incorrem em alto grau de superestimação e 

em suposições muito pessimistas. Os modelos utilizados neste processo 

frequentemente capturam aspectos tanto do comportamento da aplicação 

como da plataforma na qual as aplicações serão mapeadas, assim como 
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aspectos relacionados ao impacto de outras aplicações que eventualmente 

estarão em disputa pelos recursos e a arbitragem destes recursos. 

2.1 MODELO DA APLICAÇÃO 

Um modelo de computação (MoC) é uma abstração de um sistema 

computacional. Ele define o modo como os processos concorrentes de 

computação interagem. É possível utilizar determinados MoCs para analisar 

as diversas propriedades dos sistemas embarcados, tais como a exatidão 

funcional e o desempenho. Nesta tese, as aplicações são baseadas em modelos 

de fluxo síncrono de dados (SDF) [LEE87a, BILSEN96]. A seguir, vários tipos 

de modelos de fluxo de dados serão apresentados, a fim de contextualizar o 

uso dos modelos de SDF neste trabalho. 

2.1.1 Modelo de Fluxo Síncrono de Dados  

O MoC de Fluxo de Dados Síncrono (SDF- do inglês, synchronous data-flow) 

[LEE87a] tornou-se um modelo popular para a modelagem de aplicações 

multimídia. O MoC de SDF se encaixa bem com as características de 

streaming e pipelining destas aplicações, de modo que ele pode capturar 

muitas decisões de mapeamento e restrições de recursos, permitindo se fazer 

uma análise temporal e do uso de recursos, dentro do fluxo de projeto. Esta 

seção apresenta tanto as definições de grafos como a terminologia que será 

necessária no decorrer deste capítulo. Inicialmente, define-se um grafo 𝐺 como 

um par ordenado 𝐺 =  (𝑉, 𝐸), onde 𝑉 é um conjunto de nós e 𝐸 é um conjunto 

de ramos [YANG09]. A Figura 2.1 apresenta um grafo com três nós (𝐴, 𝐵 𝑒 𝐶) e 

dois ramos (𝐴, 𝐵) e (𝐴, 𝐶). 

 

Figura 2.1: Um grafo simples [YANG09]. 
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2.1.1.1 Grafo Direcionado  

Um grafo direcionado é um grafo 𝐺 =  (𝑉, 𝐸) onde cada arco é um par ordenado 

(𝑣1 ,𝑣2), onde 𝑣1 , 𝑣2 ϵ 𝑉. Para um arco 𝑒 =  (𝑣1 , 𝑣2) 𝜖 𝐸, diz-se que ele é 

direcionado de 𝑣1 para 𝑣2, de modo que 𝑣1 é a fonte de 𝑒, e 𝑣2 é o seu destino. 

A Figura 2.2 apresenta um exemplo de um grafo direcionado composto por 

três nós (𝐴, 𝐵 𝑒 𝐶) e dois arcos (𝐴, 𝐵) e (𝐴, 𝐶). [SRIRAM00].  

 

Figura 2.2: Grafo Direcionado [YANG09]. 

2.1.1.2 Grafo de Fluxo de Dados 

Um grafo de fluxo de dados é um grafo direcionado onde os nós, definidos 

agora como atores ou processos, representam computação e os arcos 

representam canais FIFO (First-In First-Out). Um grafo de fluxo de dados 

(𝑉, 𝐸, 𝑀) é definido como um conjunto de atores 𝑣 ∈  𝑉 e uma série de canais 

𝑒 ∈  𝐸, onde 𝐸 ⊆ 𝑉 × 𝑉.  

A Figura 2.3 apresenta um exemplo de um grafo de fluxo de dados. Como 

mostrado no exemplo, cada canal tem associado um número de tokens iniciais 

𝑀: 𝐸 → ℝ≥0, ou seja, 𝑚𝑖𝑗 ∈ ℝ≥0 indica o número de tokens associados com o 

canal 𝑒𝑖𝑗 = (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) que conecta o ator 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 com o ator 𝑣𝑗 ∈ 𝑉. Este número de 

tokens é muitas vezes referido como a condição, ou atraso, inicial de cada 

canal [KAUNZLI07, STOIMENOV11]. 

 

Figura 2.3: Grafo de Fluxo de Dados [STOIMENOV11]. 
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O termo “token” é utilizado em um sentido muito geral. Ele deve ser 

interpretado como qualquer quantidade de dados, não necessariamente 

inteiros. Deste modo, ele é capaz de modelar sistemas sob uma configuração 

baseada em fluxos, ou em eventos discretos. Este conceito é útil para atribuir 

portas de entrada e de saída para cada ator 𝑣𝑖 ∈ 𝑉. Denota-se à porta de 

entrada do 𝑣𝑖 associado ao canal 𝑒𝑗𝑖 = (𝑣𝑗 , 𝑣𝑖)  como (𝑗, 𝑖), e à porta de saída 

associada ao 𝑒𝑖𝑘 = (𝑣𝑖 , 𝑣𝑘) como (𝑖, 𝑘). 

Quando um ator é ativado pela disponibilidade de dados que utiliza, diz-se que 

o ator foi disparado. O disparo de um ator compreende três etapas: primeiro, o 

ator consome tokens das suas entradas; a seguir, o ator executa a 

computação; e finalmente, o ator produz tokens para todas as suas saídas. 

2.1.1.3 Grafo de Fluxo Síncrono de Dados 

O Grafo de SDF é um modelo restrito de fluxo de dados proposto por Lee e 

Messerschmitt [LEE87a]. No modelo de SDF, cada ator consome/produz o 

mesmo número fixo de tokens em cada arco de entrada/saída, em cada 

disparo. Um ator dispara sempre que todos seus arcos de entrada tenham 

tokens suficientes para uma ativação do ator. Pode haver dependências de 

dados ao longo das iterações, sendo estas dependências modeladas com 

tokens iniciais nos arcos FIFO. O atraso de um arco é representado por uma 

função 𝑑(𝑒), a qual, para um arco 𝑒, retorna o número inicial de tokens 

armazenados neste arco.  

A Figura 2.4 apresenta um exemplo de um grafo de SDF, composto pelos 

atores (𝐴, 𝐵 𝑒 𝐶), e os arcos 𝑒1 = (𝐴, 𝐵) e 𝑒2 = (𝐴, 𝐶). Em cada disparo do ator 𝐴, 

ele produz dois tokens no arco 𝑒1 e um token no arco 𝑒2. Os atores 𝐵 e 𝐶 

disparam se tiverem pelo menos um token disponível nos respectivos arcos de 

entrada. O grafo apresenta um atraso no arco 𝑒1, 𝑑(𝑒1) = 1, representado pelo 

token inicial armazenado nele, e nenhum atraso no arco 𝑒2, 𝑑(𝑒2) = 0, visto que 

não tem tokens iniciais armazenados neste arco. 

O modelo clássico de SDF é não-temporizado. No entanto, existe uma extensão 

do SDF na qual um tempo de execução fixo está associado com cada ator 

[SRIRAM00]. Esta extensão torna o modelo acessível à análise temporal. Nesse 

caso, define-se a função 𝑡(𝑎𝑖) como o tempo de execução de ator 𝑎𝑖, associado 

ao nó 𝑖.  
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Definição - Iteração:  

Uma iteração de um grafo de SDF é uma sequência de disparos de atores, de 

modo que o grafo é levado de volta à sua distribuição inicial de tokens. 

Considere-se como um exemplo o grafo de SDF apresentado na Figura 2.4. 

Uma iteração deste grafo é uma sequência de disparos dos seus respectivos 

atores, de modo que o grafo novamente ficará com um token no arco (𝐴, 𝐶), e 

zero tokens no arco (𝐴, 𝐵).  

 

 

Figura 2.4: Grafo de Fluxo Síncrono de Dados [YANG09]. 

2.1.2 Grafo Homogêneo de Fluxo Síncrono de Dados 

Um grafo de SDF no qual cada ator consome (e produz) apenas um token de 

cada uma das suas entradas (e saídas) é chamado de Grafo Homogêneo de 

Fluxo Síncrono de Dados (Homogeneous Synchronous Dataflow, HSDF) (ver 

Figura 2.5). [SRIRAM00]. 

 

Figura 2.5: Grafo Homogêneo de Fluxo Síncrono de Dados [YANG09]. 

Um ator do grafo de HSDF dispara quando tem um, ou mais tokens, em cada 

um de seus arcos de entrada. Neste caso, um único token de cada entrada do 
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ator é consumido. Quando o ator termina o disparo, um token é produzido em 

cada um de seus arcos de saída. Na representação gráfica dos grafos HSDF, 

podem-se omitir as taxas de produção e de consumo, visto que todas elas 

serão iguais a 1, como mostrado na Figura 2.5. 

Uma iteração de um grafo de HSDF é aquela quando todos os atores desse 

grafo tenham sido disparados uma vez. A função 𝑠(𝑖, 𝑘) indica o tempo na 

iteração 𝑘 em que o ator 𝑎𝑖 é disparado. O número da iteração é contado a 

partir de 0, de modo que a iteração 𝑘 equivale à execução (𝑘 + 1) do ator 𝑎𝑖. O 

valor de atraso do arco do ator 𝑎𝑖 para o ator 𝑎𝑗  é dado por 𝑑(𝑖, 𝑗), e 𝑡(𝑎𝑖) é o 

tempo de execução do ator 𝑎𝑖. Dentro do grafo de HSDF, define-se a seguinte 

regra básica: 

𝑠 𝑗, 𝑘 ≥ 𝑠 𝑖, 𝑘 − 𝑑(𝑖, 𝑗) +  𝑡 𝑎𝑖            (2.1) 

Esta regra significa que para um arco com ator fonte 𝑎𝑖 e ator destino 𝑎𝑗 , o 

tempo de início do ator 𝑎𝑗  deve ser posterior ao tempo final de execução do 

ator 𝑎𝑖 de um número prévio de iterações equivalente ao número de atrasos 

𝑑(𝑖, 𝑗). 

2.1.3 Propriedades Analíticas dos Grafos de SDF 

Um grafo de SDF pode ser compactamente representado pela sua matriz de 

topologia . A matriz representa a estrutura do grafo, e contém uma coluna 

para cada vértice e uma linha para cada arco dentro do grafo. O valor de 

entrada do elemento (coluna 𝑚, linha 𝑛) na matriz corresponde ao número de 

tokens produzidos pelo ator 𝑎𝑚  sobre o arco 𝑛. Se o ator 𝑎𝑚  consome tokens a 

partir do arco 𝑛, o valor da entrada do elemento (𝑚, 𝑛) é negativo. Além disso, 

se o ator 𝑎𝑚  não produzir nem consumir tokens do arco 𝑛, o valor da entrada 

do elemento (𝑚, 𝑛) é definido como zero. Por exemplo, a matriz de topologia do 

grafo da Figura 2.4 é 

Г =  
2 −1 0
1 0 −1

  

onde os atores 𝐴, 𝐵 e 𝐶 são numerados como 1, 2 e 3, e os arcos (𝐴, 𝐵) e (𝐴, 𝐶) 

são numerados como 1 e 2. 
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Definição - Vetor de repetição:  

O vetor de repetição 𝑞, para um grafo de SDF com 𝑠 atores, é um vetor coluna 

de dimensão 𝑠, o qual tem a propriedade de que se cada ator 𝑖 é invocado um 

número de vezes igual à entrada 𝑖 deste vetor 𝑞, então o número de tokens em 

cada arco do grafo de SDF permanece inalterado. Além disso, 𝑞 é o menor 

vetor inteiro para o qual esta propriedade se aplica. 

 

 

 

Teorema 2.1: O vetor de repetições 𝑞 de um grafo de SDF, com taxas de 

amostragem consistentes, é o menor vetor inteiro no espaço nulo da sua 

matriz de topologia. Isto é, 𝑞 é o menor vetor inteiro tal que, 

Г 𝑞 = 0 

 

 

Para o exemplo da Figura 2.4, 𝑞 é igual a  
1
2
1
 . Mais detalhes e demonstrações 

podem ser encontrados em [SRIRAM00]. 

O vetor de repetições indica quantas vezes cada ator deve ser executado para 

trazer o grafo de volta para sua distribuição inicial de tokens. Neste exemplo, 

para levar o grafo de volta à distribuição inicial de tokens, isto é, zero tokens 

no arco (𝐴, 𝐵) e um token no arco (𝐴, 𝐶), os atores 𝐴 e 𝐶 devem ser executados 

uma vez, e o ator 𝐵 deve ser executado 2 vezes. 

Com o vetor de repetições, pode-se definir uma iteração de um grafo de SDF 

como uma sequência de disparos de atores tal que cada ator no grafo se 

execute um número de vezes igual a sua entrada correspondente no vetor de 

repetição. 

2.1.4 Modelagem da Aplicação baseada em SDF 

Utilizado na modelagem de uma aplicação, o grafo de SDF pode modelar a 

execução de uma aplicação, baseada em fluxo de dados, sobre uma plataforma 

real. O grafo da Figura 2.6 representa o comportamento de desempenho da 
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parte crítica de um decodificador de vídeo MPEG-4 mapeado em uma 

plataforma SoC composta por dois processadores ARM7, 𝑃1 e 𝑃2, rodando a 

100MHz. 𝑃1 serve como a máquina principal de computação. 𝑃2 serve como 

um controlador de memória para calcular os endereços e acessar a memória 

grande de vídeo contendo os dados na forma de cada objeto encontrado dentro 

do vídeo [POPLAVKO07]. O grafo captura o processamento de três tipos 

diferentes de blocos de imagem, em conjunto com a etapa de prefetching dos 

dados requeridos de uma memória através de uma rede intrachip. Os atores do 

grafo representam as computações individuais da aplicação. Com cada 

ativação de um ator, ele consome e produz quantidades fixas de tokens nos 

canais FIFO. Tal como foi explicado previamente, o ator só pode se ativar se há 

um número suficiente de tokens nos canais do qual ele recebe informação. 

Visto que as taxas de produção e consumo estão omitidas, o grafo 

representado corresponde a um HSDF, de modo que cada taxa é igual a 1. 

 

Figura 2.6: Modelo HSDF de um Codec de MPEG-4 [GEILEN11a]. 

Em geral, no grafo de SDF, os tokens capturam as dependências entre os 

atores que estão se ativando, de modo que na modelagem de determinada 

aplicação, estas dependências podem se originar não só pela dependência de 

dados, mas também pela dependência devida a recursos compartilhados. No 

caso da Figura 2.6, estas dependências são indicadas pela quantidade de 

tokens iniciais do grafo, sete no total.  

Igualmente, os atores nem sempre representam computações reais, podendo 

ser utilizados para modelar comunicação ou sincronização, por exemplo, a fim 

de expressar escalonamentos mais complexos [LEE87b, SRIRAM00]. No caso 

do exemplo da Figura 2.6, os atores modelam a comunicação sobre uma rede 

intrachip [POPLAVKO07]. 
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Na representação da computação relacionada às tarefas da aplicação, as 

ativações de atores precisam da definição de um parâmetro temporal. No 

modelo de SDF, as ativações dos atores são modeladas com um tempo de 

execução constante, o qual é tipicamente definido como um limite superior 

maior do que o tempo de execução real da computação correspondente na 

aplicação real. Dado que o modelo de computação de SDF é monotônico (isto 

é, uma ativação prévia, ou curta, de um ator não pode levar a uma ativação 

posterior do ator), é possível utilizar tempos de execução do pior-caso dentro 

do modelo a fim de obter um limite superior sobre os tempos reais de ativação 

e os tempos de produção de dados da aplicação real. No caso do grafo da 

Figura 2.6, os tempos de execução dos atores 𝜑𝑠 e 𝛽𝑆 são constantes 

(independente dos diferentes cenários da aplicação) e 𝜂𝑠 varia para três 

cenários 𝑠1, 𝑠2 e 𝑠3, relacionados aos três tipos diferentes de blocos de imagem 

[POPLAVKO07]. 

O grafo da Figura 2.6 modela essencialmente um pipeline de leitura de dados 

do ator 𝑣1 tal que os dados resultantes do processamento são armazenados no 

ator 𝑣4. Os tokens são blocos de vídeo de 16x16 pixels. O ator 𝑣1 modela a 

decodificação da entropia do bloco de vídeo, executada por um processador 𝑃1, 

tal que a leitura da memória de vídeo, para o bloco de vídeo de referência, é 

feita por um processador 𝑃2 definido para operar como um controlador de 

memória. Essas operações são envolvidas em um só ator uma vez que a 

aplicação MPEG-4 não permite a execução em paralelo destas operações. 

(Observe-se que eles não poderiam ser mapeados no mesmo processador 

devido à restrição de que P2 seja só um controlador de memória). O ator 𝑣2 

envia os resultados da decodificação através de um canal de rede para o 

processador 𝑃2. O ator 𝑣3 modela o canal de rede e o ator 𝑣4 modela o 

armazenamento da saída na memória de vídeo, executado pelo processador 𝑃2 

em um caminho separado de execução. 

Os arcos entre 𝑣2, 𝑣3 e 𝑣4 modelam dois buffers FIFO com um espaço de dois 

tokens para cada buffer. As reservas do nível de processamento de 

computação e de comunicação estão ajustadas de modo que ambos os 

processadores estejam plenamente carregados (no pior dos casos), e a carga 

seja devidamente equilibrada. Por exemplo, equilibrar as reservas dos atores 

𝑣3 e 𝑣4 conduz à definição de um mesmo atraso (tempo de execução) 𝛽𝑆 para 

ambos. 
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2.1.5 Modelo de Fluxo Ciclo-Estático de Dados 

Um grafo de Fluxo Ciclo-Estático de Dados (Cyclic-Static Dataflow, CSDF) 

[BILSEN96] é um grafo direcionado 𝑮 =  (𝑽, 𝑬, 𝜹, 𝝉, 𝝅, 𝜸, ), que consiste de um 

conjunto finito de atores 𝑉, e um conjunto de arcos direcionados, 𝑬 =

 {(𝒗𝒊,𝒗𝒋)|𝒗𝒊, 𝒗𝒋  𝑽}. Os atores são sincronizados pelos tokens transferidos ao 

longo dos arcos.  

A Figura 2.7 apresenta um exemplo de um grafo de tarefas de produtor-

consumidor [HANSSON09], com o respectivo modelo de CSDF na parte 

superior da Figura. Neste exemplo uma tarefa 𝒕𝒑 comunica-se através de um 

buffer, com capacidade 𝒅, com uma tarefa 𝒕𝒄. Se o buffer estiver cheio, 𝒕𝒑 é 

bloqueado; e se o buffer estiver vazio, 𝒕𝒄 é bloqueado. 

 

Figura 2.7: Exemplo do problema da capacidade de um buffer, em um grafo de 

tarefas de produtor-consumidor [HANSSON09]. 

Tal como mostrado na Figura, o grafo de fluxo de dados pode ser dividido em 

componentes, definindo assim uma partição do grafo, de modo que o 

componente 𝑪𝒑 modela a tarefa 𝒕𝒑, e o componente 𝑪𝒄 modela a tarefa 𝒕𝒄. Neste 

caso, a fim de representar a quantidade de espaço disponível do buffer, o 

modelo também inclui um arco de 𝑪𝒄 para 𝑪𝒑 indicando que o buffer tem 𝒅 

lugares disponíveis para a comunicação entre 𝒕𝒑 e 𝒕𝒄. Este tipo de arco é 

representado por setas tracejadas [HANSSON09]. 

Nesta Figura, os tokens que modelam o fluxo de dados fluem do ator 𝒗𝒑 ao ator 

𝒗𝒄, e 𝒗𝒄, ; enquanto que os tokens que modelam a disponibilidade de espaço 
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no buffer fluem do 𝒗𝒄, ao 𝒗𝒑. Desta forma, o grafo 𝐺 tem uma disposição inicial 

de tokens 𝜹 ∶  𝑬 →  𝑵, como apresentado pelo único token nos auto-arcos de 𝒗𝒑 

e 𝒗𝒄, , e os tokens 𝒅 nos arcos entre eles. 

Um ator 𝑣𝑖 tem (𝑣𝑖) fases diferentes de execução, com  ∶  𝑽 →  𝑵, e transições 

de fase a fase, em um modo cíclico. Um ator é habilitado para disparar quando 

o número de tokens que serão consumidos está disponível em todos seus 

arcos de entrada. O número de tokens consumidos pelo ator 𝒗𝒊 em um disparo 

𝑘 é determinado pelo arco 𝒆 =  (𝒗𝒋, 𝒗𝒊) e a fase atual do ator que consome 

token, 𝜸 ∶  𝑬 ×  𝑵 →  𝑵, e, portanto, é igual a: 

𝜸 𝒆,   𝑘 − 1  mod  𝑣𝑖   +  1       tokens               (2.2) 

O número especificado de tokens é consumido atomicamente desde todos os 

arcos de entrada quando o ator inicia seu disparo. Com a consideração de um 

auto-arco (com tokens), o número de disparos simultâneos de um ator é 

restrito. Isto é utilizado no grafo do exemplo da Figura 2.7, onde 𝒗𝒄, modela a 

latência, ou seja, não tem um auto-arco, e o ator 𝒗𝒄, modela a vazão, isto é, 

pode consumir e produzir tokens a uma determinada taxa. 

O tempo de resposta 𝝉(𝒗𝒊, 𝒇), 𝝉 ∶  𝑽 ×  𝑵 →  𝑹, é a diferença entre o tempo final e 

o tempo inicial da fase 𝒇 do ator 𝒗𝒊. O tempo de resposta do ator 𝒗𝒊, no disparo 

𝒌, é portanto:  

𝝉𝝉 𝒗𝒊,    𝒌 − 1  mod  𝒗𝒊  +  1             (2.3) 

Quando o ator 𝒗𝒊 finaliza, ele atomicamente produz o número especificado de 

tokens em cada arco de saída 𝒆 =  (𝒗𝒊,𝒗𝒋). O número de tokens produzidos em 

uma fase é denotado por 𝝅 ∶  𝑬 ×  𝑵 →  𝑵. No exemplo da Figura 2.7, 𝒗𝒑 tem a 

sequência de tempo de resposta 𝝉𝒑  =  𝟐,𝟏 e 𝒗𝒄,  tem a sequência de tempo de 

resposta 𝝉𝒄,  = 𝟐. Neste grafo, 𝒗𝒑 consome e produz dois tokens na primeira 

fase a partir dos arcos, e para os arcos, de 𝒗𝒄,  e 𝒗𝒄, , respectivamente. Por 

brevidade, a notação 𝒙𝒚 denota um vetor de dimensão 𝒚, no qual cada 

elemento tem valor 𝒙. No exemplo, isto é visto no auto-arco de 𝒗𝒑, onde 

𝟏𝟐 = 𝟏,𝟏. 
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Para o arco 𝒆 =  (𝒗𝒊,𝒗𝒋), define-se  𝜫(𝒆) =  𝝅(𝒆,𝒇)
𝜿(𝒗𝒊)
𝒇=𝟏  como o número de 

tokens produzidos em um período ciclo-estático, e  𝜞(𝒆) =  𝜸(𝒆, 𝒇)
𝜿(𝒗𝒊)
𝒇=𝟏  como o 

número de tokens consumidos em um período ciclo-estático. Também define-

se a topologia de ator 𝚿 como uma matriz |𝑬|  ×  |𝑽|, onde: 

𝜳𝒎𝒊 =

 
  
 

  
 
𝚷 𝐞𝐦                 se 𝑒𝑚 =  𝑣𝑖 , 𝑣𝑗   𝑒 𝑣𝑖  ≠ 𝑣𝑗   

−𝚪 𝐞𝐦            se 𝑒𝑚 =  𝑣𝑗 , 𝑣𝑖  𝑒 𝑣𝑖  ≠ 𝑣𝑗

𝚷 𝐞𝐦 − 𝚪 𝐞𝐦                 se 𝑒𝑚 =  𝑣𝑖 , 𝑣𝑖 

𝟎                                          em outros casos

  

Se a ordem de 𝚿 é |𝑽| 𝟏, então um grafo conectado de CSDF é definido como 

consistente [BILSEN96]. Para um grafo de CSDF consistente, existe um 

agendamento finito (não vazio) que retorna o grafo para sua disposição original 

de tokens. Desta forma, a implementação representada pelo modelo precisa de 

buffers de capacidade finita. 

Define-se o vetor 𝒔 de dimensão |𝑽|, para o qual 𝜳𝒔 = 𝟎, e que determina as 

frequências de disparos relativas do período ciclo-estático. O vetor de repetição 

𝑞 do grafo de CSDF determina as frequências de disparos relativos dos atores 

e é dado por: 

𝐪 = 𝚲𝐬     com    𝚲𝒊𝒌 =  
𝜿 𝒗𝒊                se    𝑖 = 𝑘  

𝟎         em outros casos

  

Portanto, a taxa de repetição 𝑞𝑖 do ator 𝑣𝑖 é o número de fases de 𝑣𝑖, dentro de 

um período ciclo-estático, multiplicado pela frequência de disparo relativa do 

período ciclo-estático. Para o exemplo da Figura 2.7, o vetor 𝑠 é definido como 

[𝟐 𝟔 𝟑]𝑻, e o vetor de repetição é 𝒒 =  [𝟒 𝟔 𝟑]𝑻. 

2.1.6 Modelo de Fluxo Síncrono de Dados, Atento a 

Cenários 

Uma nova tendência, que emerge como uma extensão ao projeto baseado em 

modelos, é o projeto baseado em cenários [GHEORGHITA08, YANG02, 

MAMAGKAKIS07, GEILEN10a]. Nesta abordagem, o comportamento dinâmico 

de uma aplicação é visto como uma coleção de comportamentos diferentes (ou 

cenários) que ocorrem em uma ordem arbitrária, mas onde cada cenário é 
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suficientemente estático e previsível em relação ao desempenho e ao uso de 

recursos, motivo pelo qual podem ser tratados por métodos tradicionais. No 

entanto, alguns dos problemas do projeto baseado em modelos foram 

substituídos pela predição da ocorrência de cenários e pela habilidade de lidar 

com as transições entre tais cenários. 

Trabalhos como [STUIJK08, GEILEN10a] apresentam diferentes técnicas para 

modelar e analisar sistemas de modo a capturar o seu comportamento, 

expressado como uma coleção de cenários, sendo cada cenário representado 

através de um grafo de SDF. Aspectos dos vários grafos de SDF podem ser 

diferentes dentro dos múltiplos cenários, como, por exemplo, os tempos de 

execução, as taxas de comunicação, ou mesmo, a estrutura de cada grafo. As 

dependências entre cenários subsequentes são capturadas por tokens que são 

transferidos de um grafo para outro. O modelo apresentado nessa abordagem 

mostra a possibilidade de se capturar naturalmente o pipelining de cenários 

subsequentes. A base matemática da técnica apresentada corresponde ao uso 

da álgebra de Max-Plus, a qual fornece as ferramentas matemáticas 

necessárias para descrever sistemas baseados em atrasos e sincronização. 

O estado da arte da análise baseada em cenários [GHEORGHITA08, YANG02, 

GEILEN10a, STUIJK08] lida geralmente com código sequêncial, tal como o 

grafo de SDF, e não com aplicações concorrentes. A análise baseada em 

cenários foi aplicada em Poplavko et al. [POPLAVKO07] para grafos de HSDF 

com tempos variáveis de execução por cenário. Nesse trabalho, os autores 

propõem que o número e tipos de cenários, chaveados ao longo de um período 

a ser executado, sejam incorporados ao fluxo de entrada de vídeo, referente ao 

componente de codificação em uma aplicação MPEG-4. Nesse caso, é 

mostrado que, para esquemas avançados de codificação de vídeo, a 

modelagem baseada em diferentes tipos de cenário permite uma estimativa 

muito melhorada do tempo de execução do pior-caso, com custos 

computacionais geralmente acessíveis. Uma estimativa mais acurada do 

desempenho do pior-caso é obtida através da análise de todas as transições de 

um cenário 𝑠 para um cenário 𝑡. No entanto, quando o número de cenários é 

grande, a complexidade da análise necessária cresce, bem como a sobrecarga 

no fluxo de dados. 
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A análise tradicional de SDF está geralmente focada em comportamentos de 

longo prazo tal como a taxa média de transferência ou vazão média (Average 

Throughput). No entanto, ao considerar mudanças de cenário em grafos de 

SDF, a aplicação representada é executada só durante uma quantidade finita 

de tempo, de modo que o comportamento transitório resulta sendo de mais 

interesse que o comportamento médio de longo prazo. Neste sentido, Moreira e 

Bekooij [MOREIRA07] analisam o comportamento transitório de grafos de SDF 

a fim de estudar estritamente a execução periódica de grafos e sua respectiva 

latência. Igualmente, em [GEILEN10a] é apresentado um algoritmo para 

analisar o comportamento transitório e de regime estacionário de um SDF, de 

modo que também seja possível analisar as mudanças de comportamento 

entre múltiplos cenários (ver seção 2.2.3.4). 

Em vista de que as taxas constantes com que os tokens são produzidos ou 

consumidos definem a execução de cada SDF nas iterações, é possível dizer 

que tais iterações são a granularidade natural para definir os diferentes 

cenários, tanto do ponto de vista da aplicação, como do ponto de vista de 

análise de desempenho. Tal granularidade não impede que a execução das 

iterações subsequentes possa sobrepor-se no tempo. De fato, é muito comum 

que na execução dinâmica de uma aplicação – representada por uma 

implementação em pipeline – cenários diferentes possam ser ativados 

simultaneamente. 

2.1.6.1 Modelo de SDF Atento a Cenários baseado em 

Cadeias de Markov 

Uma das extensões do modelo de SDF, o Fluxo Síncrono de Dados Atento a 

Cenários (Scenary-Aware Data-Flow, SADF) [THEELEN06] considera que a 

ordem de ocorrência dos diferentes cenários é ditada por uma cadeia de 

Markov, tal que a ordem possível em que os cenários acontecem é estocástica. 

Os diferentes cenários podem ter tempos de execução diferentes, ou 

distribuições de tempo de execução iguais, para cada ator; igualmente podem 

ter diferentes taxas de comunicação, e alguns atores podem ficar inativos em 

um, ou em mais cenários. 

Esses SADFs podem ser analisados estocasticamente e para o comportamento 

do pior-caso. A vazão média do longo prazo pode ser calculada, bem como as 

estatísticas de ocupação dos buffers. Os resultados exatos podem, em 
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princípio, ser obtidos por técnicas de exploração do espaço de estado; ou uma 

simulação pode ser usada para se obter melhores aproximações quando os 

modelos tornam-se demasiado grandes para uma análise precisa. Visto que a 

análise não é feita por composição de cenário como no trabalho [GEILEN10a], 

o espaço de estado que precisa ser analisado pode, ocasionalmente, se tornar 

altamente proibitivo. 

2.1.6.2 Modelo de SDF Atento a Cenários baseado em uma 

Máquina de Estados Finitos 

O projeto [STUIJK08] introduz outra extensão para o MoC de SADF, o qual 

pode ser utilizado para modelar uma aplicação em conjunto com seus 

diferentes cenários. Esse novo MoC é chamado de Fluxo Síncrono de Dados, 

Atento a Cenários baseado em Máquina de Estados Finitos, (Finite State 

Machine-based Scenario-Aware Data-Flow, FSM-based SADF). O MoC de SADF 

baseado em FSM é uma versão restrita da MoC de SADF [THEELEN06] 

apresentado na subseção anterior 2.1.6.1. Estas restrições tornam a análise 

do comportamento temporal de um modelo de SADF baseado em FSM mais 

rápido do que em um modelo geral de SADF. No entanto, o resultado da 

análise pode ser menos acurado devido às abstrações feitas na FSM incluída 

no primeiro destes modelos. 

2.1.7 Comparação de Modelos de Fluxo de Dados 

[STUIJK07] 

Esta seção foi feita de uma tradução livre da seção 4.7 da tese de doutorado de 

[STUIJK07]. 

Como foi visto até agora, existem vários MoCs de fluxo de dados. Esses MoCs 

diferem na sua expressividade e concisão, analisabilidade e eficiência na 

implementação [STUIJK07]. A expressividade e a concisão de um modelo 

indicam quais sistemas podem ser modelados, e quanto esses modelos são 

simples ou resumidos. Por exemplo, o comportamento de um decodificador 

H.263 pode ser representado por um modelo de SDF consistindo de 4 atores. 

Alternativamente, o mesmo comportamento pode ser modelado com um 

modelo de HSDF contendo 4754 atores, ilustrando que o modelo anterior é 

mais sucinto. Claramente, a construção do modelo de SDF é mais fácil do que 

a construção do grande modelo de HSDF. Além disso, algumas propriedades 

(por exemplo, comportamento dependente de dados) podem ser modeladas em 
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alguns MoCs de fluxo de dados, mas não em outros, o que é uma diferença 

quanto à expressividade.  

O segundo aspecto que diferencia os MoCs é a sua analisabilidade. A 

analisabilidade de um MoC é determinada pela disponibilidade de algoritmos 

de análise, e do tempo de execução requerido por um algoritmo quando 

aplicado em um grafo com um determinado número de nós, independente do 

MoC considerado. O terceiro aspecto que é relevante quando se comparam 

MoCs é a sua eficiência na implementação. Isto é influenciado pela 

complexidade do problema de escalonamento e o tamanho (do código) dos 

agendamentos resultantes.  

Nesta seção, os MoCs de fluxo de dados mais importantes são comparados 

nesses três aspectos acima mencionados. O resultado desta comparação pode 

ser visualizado na Figura 2.8. O objetivo da comparação é apresentar a 

motivação para a escolha feita nesta tese para se modelar uma aplicação 

através de SDFs. 

 

Figura 2.8: Comparação de MoCs de Fluxo de Dados [STUIJK07]. 
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Os dois primeiros MoCs de fluxo de dados considerados são o de HSDF e o de 

SDF [LEE87a, POPLAVKO07]. É interessante observar que tais modelos 

correspondem a duas subclasses do modelo de Rede de Petri, MoC de 

propósito geral bem conhecido, não limitado a fluxo de dados, e com uma 

ampla literatura científica e de divulgação [PETRI62, REISIG98]. Tais 

subclasses são os Grafos Marcados [COMMONER71] e os Grafos Marcados 

Ponderados [TERUEL92], respectivamente. A literatura de Redes de Petri pode 

fornecer arcabouços teóricos e algoritmos de análise aplicáveis tanto a 

modelos de SDFs como de HSDFs. 

A diferença importante entre os modelos de SDF (ou Grafos Marcados 

Ponderados) e de HSDF (ou Grafos Marcados) é que o primeiro MoC pode lidar 

com dependências de multitaxa, fazendo-o mais sucinto. No entanto, os 

algoritmos de análise existentes para o modelo de HSDF, para propriedades 

como a vazão ou a latência, têm complexidade de tempo polinomial. Por outro 

lado, os algoritmos de análise para o modelo de SDF têm uma complexidade 

de tempo não-polinomial. Isto implica que a analisabilidade deste é menor. O 

fato de que estes MoCs suportem dependências multitaxa faz com que seus 

agendamentos, e o problema de escalonamento, também sejam mais 

complexos. Desta forma, sua eficiência de implementação é menor do que 

aquela de um grafo modelado com HSDF. 

Karp e Miller introduziram em 1966 o modelo chamado de Grafo de 

Computação [KARP66], para o qual, igual ao grafo de SDF, os atores 

consumem e produzem uma quantidade fixa de tokens em cada disparo, e os 

arcos podem conter tokens iniciais. Para cada porta de entrada de um ator, 

um parâmetro de limite é adicionado, indicando que ao ator conectado só é 

permitido disparar, se o número de tokens no arco é pelo menos igual ao limite 

anotado. Um grafo de SDF pode ser visto como um grafo de computação onde 

esse limite é igual ao número de tokens consumidos pela porta de entrada 

durante um disparo. Karp e Miller [KARP66] proporcionam condições 

necessárias e suficientes para a ―vivacidade‖ (liveness) de um grafo de 

computação. A ―vivacidade‖ indica que todas as partes do grafo podem ser 

executadas, frequentemente, de modo infinito. Nesse artigo, os autores 

mostram também as condições sob as quais o tamanho do buffer nos arcos 

permanece limitado ao executar um grafo de computação. Condições 

semelhantes existem também para o grafo de SDF. Em [GHAMARIAN06b], 
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todas as condições necessárias e suficientes para a ―vivacidade‖ e limitação de 

um modelo de SDF são dadas. 

A distinção feita no modelo do grafo de computação entre o número de tokens 

necessários para um ator disparar, e o número real de tokens consumidos por 

um disparo, não torna este modelo mais expressivo do que o modelo de SDF, 

mas sim mais sucinto. No entanto, isso faz com que as condições sob as quais 

um ator pode ser agendado (disparado) sejam mais complexas. Pela mesma 

razão, os algoritmos de análise costumam ser mais complexos.  

Uma propriedade importante dos MoCs discutidos até agora é que a taxa na 

qual os atores consomem tokens das suas entradas, e produzem tokens nas 

suas saídas, é constante. O MoC de CSDF [BILSEN96, LAUWEREINS94] 

relaxa essa restrição. Nesse modelo, a taxa de ativação de uma porta pode 

mudar entre disparos subsequentes. A sequência das taxas da porta deve ser 

finita e repetida periodicamente. Utilizando o algoritmo de [LAUWEREINS94], 

qualquer grafo de CSDF pode ser convertido em um grafo de HSDF 

equivalente. Isso garante que um agendamento periódico, de ordem estática, 

possa ser construído para um grafo de CSDF.  

Isto também mostra que o CSDF não é mais expressivo que o SDF, porém é 

mais simples e compacto para certos aspectos. A complexidade dos 

agendamentos em um CSDF será tipicamente maior que o agendamento que 

resulta de um SDF com um número igual de atores. Técnicas existentes de 

análise baseadas em espaço de estado para SDFs podem ser estendidas para 

CSDFs considerando as sequências de taxas como parte de cada estado. Já 

que os CSDFs contêm mais informação nos seus estados quando comparados 

com os SDFs, os algoritmos de análise serão mais lentos. 

Não é possível modelar um comportamento dependente de dados em qualquer 

dos MoCs discutidos até agora. Isto torna impossível expressar a propriedade 

de que um ator possa escolher entre duas entradas, em função do valor de um 

token em uma terceira entrada. O MoC de Fluxo Booleano de Dados (Boolean 

Data-Flow, BDF) permite a modelagem desse tipo de comportamento 

dependente de dados. Esse modelo foi introduzido por Lee em [LEE91] e 

estudado extensivamente por Buck em [BUCK93]. O BDF estende o SDF com 

um mecanismo de chaveamento e de seleção. 



61 

A chave copia os dados que lê da sua entrada para uma das suas saídas, 

tendo como variável de decisão o valor do token de controle Booleano. 

Igualmente o seletor lê dados de uma das suas entradas, baseado no valor de 

um token de controle, e copia esses dados para sua saída. A chave e o seletor 

introduzem um comportamento dependente de dados, o qual faz com que o 

grafo de BDF não seja, em geral, analisável em fase de projeto. O 

comportamento dependente de dados torna também impossível construir um 

agendamento de ordem-estática para um BDF. 

Portanto, um mecanismo de agendamento em fase de execução deve ser 

utilizado ao implementar uma aplicação modelada com um BDF. Isto faz a 

implementação de um BDF ser menos eficiente do que qualquer um dos MoCs 

mencionados previamente. O modelo de SADF é outro MoC de fluxo de dados 

que permite a modelagem e análise de comportamento dependente de dados 

[THEELEN06]. Em um grafo de SADF as taxas dos atores são dependentes de 

dados e controladas por um ator de controle. Tanto o modelo BDF e o modelo 

de SADF são Turing-completos, implicando que ambos podem modelar o 

mesmo comportamento. No entanto, um grafo de SADF será frequentemente 

mais simples que um grafo de BDF modelando o mesmo comportamento 

funcional, visto que os atores de controle no SADF permitem a modelagem de 

estruturas de controle mais complexas do que a simples chave e o seletor do 

modelo BDF. 

Recentemente, um número de algoritmos de análise foi desenvolvido para 

grafos SADFs [GEILEN10a]. Esses algoritmos têm uma complexidade de tempo 

não-polinomial, NP. O tempo de execução destes algoritmos é maior que o 

tempo requerido para executar um algoritmo de análise similar ao aplicado 

sobre um CSDF ou um SDF igualmente dimensionados. Isto acontece porque 

tipicamente mais comportamentos diferentes são possíveis de modelar em um 

SADF, e todos esses comportamentos precisam ser analisados. O SADF pode 

ser parcialmente agendado em fase de projeto, e deve ser parcialmente 

agendado em fase de execução. 

O MoC de Rede de Processos Kahn (KPN) foi proposto por Kahn em [KAHN74]. 

Neste modelo, os processos se comunicam uns com os outros pelo envio de 

dados através de arcos. Um processo pode escrever em um arco sempre que 

necessitar. Quando o processo tenta ler de um arco que está vazio (sem 
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dados), ele se bloqueia, e deve esperar até que o dado esteja disponível. A 

quantidade de dados lidos de um arco pode ser dependente de dados, 

permitindo-se assim modelar qualquer função contínua, das entradas do KPN 

até as saídas do KPN, com um número arbitrariamente pequeno de processos. 

A continuidade corresponde informalmente à propriedade dos fluxos de dados 

de que uma entrada extra só pode levar a uma saída extra (não menos). De 

fato, o modelo de KPN é suficientemente expressivo para capturar com 

precisão todas as transformações de modelos de fluxos dependentes de dados. 

Isto implica que não é possível analisar propriedades tais como a vazão ou os 

requisitos de buffer de um KPN sem considerar todas as entradas possíveis. 

Cada entrada pode exigir um agendamento diferente. Desta forma, o 

agendamento em fase de execução deve ser utilizado quando um KPN é 

implementado. 

Um MoC que seja utilizado em um fluxo de projeto, orientado a prever o 

desempenho do sistema, deve ter técnicas de análise suficientemente rápidas. 

Além disso, o modelo deve permitir uma implementação eficiente visto que a 

aplicação modelada no MoC deve ser realizada em uma plataforma, enquanto 

minimiza-se o uso de recursos. A modelagem de aplicações no MoC utilizado 

também deverá ser tão simples quanto possível, a fim de permitir que os 

projetistas descrevam as diferentes aplicações da maneira mais natural. 

O primeiro requisito é cumprido pelo HSDF, SDF, grafos de computação e o 

CSDF. O MoC HSDF não foi escolhido dado que os respectivos modelos das 

aplicações reais podem se tornar muito grandes. Considere-se, por exemplo, o 

descodificador H.263 discutido no começo desta seção, cuja análise levaria a 

algoritmos muito demorados para serem úteis na prática, apesar da sua 

complexidade de tempo polinomial. 

2.1.8 Modelos Dinâmicos de Eventos Discretos 

Em princípio, um evento é algo que ocorre durante a execução de uma 

aplicação, de modo que qualquer alteração em um sistema pode ser definida 

como um evento. Como uma noção básica do conceito de evento, neste 

trabalho será utilizada a seguinte definição amplamente aceita na literatura 

[KRANZLMÜLLER00]: 
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Definição – Evento: 

Um evento é definido como uma ação sem duração que ocorre em um ponto 

específico no tempo e muda o estado de um processo.  

 

 

Desta forma, um evento é caracterizado como uma expressão para a mudança 

de estado de uma aplicação. Isso enfatiza a declaração dada acima, de que um 

evento pode realmente ser a ocorrência de qualquer coisa, ou, para ser mais 

preciso, pode expressar qualquer mudança de estado que ocorre durante a 

execução da aplicação. Note-se que a mudança de estado é descrita pelo 

acontecimento do novo estado, ou melhor, quando o novo estado inicialmente 

ocorre. Assim, um evento não pode fornecer informação alguma sobre o estado 

prévio, embora ele identifique a transição do estado prévio ao estado atual. 

Além disso, um evento é um item virtual, uma vez que não precisa de tempo 

algum para a sua existência, porém ele define o instante em que algo 

acontece. Ele existe apenas para marcar um determinado acontecimento ao 

longo do tempo [KRANZLMÜLLER00]. A tabela 2.1 apresenta alguns exemplos 

de eventos que podem acontecer dentro de uma aplicação. 

 

Tabela 2.1: Tipos de eventos e seus dados associados 

Tipo de mensagem, conteúdo das mensagens em espera

Eventos relacionados ao sistema

Eventos temporários requeridos para a depuração 

Dados envolvidosEvento

Nome do evento

Valor retornado

Nome do arquivo, modo de acesso, tamanho do buffer...

Manipulador do arquivo

Manipulador do arquivo, registro que foi lido

Manipulador do arquivo, registro a ser escrito

Eventos do sistemas

Eventos de depuração

Parâmetros de entrada... 

Resultados, parâmetros de saída...

Fonte, destino, tipo de mensagem, parâmetros...

Fonte, destino, tipo de mensagem, parâmetros...

Número do processo, número da falha, dados da falha...

Gerador de números aleatório

Abrir arquivo

Fechar arquivo

Leitura de arquivo

Escrita a um arquivo

Inspeção de mensagens em espera

Início de um processo

Terminação de um processo

Envio de mensagem

Recepção de mensagem

Falha

Evento/ação definida pelo usuário
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2.1.8.1 Grafos de Eventos Temporizados 

Um Grafo de Eventos Temporizados (TEG, Timed Event Graph) é uma Rede de 

Petri (RP)5 na qual cada lugar (place da RP) tem exatamente uma transição de 

entrada e uma transição de saída [RAISCH09]. É possível escrever as equações 

lineares de estado do grafo sob uma notação de operações (𝑚𝑖𝑛, +)6 ou 

(𝑚𝑎𝑥, +)7 que descrevem os disparos das transições de um TEG enquanto ele 

segue a semântica de execução “Just In Time”. Para se obter um modelo linear, 

é possível associar para cada transição 𝑥, uma função counter, a qual é um 

mapeamento ℤ →  ℤ𝑚𝑖𝑛 , 𝑡 ⟼ 𝑥(𝑡), que oferece o número de vezes que a 

transição 𝑥 tenha sido disparada até o tempo 𝑡; ou paralelamente uma função 

dater, a qual é um mapeamento ℤ →  ℤ𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 ⟼ 𝑥(𝑘), que oferece o momento 

no tempo do seu 𝑘-ésimo disparo. Visto que nos Sistemas Dinâmicos de 

Eventos Discretos8 (Discrete Event Dynamic Systems, DEDS) os estados são 

finitos e o tempo é discreto [BACCELLI01, COHEN89], considera-se que as 

funções daters e counters têm valores inteiros. Isto fica ilustrado através do 

seguinte exemplo: 

 

Figura 2.9: Um TEG simples, definido com dois lugares (places), duas transições 

de entrada 𝒖𝟏 e 𝒖𝟐 e uma transição de saída 𝒚 [CORRÉÏA09]. 

Considere-se o TEG da Figura 2.9. O comportamento da transição 𝑦 é descrito 

como se segue: 

 Como uma função dater definida como: 

                                                           
5
 Também é comum denotar as Redes de Petri como PN, se referindo ao termo em inglês Petri Nets. 

6
 Conhecida também como operação ou Álgebra de Min-Plus [CORRÉÏA09]. 

7
 Conhecida também como operação ou Álgebra de Máx-Plus [CORRÉÏA09]. 

8
 Tais como sistemas flexíveis de produção, redes de telecomunicações, sistemas de multiprocessamento, 

redes ferroviárias, sistemas inteligentes de transporte, redes de computadores, entre outros. 
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𝑦(𝑘) = 𝑚𝑎𝑥 𝑢1(𝑘) + 2, 𝑢2(𝑘 − 1) 

= 2 ⊗ 𝑢1 𝑘 ⊕ 𝑢2 𝑘 − 1   Em notação de Max-Plus9

 

Nste caso, 𝑦(𝑘) indica que o tempo de disparo da transição 𝑦 será 

definido pelo maior dos tempos de produção dos tokens que chegam de 

cada lugar de entrada da transição 𝑦. Os tokens do lugar mais acima 

terão um tempo correspondente ao tempo da transição 𝑢1, mais duas 

unidades de tempo que demora o lugar em liberar o seu respectivo 

token de saída. Igualmente, os tokens do lugar mais abaixo terão um 

tempo de produção correspondente ao tempo da transição 𝑢2 adiantado 

em uma iteração (𝑘 − 1), devido ao token inicial armazenado neste lugar 

[COHEN89]. 

 Ou, como uma função counter definida como: 

𝑦(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛 𝑢1 𝑡 − 2 , 𝑢2 𝑡 + 1 

= 𝑢1 𝑡 − 2 ⊕ 1 ⊗ 𝑢2 𝑡         Em notação de Min-Plus10

 

Neste caso, 𝑦(𝑡) indica que o número de vezes que a transição será 

ativada até o tempo 𝑡 dependerá do lugar de entrada com o menor 

número de tokens disponíveis para serem consumidos pela transição 𝑦. 

Assim, o lugar mais acima terá disponível a quantidade de tokens 

gerados pela transição 𝑢1 em um tempo 𝑡 − 2; e o lugar mais abaixo terá 

um número disponível de tokens dado pela quantidade de tokens 

geradas pela transição 𝑢2, mais um token inicial previamente 

armazenado neste lugar. Visto que a transição só poderá disparar 

enquanto houver tokens disponíveis nos seus lugares de entrada, a 

quantidade de tokens gerados pela transição 𝑦 será igual ao número de 

vezes que a transição disparar, o que é igual ao número de tokens 

daquele lugar que tiver a menor quantidade de tokens até o tempo 𝑡 

[COHEN89]. 

                                                           
9
 Seção 4.3.1.1, desta tese. 

10
 Referência [CORRÉÏA09]. 
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2.2 ANÁLISE DE DESEMPENHO 

2.2.1 Análise de Desempenho Modular (MPA) 

A Análise de Desempenho Modular (Modular Performance Analysis, MPA) 

[WANDELER06a] é uma abordagem que constrói um modelo de desempenho 

de um sistema, capturando as propriedades dos seus diferentes elementos, de 

modo tal que o modelo pode ser empregado para análise utilizando a 

metodologia de Real-Time Calculus. 

Real-Time Calculus baseia-se no arcabouço teórico chamado Network Calculus 

[BOUDEC01], o qual permite aos projetistas especificar um sistema como um 

modelo matemático, e avaliar as principais restrições de desempenho tais 

como o atraso end-to-end. Esta teoria é baseada na álgebra MinPlus (min, +), e 

é proposta principalmente para a análise de desempenho de sistemas 

determinísticos, especialmente para a análise do ―pior-caso‖. Real-Time 

Calculus estende os conceitos básicos de Network Calculus para o domínio de 

sistemas embarcados de tempo real [THIELE00]. 

 

Figura 2.10: Visão geral da abordagem de Análise Modular de Desempenho (MPA) 

[WANDELER06a].  

A Figura 2.10 apresenta uma visão geral da abordagem de MPA 

[WANDELER06a], onde os modelos de desempenho são construídos usando 

três elementos básicos abstratos: as curvas de chegada, que modelam o 

ambiente (fluxos de eventos que chegam e saem); as curvas de serviço, que 
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modelam a capacidade dos recursos (Modelo da Arquitetura); e os 

componentes abstratos, os quais definem a semântica de execução da tarefa 

dentro do sistema (Modelo do Componente). As seções a seguir dão uma breve 

introdução a estes elementos básicos e aos métodos de análise. 

2.2.1.1 Modelo do Ambiente 

2.2.1.1.1 O Modelo de Fluxo de Eventos 

Em um fluxo de eventos, cada evento tem um tempo relacionado ao momento 

de sua ocorrência. Além disso, é possível definir uma classificação de 

diferentes tipos de eventos para todos os eventos que podem ser encontrados 

em um fluxo de entrada, de modo que no modelo do sistema as atividades e 

exigências de recursos criadas por um determinado evento dependerão do seu 

respectivo tipo de evento. Essa informação temporal abstrata de um fluxo de 

eventos é capturada utilizando o conceito de curvas de chegada, superior e 

inferior [CRUZ91]. 

 

 

Definição - Curvas da chegada: Seja 𝑅[𝑠, 𝑡) o número de eventos que chega 

dentro de um fluxo de eventos, no intervalo de tempo [𝑠, 𝑡). Então, 𝑅 e as 

curvas de chegada inferior e superior,  𝜶 𝒍 e 𝜶 𝒖,  estão relacionados uns com 

outros pela seguinte desigualdade: 

𝜶 𝒍 𝒕 − 𝒔 ≤ 𝑹 𝒔, 𝒕 ≤ 𝜶 𝒖 𝒕 − 𝒔 ,               ∀𝒔 < 𝒕      (2.4) 

Onde 𝜶 𝒍 𝟎 =  𝟎, 𝜶 𝒖 𝟎 =  𝟎 

 

 

A informação de temporização dos modelos padrões de eventos – tais como o 

modelo periódico, periódico com jitter, periódico com rajada, esporádico, ou de 

qualquer fluxo de eventos com um comportamento temporal conhecido – pode 

ser representada por uma escolha apropriada de 𝜶 𝒍 e 𝜶 𝒖 [CHAKRABORTY03]. 

Além disso, também é possível determinar os valores de 𝜶 𝒍 e 𝜶 𝒖 

correspondentes a qualquer rastro (trace) de eventos arbitrários e de dimensão 

finita obtidos, por exemplo, a partir da observação ou simulação. 
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Definição - Autômato de Eventos: Um autômato de eventos 𝐹𝜍  é uma tupla 

(𝑆, 𝑆0 ,𝛴, 𝑇), onde 𝑆 é um conjunto de estados, 𝑆0  ⊆  𝑆 é um conjunto de estados 

iniciais, Σ é um conjunto de tipos de eventos, e 𝑇 ⊆  𝑆 ×  𝛴 ×  𝑆 é um conjunto 

de transições [WANDELER05a, WANDELER05b]. O sistema começa em um 

estado inicial, e, se 𝑠
𝜍
→ 𝑠′ então um evento 𝜍 pode ocorrer no fluxo de eventos, 

levando a uma mudança de estado de 𝑠 para 𝑠′. 

 

 

A informação funcional de um fluxo de eventos pode ser obtida a partir de sua 

especificação formal, ou, algumas vezes, também pode ser possível descobrir 

padrões de sequência em um rastro (trace) de eventos, de dimensão finita, os 

quais podem ser transformados em um autômato de eventos. 

Quando é dado um modelo de fluxo de eventos como aquele definido na seção 

anterior, descrito por 𝜶 𝒍, 𝜶 𝒖 e 𝐹𝜍 , será então inferido que em qualquer intervalo 

de tempo de comprimento ∆, pelo menos 𝜶 𝒖(∆), e no máximo 𝜶 l(∆), número de 

eventos estarão chegando dentro do fluxo, e que a possível sequência de 

eventos de chegada estará limitada por corridas apropriadas de comprimento 

∆, dada pelo autômato de eventos 𝐹𝜍 . 

2.2.1.2 Modelo de Elemento Arquitetural 

Dado um fluxo de dados que atravessa um sistema que contém um único 

elemento de processamento (PE), seja 𝐴 sua função cumulativa de chegada 

(isto é, 𝐴(𝑡) é o número de itens de dados que chegaram até o tempo 𝑡); e seja 

𝐷 a função cumulativa de partida do fluxo, definida de forma semelhante pelo 

número 𝐷(𝑡) de itens que deixaram o PE até o tempo 𝑡, o sistema fornece uma 

curva (mínima) de serviço 𝜷, 𝑫(𝒕)  ≥  𝑨 ⊗  𝜷 11.  

A fim de se caracterizar as capacidades de processamento do sistema, é 

possível usar 𝑪[𝒔, 𝒕) para representar o número de unidades de processamento, 

ou de comunicação, disponíveis a partir de PE no intervalo de tempo [𝒔, 𝒕), de 

modo que as curvas de serviço inferior e superior, 𝜷𝒍 e 𝜷𝒖, obedeçam a 

desigualdade: 

                                                           
11

 No contexto de Real-Time Calculus e Álgebra Min-Plus, esta operação corresponde à convolução 

 𝑓 ⊗ 𝑔  𝑡 ≔ inf0≤𝜏≤𝑡 𝑓 𝜏 + 𝑔 𝑡 − 𝜏   [BOUDEC01]. 
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𝜷𝒍 𝒕 − 𝒔 ≤ 𝑪 𝒔, 𝒕 ≤ 𝜷𝒖 𝒕 − 𝒔 ,           ∀𝒔 < 𝒕        (2.5) 

Onde 𝜷𝒍 𝟎 = 𝜷𝒖 𝟎 = 𝟎. 

Casos particulares de curvas de serviço são as funções de pico de taxa, com 

taxa 𝑟 (o sistema pode processar 𝑟 itens por unidade de tempo, e 𝜷(𝜟) = 𝒓 • 𝜟), 

e as curvas de serviço de atraso puro com atraso 𝑑: 𝜷(𝜟)  =  𝟎 se 𝑡 < 𝑑, e 

𝜷 (𝜟)  =  +∞ em outros casos [WANDELER05a]. A combinação dessas duas 

curvas de serviço dá uma função de taxa-latência: 

𝜷: 𝒕 →  𝑹 (𝜟 − 𝑻)+ 

onde a+ denota 𝒎𝒂𝒙 (𝒂, 𝟎). 

As curvas de serviço de um recurso podem ser determinadas utilizando 

databooks, usando propriedades derivadas analiticamente, ou usando 

medições. No caso mais simples de um processador sem carga, tanto as 

curvas do recurso superior e inferior são iguais a uma função de pico de taxa, 

representada por linhas retas 𝜷𝒖(𝜟)  =  𝜷𝒍(𝜟)  =  𝒇 •  𝜟, onde 𝑓 é igual à 

frequência do processador, isto é, o número de ciclos de processamento 

disponíveis por unidade de tempo [WANDELER05a].  

Uma maior discussão sobre o modelo geral de Curva de Serviço é dada na 

seção 2.2.2, a fim de colocar as bases do modelo de curvas de serviços 

baseadas em cenários proposto na seção 5.3.2 do capítulo 5. 

2.2.1.3 Componentes Abstratos e o Real-Time Calculus 

Os componentes abstratos são os blocos básicos para a construção de um 

modelo de desempenho de um sistema. Eles modelam as tarefas da aplicação 

em um sistema concreto e definem a semântica de como as tarefas da 

aplicação são executadas nos elementos arquiteturais. Ao mesmo tempo, eles 

também constroem as bases para a análise de desempenho. 

Uma semântica de execução muito comum para as tarefas de uma aplicação 

em sistemas embarcados é a computação preemptiva gananciosa (Greedy 

Preemptive Computation), onde um componente é ativado pelos eventos de um 

fluxo de eventos de entrada. Uma tarefa pré-conhecida é instanciada com cada 

chegada de um evento a fim de processar o evento de entrada, e as tarefas 



70 

ativas são processadas em ordem FIFO, enquanto elas ficam restritas pela 

disponibilidade de recursos. 

Na abordagem apresentada, os componentes concretos são modelados por 

componentes abstratos com um conjunto de relações internas que 

transformam as curvas de chegada, 𝛼, e as curvas de serviço, 𝛽, em curvas de 

chegada de saída 𝛼’, e em curvas de serviço 𝛽’, de acordo com a semântica de 

execução do componente concreto.  

Em Real-Time Calculus, o atraso máximo 𝒅𝒎𝒂𝒙 experimentado por um fluxo de 

eventos com uma curva de chegada superior 𝛼𝑢 , que é processada em um 

componente abstrato com semântica de computação pré-emptiva, e com uma 

curva de serviço inferior, 𝜷𝒍, é limitado pela distância horizontal máxima entre 

𝜶𝒖 e 𝜷𝒍 [WANDELER06a] dado por: 

𝒅𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝒔𝒖𝒑
𝒕≥𝟎

 𝒊𝒏𝒇 𝝉 ≥ 𝟎 ∶  𝜶𝒖 𝒕 ≤ 𝜷𝒍 𝒕 + 𝝉          (2.6) 

Analogamente, o espaço máximo de buffer 𝒃𝒎𝒂𝒙 que é necessário para 

armazenar esse fluxo de eventos é delimitado pela distância vertical máxima 

entre 𝜶𝒖 e 𝜷𝒍 [WANDELER06a] dada por: 

𝒃𝒎𝒂𝒙 = 𝒔𝒖𝒑
𝝀≥𝟎

 𝜶𝒖 𝝀 − 𝜷𝒍 𝝀           (2.7) 

A Figura 2.11 apresenta graficamente as relações entre 𝛼, 𝛽, 𝑑𝑚𝑎𝑥  e 𝑏𝑚𝑎𝑥 . 

 

Figura 2.11: Atraso e Backlog obtidos a partir da curva de chegada e curva de 

serviço [WANDELER05a]. 
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É possível conectar componentes abstratos em uma rede de acordo com o 

modelo do sistema que é obtido após o mapeamento e o agendamento de 

várias aplicações sobre uma arquitetura de sistema. Os fluxos de eventos que 

saem dos componentes abstratos (tarefas) podem ser conectados a uma 

entrada de fluxo de eventos de outro componente e, de modo semelhante, a 

capacidade de recurso que não é consumida por um componente abstrato 

pode ser conectada à entrada de recurso de um componente abstrato de 

prioridade mais baixa. Em conjunto com os modelos de todos os recursos do 

sistema (curvas de serviço) e fluxos de eventos que entram (curvas de 

chegada), o modelo de desempenho de um sistema completo é obtido. 

2.2.2 Modelo de Curvas de Serviços 

Nos últimos anos, as curvas de serviços têm se mostrado um modelo poderoso 

e versátil para análise de desempenho dos elementos de rede, tais como 

escalonadores, enlaces e formadores de tráfego, e até redes inteiras de 

computadores como a Internet. A elegância do conceito de curva de serviço é 

devida às fórmulas intuitivas de convolução que determinam as saídas de 

dados de um sistema a partir da suas entradas e da sua curva de serviço 

(como mencionado na seção 2.2.1.2).  

Esta relação fundamental constitui a base do modelo de Network Calculus 

[BOUDEC01] e o relaciona com a teoria de sistemas clássicos, no entanto, sob 

uma visão matemática diferente chamada de Álgebra Min-Plus (também 

conhecida como Álgebra Tropical [SIMON88])12. Tal como na teoria de sistemas 

clássicos, a força particular da convolução Min-Plus é a capacidade de 

concatenar um conjunto de sistemas ao longo de uma rota de rede. Isto facilita 

a noção de Curva de Serviço de Rede, a qual tem a expressividade para 

caracterizar redes inteiras através de uma única função de transferência 

[MARKUS10]. 

O modelo de curva de serviço descreve os elementos da rede, como roteadores, 

escalonadores e enlaces, usando funções do tempo que especificam o serviço 

que é oferecido pelo elemento durante um intervalo de tempo definido. De 

modo semelhante à teoria de sistemas, as curvas de serviços podem ser vistas 

                                                           
12

 A álgebra de Min-Plus foi desenvolvida na década dos 80's pelo matemático e cientista da computação 

Imre Simon (Prof. da USP, 1984-2002). Com o tempo a álgebra de Min-Plus tem recebido também o 

título de "Álgebra Tropical", só como uma referência ao Brasil. 
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como a resposta ao impulso de um sistema linear. Na álgebra Min-Plus, a 

saída de dados de um elemento de rede pode ser calculada a partir da 

convolução da função de chegada e a curva de serviço do sistema. Esta forma 

de convolução é significativa, uma vez que ela estabelece um arcabouço geral 

para a análise de redes inteiras. Os sistemas individuais ao longo de uma rota 

de rede podem ser facilmente concatenados pela convolução das suas curvas 

de serviço, produzindo uma curva de serviço de rede que especifica o serviço 

disponível fim-a-fim. 

Intimamente relacionada com a álgebra Min-Plus é a álgebra Max-Plus, a qual 

é detalhada no livro de Baccelli et al. [BACCELLI01], sendo apresentada 

brevemente na seção 4.3.1.1 da presente tese. 

2.2.2.1 Generalização de Curva de Serviço 

O modelo de Network Calculus define o conceito de curva de serviço 𝑆(𝑡) para 

modelar o serviço que é fornecido por um sistema. A noção de curva de serviço 

foi introduzida em [PAREKH93], e ainda mais generalizada e formalizada em 

[MARKUS10]. Diz-se que um sistema, tal como o mostrado na Figura 2.12, 

oferece 𝑆(𝑡) como uma curva de serviço, se para todo 𝑡 ≥ 0 ela satisfaz: 

𝐷 𝑡 ≥ 𝐦𝐢𝐧
𝜏∈ 0,𝑡 

 𝐴 𝜏 + 𝑆 𝑡 − 𝜏  = : 𝐴 ⊗ 𝑆 𝑡              (2.8)  

onde 𝐴 𝑡  é a função acumulativa de chegada, 𝐷 𝑡  é a função acumulativa de 

saída, e o operador ⊗ é referido como a convolução Min-Plus. As curvas de 

serviço têm se mostrado um modelo útil para uma variedade de sistemas 

frequentemente utilizados em redes de computadores [MARKUS10]. 

 

Figura 2.12. Um sistema de filas, como curva de serviço 𝑺(𝒕), chegadas 𝑨(𝒕) e 

saídas 𝑫(𝒕). 

No caso de um enlace com taxa constante 𝑅, a curva de serviço corresponde a 

𝑆(𝑡) = 𝑅 ∙ 𝑡. Além deste exemplo, a função de Latência-Taxa 𝑆 𝑡 = 𝑅[𝑡 − 𝑇]+, 

onde [𝑥]+ = 𝑚𝑎𝑥 0,𝑥 , pode ser usada para modelar um enlace com capacidade 
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𝑅 e atraso de propagação 𝑇, ou um escalonador como aquele chamado de 

Enfileiramento Justo Ponderado (Weighted Fair Queuing, WFQ) que atribui 

uma taxa de 𝑅 a certa classe de tráfego sujeita a uma latência 𝑇 

[STILIADIS98]. 

Visto que a Eq.(2.8) fornece um limite inferior para o processo de saída, a 

curva de serviço definida é também chamada frequentemente de curva inferior 

de serviço. Do mesmo modo, as curvas superiores de serviço podem ser 

definidas para fornecer um limite superior nas saídas. Se um sistema 

implementa 𝑆(𝑡) tanto como a curva inferior e a curva superior de serviço, a 

Eq.(2.8) considera só a componente de igualdade, e 𝑆(𝑡) é referida como uma 

Curva Exata de Serviço. Exemplos de sistemas que implementam uma curva 

exata de serviço são aqueles mencionados previamente de enlaces de taxa 

constante 𝑆(𝑡) = 𝑅 ∙ 𝑡 e os escalonadores Latência-Taxa 𝑆 𝑡 = 𝑅[𝑡 − 𝑇]+ 

[STILIADIS98], mencionados também na seção 2.2.1.2. 

2.2.2.2 Concatenação fim-a-fim de um conjunto de sistemas 

Uma propriedade muito importante de Network Calculus é a extensão do 

conceito de curva de serviço de um único sistema, para um número arbitrário 

de sistemas em série. Isto facilita uma aplicação imediata dos resultados 

obtidos em nós isolados, tais como os valores de limites de desempenho 

mostrados antes, para as redes inteiras. 

O processo de saída de um conjunto de dois sistemas com curvas de serviço 𝑆1 

e 𝑆2, respectivamente, pode ser calculado através da inserção recursiva, tal 

que 𝐷 𝑡 ≥ (𝐴 ⊗ 𝑆1) ⊗ 𝑆2(𝑡). Visto que a convolução Min-Plus é uma operação 

associativa, é possível escrever 𝐷 𝑡 ≥ 𝐴 ⊗  𝑆1 ⊗ 𝑆2 (𝑡). Por extensão, segue que 

uma rede composta de 𝑛 curvas de serviço 𝑆𝑖 , com 𝑖 =  1. . . 𝑛 em série, como 

mostrado na Figura 2.13 é equivalente a um único sistema com curva de 

serviço: 

𝑆𝑛𝑒𝑡  𝑡 = 𝑆1 ⊗ 𝑆2 ⊗ ⋯⊗ 𝑆𝑛 𝑡                  (2.9) 

onde 𝑆𝑛𝑒𝑡  é referido como a curva de serviço da rede. Devido a comutatividade 

da convolução Min-Plus, a ordem de sistemas não tem nenhum efeito sobre a 

curva de serviço da rede, de modo que, por exemplo, dado um enlace gargalo, 

a sua localização dentro da rede não importa. 
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Figura 2.13: Conjunto de sistemas em série que pode ser combinado em um 

único sistema pela convolução de suas curvas de serviço. 

Intimamente relacionada com o Network Calculus baseado em Min-Plus é a 

formulação baseada na álgebra Max-Plus [BACCELLI01] onde os tempos de 

chegada são vistos como uma função de dados, de modo que, por exemplo, 

𝑇𝐴(𝑛) indica o tempo de chegada do pacote número 𝑛. A função 𝑇𝐴(𝑛) é o 

pseudo-inverso da função de chegada correspondente 𝐴(𝑡), na álgebra Min-

Plus. Visto que o arcabouço de Max-Plus utiliza a noção de pacotes, ele facilita 

naturalmente um tratamento de pacotes de tamanho variável, o qual permite 

avaliar métricas de desempenho diferentes àquelas encontradas com Network 

Calculus. Muitos dos conceitos referentes à modelagem baseada em curvas de 

serviços podem ser espelhados na álgebra Max-Plus, criando o conceito de 

modelagem no domínio do tempo [JIANG08]. 

2.2.2.3 Teoria de sistemas sob a visão da Álgebra de Min-

Plus 

Nesta seção é apresentado o modo como o conceito de curva de serviço se 

relaciona à teoria de sistemas. Diferentes propriedades algébricas importantes 

da convolução Min-Plus são apresentadas. 

2.2.2.3.1 Sistemas Lineares em Min-Plus de Tempo Invariável. 

A teoria básica de sistemas lida com sistemas lineares invariantes no tempo. 

Considerando pares de sinais de entrada e de saída correspondentes, (𝐴, 𝐷) de 

um sistema, a invariância no tempo significa que uma versão deslocada no 

tempo de um sinal de entrada de 𝐴(𝑡 − 𝜏) resulta em um deslocamento 

consequente, mas do resto, um sinal idêntico na saída 𝐷(𝑡 −  𝜏). Um sistema é 

linear, se qualquer combinação linear de sinais de entrada 𝑐1𝐴1 + 𝑐2𝐴2, resulta 

em uma combinação linear correspondente de sinais de saída 𝑐1𝐷1 + 𝑐2𝐷2 onde 

𝑐1 , 𝑐2 são constantes. Se, e só se, um sistema é invariante no tempo e linear, o 

sinal de saída do sistema é dado por: 

𝐷 𝑡 =  𝐴(𝑡) ∙ 𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
∞

−∞

=  𝐴 ∗ 𝑆 𝑡             (2.10) 
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Onde ∗ é o operador de convolução e 𝑆(𝑡) é a resposta do sistema para um 

impulso unitário de Dirac 𝛿(𝑡). O impulso de Dirac é definido como infinito em 

𝑡 = 0, zero nos demais casos, e  𝛿(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞
= 1. Ele é o elemento neutro da 

convolução. 

A semelhança com a definição de curva de serviço torna-se aparente se a 

Eq.(2.10) for reformulada seguindo a notação da álgebra Min-Plus. Aqui, a 

soma toma o lugar da multiplicação e o mínimo (inf) toma o lugar da soma, 

respectivamente, de modo que a definição da curva exata de serviço é 

derivada: 

𝐷 𝑡 = min
𝜏

{𝐴(𝜏) + 𝑆(𝑡 − 𝜏)} = 𝐴 ⊗ 𝑆 𝑡                (2.11) 

A curva de serviço 𝑆(𝑡) é a resposta do sistema, se o sinal de entrada é um 

impulso de variabilidade, o qual é definido como  

𝛿 𝑡 =  
0 para t ≤ 0
∞ para t > 0

  

Por brevidade, utiliza-se a notação 𝛿 𝑡 , para significar o impulso de Dirac, ou 

o impulso de variabilidade em função da álgebra que seja utilizada. Do mesmo 

modo que o impulso de Dirac, o impulso de variabilidade é o elemento neutro 

da convolução Min-Plus13, isto é: 

𝛿 ⊗ 𝑆 𝑡 = 𝑆 𝑡           (2.12) 

Do mesmo modo, as curvas inferior e superior de serviço também podem ser 

utilizadas para limitar o serviço oferecido por um sistema de tempo variável 

[MARKUS10]. 

Visto que no modelo de Network Calculus, a descrição comportamental dos 

recursos é baseada na álgebra de Min-Plus, as expressões matemáticas 

resultantes correspondem a funções counters14, de modo que a curva de 

serviço, denotada neste contexto como 𝑆(𝑡), caracteriza a quantidade de 

serviço (trabalho) que um recurso pode executar em um determinado intervalo 

de tempo 𝑡. 

                                                           
13

 Em notação de álgebra de Min-Plus, o valor 𝛿 𝑡 = ∞ seria anotado como 𝛿 𝑡 = 휀, definido como o 

elemento-zero da álgebra de Min-Plus [RAISCH09].  
14

 A função Counter é definida no contexto de Grafos de Eventos Temporizados (seção 2.1.8.1), quando 

analisados através da álgebra de Min-Plus. 
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No caso dos modelos baseados em eventos discretos, como os modelos de SDF 

e SADF, a descrição comportamental dos atores (recursos) é baseada na 

álgebra de Max-Plus, de modo que as expressões matemáticas resultantes da 

análise do sistema correspondem a funções daters15. Neste caso, uma curva de 

serviço é denotada como S(n), tal que o serviço caracterizado corresponde à 

quantidade de tempo que o ator precisa para processar um conjunto de 𝑛 

eventos de entrada. A utilização deste conceito de curva de serviço é 

apresentada no capítulo 5 da presente tese para propor um novo modelo de 

curvas de serviço baseadas em cenários para modelos de SADF. 

2.2.3 Análise de Desempenho em Modelos de SDF 

2.2.3.1 Análise de Vazão 

A análise de vazão de grafos de SDF tem sido extensivamente estudada na 

literatura [DASDAN04, DASDAN98, KARP78, REITER68, YOUNG91, 

GHAMARIAN06a]. A maioria dessas abordagens de análise baseia-se em 

algoritmos suportados em uma análise da estrutura dos grafos. A 

desvantagem dessas abordagens é que elas não são diretamente aplicáveis aos 

grafos de SDF, sendo só aplicáveis a um tipo especial de SDFs, a saber, os 

SDFs Homogêneos (HSDF). Desta forma, a análise de vazão precisa de uma 

conversão de um SDF para um HSDF equivalente, o qual é sempre possível na 

teoria, mas que frequentemente conduz a um aumento proibitivamente grande 

no tamanho do grafo, fazendo com que os algoritmos deixem de produzir uma 

estimativa correta da vazão.  

2.2.3.2 Espaço de Estado de Grafos de SDF 

Em [GHAMARIAN06a], é proposto um método alternativo para medir a vazão 

nos grafos de SDF, no qual, ao contrário de outros métodos existentes, 

trabalha diretamente sobre o grafo de SDF, evitando a conversão dispendiosa 

para um HSDF e o crescimento exponencial do grafo a ser analisado. O 

método baseia-se na exploração explícita do espaço de estado a fim de 

encontrar a vazão. No entanto, apesar de o número de estados que precisam 

ser gerados e armazenados também pode ser grande nas situações do pior-

                                                           
15

 A função Dater é definida no contexto de Grafos de Eventos Temporizados (seção 2.1.8.1), quando 

analisados através da álgebra de Max-Plus. 
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caso, as experiências mostram que na prática o método possui um bom 

desempenho. 

 

Definição - Grafo de SDF:  

Seja 𝑁𝑜  =  {0,1, . . . } (𝑒 𝑁 =  𝑁𝑜  \{0}) o conjunto dos números naturais. Um grafo 

de SDF 𝐺 é um par (𝐴, 𝐶) onde 𝐴 é um conjunto de atores, e 𝐶  𝐴2 𝑥 𝑁2 é um 

conjunto de canais. Cada canal (𝑠, 𝑑, 𝑝, 𝑐)  𝐶 denota que o ator 𝑠 é comunicado 

com ator 𝑑, onde 𝑝 e 𝑐 são as taxas de produção e consumo, respectivamente. 

Os canais que conectam o ator 𝑠 com algum outro ator 𝑑, são chamados 

canais de saída de 𝑠 e canais de entrada de 𝑑 [GHAMARIAN06a]. 

 

 

 

Definição - Grafo de SDF Temporizado: 

Para permitir a análise do desempenho, um grafo de SDF é anotado com 

informações de tempo. Um grafo de SDF temporizado é uma tripla (𝐴, 𝐶, 𝑇), 

com (𝐴, 𝐶) um grafo de SDF, e 𝑇: 𝐴 →  𝑁0 um mapeamento do tempo de 

execução que associa a cada ator 𝑎  𝐴, a quantidade de tempo 𝑇(𝑎) que 

precisa para disparar, isto é, o tempo de execução de 𝑎 [GHAMARIAN06a]. 

 

 

 

Definição - Estado de Canal:  

Um estado (de canal) 𝑆 de 𝐺 é um mapeamento 𝑆: 𝐶 →  𝑁0 que associa a cada 

canal, o número de tokens disponíveis nesse canal. Cada grafo de SDF tem um 

estado inicial denotado por 𝑆0, fornecendo o número de tokens inicialmente 

disponíveis em cada canal [GHAMARIAN06a].  

 

 

Dado que, na modelagem em SDF, o interesse está na análise temporal e não, 

por exemplo, na análise funcional, a modelagem feita é abstraída dos dados 

reais que estão sendo comunicados [GEILEN11b]. A fim de capturar o 

comportamento temporal em um SDF, é necessário fazer um rastreamento da 
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distribuição de tokens ao longo dos canais, assim como do início e do fim dos 

disparos dos atores, e do progresso do tempo durante a execução de um grafo 

de SDF. A execução de um grafo de SDF é definida com base nos disparos dos 

atores, o qual pode mudar o estado do grafo de SDF e, portanto, determinar o 

espaço de estado (alcançável) do grafo. Um ator 𝑎  𝐴 do grafo de SDF (𝐴, 𝐶) é 

ativado no estado 𝑆𝑖, se 𝑆𝑖 contém pelo menos 𝑐 tokens para cada canal de 

entrada (𝑠, 𝑎, 𝑝, 𝑐) de 𝑎. Um ator pode disparar quando ele estiver habilitado. O 

disparo de 𝑎 muda o estado 𝑆𝑖 para 𝑆𝑖+1, consumindo 𝑐 tokens de cada canal 

de entrada (𝑠, 𝑎, 𝑝, 𝑐) e produzindo 𝑝 tokens em cada canal de saída (𝑎, 𝑑, 𝑝, 𝑐) 

[GEILEN11b]. 

A Figura 2.14 apresenta um exemplo de um grafo de SDF temporizado 

composto por quatro atores (os círculos 𝑎 até o 𝑑) e seis canais (os arcos entre 

os atores). Associado com as portas de origem e de destino de cada extremo de 

canal estão as taxas de entrada (ou saída). Os canais podem conter tokens, 

representados pelos pontos pretos. Estes canais podem conter um número 

arbitrário de tokens. As limitações de capacidade podem ser modeladas 

explicitamente. Neste exemplo, os canais da esquerda para a direita podem ser 

interpretados como conexões de dados, transportando dados entre os atores, e 

os arcos na direção oposta, com tokens iniciais, modelam o espaço de buffer 

disponível. 

 

Figura 2.14: Exemplo de um grafo de SDF [GHAMARIAN06a]. 

Desta forma, a diferença entre o número de disparos de cada ator e o dos seus 

sucessores pode ser controlado, de modo que isto leva a um número limitado 

de tokens permitidos nos canais de saída de um ator. Desta forma, o grafo de 

SDF da Figura 2.14 pode ser interpretado como um modelo de uma aplicação 

multimídia com quatro tarefas, da 𝑎 até a 𝑑, a serem executadas 

iterativamente de modo pipeline. Os três canais da esquerda para a direita, 

𝑎 − 𝑏, 𝑏 − 𝑐, 𝑐 − 𝑑, correspondem aos buffers FIFO com tamanhos limitados de 

1, 5 e 1, respectivamente, como modelado pelos canais na direção oposta 𝑏 −

𝑎, 𝑐 − 𝑏, 𝑑 − 𝑐. Neste grafo os atores 𝑎, 𝑏, 𝑐 e 𝑑 apresentam tempos de execução 

constantes de 2, 1, 3 e 1, respectivamente; e todas as portas mostram uma 
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taxa de escrita e leitura de tokens de 1, a exceção das portas que comunicam o 

canal 𝑏 − 𝑐, os quais apresentam taxas de escrita e leitura de 3 e 2 

respectivamente, assim como no canal 𝑐 − 𝑏, o qual apresenta taxas de escrita 

e leitura de 2 e 3 respectivamente.  

 

Definição - Estado Temporizado: 

Em relação à distribuição de tokens nos canais, define-se o conceito de estado 

temporizado. Seguindo a definição do estado de canal, o estado temporizado 

de um grafo de SDF, 𝐺 =  (𝐴, 𝐶, 𝑇), é um par (𝑆, 𝜏), com 𝑆 um estado de canal, e 

𝜏 o tempo acumulado. O estado inicial temporizado de 𝐺 é (𝑆0, 0) 

[GHAMARIAN06a]. 

 

 

 

Definição - Transição: 

Uma transição do grafo de SDF, 𝐺 =  (𝐴, 𝐶, 𝑇), do estado (𝑆1 , 𝜏1) para o estado 

(𝑆2 , 𝜏2), é denotado por (𝐒𝟏, 𝛕𝟏)
𝛃
→ (𝐒𝟐, 𝛕𝟐) onde a etiqueta 

𝛽  (𝐴  {𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑒𝑛𝑑})  {𝑐𝑙𝑘} denota o tipo de transição [GHAMARIAN06a]. 

 

Definição - Execução: 

Uma execução  de um SDF é uma sequência infinita de alternância de 

estados e transições 𝐬𝟎

𝛃𝟎
→ 𝐬𝟏

𝛃𝟏
→ … começando a partir do estado inicial do grafo, 

tal que para todos os 𝑛0, 𝐬𝐧

𝛃𝐧
  𝐬𝐧+𝟏. Uma execução temporizada de 𝐺 é uma 

sequência (finita ou infinita) de estados temporizados (𝑆0 , 𝜏0), (𝑆1 , 𝜏1), . .. onde 

𝜏𝑖+1  𝜏𝑖. Dois estados temporizados consecutivos correspondem ao disparo de 

um ator 𝑎 que iniciou seu disparo em 𝜏𝑖+1 𝑇(𝑎) e termina o disparo em 𝜏𝑖+1. 

Uma execução na qual todos os atores disparam logo que estão ativados é 

chamada de execução autotemporizada [GEILEN10a, GHAMARIAN06a]. 

 

 

A execução autotemporizada é um agendamento no qual cada disparo de ator 

tem lugar logo que possível, imediatamente quando todos os tokens requeridos 

estão disponíveis. Deste modo, a execução autotemporizada representa o 

melhor (mais acurado) limite que pode ser dado sobre o comportamento 
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temporal de uma aplicação baseada no modelo de SDF, sendo, por isso, de 

especial interesse. Como um exemplo, a vazão máxima de um grafo de SDF é 

obtida a partir da execução autotemporizada [GEILEN10a, GHAMARIAN06a].  

 

Definição - Tempo de Início:  

Dado um grafo de SDF, 𝐺 =  (𝐴, 𝐶), e uma execução , define-se 𝑡𝑎 ,𝑘
𝜍  como o 

tempo de início do disparo 𝑘 de qualquer ator 𝑎  𝐴 na execução , isto é, o 

número de transições de relógio até o aparecimento da 𝑘-ésima transição 

(𝑎 ,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 )
        na execução  [GHAMARIAN06a]. 

 

 

Somente os grafos de SDF que satisfazem a propriedade estrutural de 

consistência são de interesse para a análise de desempenho. Os grafos 

inconsistentes, ou apresentam ―deadlock‖ ou precisam de capacidades de 

canais ilimitadas. A consistência pode ser verificada de modo eficiente como 

mostrado em [SRIRAM00]. Um grafo de SDF (temporizado), 𝐺 =  (𝐴, 𝐶 (, 𝑇)), é 

consistente se e só se tem um vetor de repetição não-trivial.  

 

Definição - Vetor de Repetição: 

Um vetor de repetição para 𝐺 é uma função 𝑞: 𝐴 →  𝑁0 tal que, para cada canal 

(𝒔, 𝒅, 𝒑, 𝒄)  𝐶, a chamada equação de equilíbrio 𝒑. 𝒒(𝒔)  =  𝒄. 𝒒(𝒅) é verificada. 

Um vetor de repetição 𝑞 é chamado de não-trivial se e somente se 𝑞(𝑎) > 0 

para todo 𝑎  𝐴. O menor vetor de repetição não-trivial de um grafo de SDF 

consistente é referido como o Vetor de Repetição. Uma iteração é um conjunto 

de disparos de atores com tantos disparos como definidos na posição do vetor 

de repetição, relacionada a cada ator. 

 

 

 

Definição - Vazão de um ator:  

A vazão de um ator 𝑎 para a execução  de um SDF é definida como o número 

médio de disparos de 𝑎 por unidade de tempo em  [GHAMARIAN06a]. Dado 

que as execuções são infinitas, esta média é definida como o limite seguinte: 
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𝑇 𝜍, 𝑎 =  lim
𝑡→∞

 𝜍 𝑎
𝑡

𝑡
        (2.13) 

onde  𝜍 𝑎
𝑡  indica o número de ocorrências da transição 

(𝑎 ,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 )
        até a transição 

de relógio 𝑡 na execução . Quando a execução inclui um número infinito de 

transições 
(𝑎 ,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 )
       , então o limite é igual a: 

𝑇 𝜍, 𝑎 =  lim
𝑘→∞

𝑘

𝑡𝑎 ,𝑘
𝜍         (2.14) 

 

 

Note-se que esta definição expressa a vazão de um SDF para uma execução 

particular . Com 𝑇(𝑎), denota-se a vazão da execução autotemporizada. 

A vazão máxima de um grafo de SDF, 𝐺 = (𝐴, 𝐶), está associada com a 

execução autotemporizada de 𝐺 [GHAMARIAN06a], de modo que nenhum ator 

𝑎  𝐴 pode iniciar um disparo sem ter tokens suficientes em todos os seus 

canais de entrada, e qualquer atraso no início do disparo de um ator não tem 

utilidade nenhuma no aumento do número de disparos de 𝑎, em si mesmo, ou 

em qualquer outro ator no grafo.  

Junto à propriedade de consistência, está a propriedade de conectividade forte 

de um grafo. Um grafo de SDF, 𝐺 = (𝐴, 𝐶) é dito como fortemente conectado se 

existe uma rota entre qualquer par de atores de 𝐺. Uma rota é uma sequência 

de atores  𝑎0 , 𝑎1 ,…𝑎𝑛   tal que ∀𝑖 <  𝑛, (𝑎𝑖 , 𝑎𝑖 + 1)  ∈  𝐶. 

 

Lemma 2.1: Para cada grafo de SDF consistente e fortemente conectado, 

𝐺 =  (𝐴, 𝐶), a vazão de um ator 𝑎 ∈ 𝐴 é igual ao número médio de disparos por 

unidade de tempo, na parte periódica do espaço de estado autotemporizado 

[GHAMARIAN06a]. 

 

Proposição 2.1: Para um grafo de SDF consistente e fortemente conectado 

𝐺 =  (𝐴, 𝐶), com vetor de repetição 𝑞 e atores 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴, 𝑇(𝑎) ∙ 𝑞(𝑏) = 𝑇(𝑏) ∙ 𝑞(𝑎) 

[GHAMARIAN06a]. 
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Definição - Vazão de um grafo:  

A vazão de um grafo de SDF, 𝐺 = (𝐴, 𝐶, 𝑇), é definida como 𝑻𝒉(𝑮) =
𝑻𝒉(𝒂)

𝒒(𝒂)
, para 

um ator arbitrário 𝑎𝐴; deste modo a vazão de um grafo de SDF é igual ao 

número de disparos de ator por unidade de tempo durante um período, 

normalizado pelo vetor de repetição. Isto, por sua vez, é igual ao número de 

iterações executadas em um período, dividido pela duração (número de 

transições de relógio, 𝑐𝑙𝑘) de um período [GEILEN10a]. 

 

 

Desde modo, a vazão do grafo de SDF pode ser determinada a partir do espaço 

de estado. Muitas vezes, também é interessante determinar os componentes 

críticos, isto é, os atores e canais que estão restringindo a vazão. Eles são os 

candidatos a serem melhorados (em relação à velocidade de um ator ou à 

capacidade de um canal) caso seja preciso aumentar a vazão. Este tipo de 

informação também pode ser extraído do espaço de estado [GEILEN10a, 

GHAMARIAN06a]. 

2.2.3.3 Espaço de Estado na Execução Autotemporizada  

A semântica operacional dos grafos de SDF sob a política de execução 

autotemporizada leva o espaço de estados a apresentar uma forma particular, 

tal como a ilustrada na Figura 2.15 para o exemplo da Figura 2.14 onde o 

vetor de estado (𝛾, 𝑣)  é codificado através de pares, onde 𝛾 corresponde aos 

canais 𝑎 − 𝑏, 𝑏 − 𝑐, 𝑐 − 𝑑, 𝑑 − 𝑐, 𝑐 − 𝑏, 𝑏 − 𝑎, e a tupla 𝑣 define os multi-

conjuntos temporais para 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 respectivamente [GHAMARIAN06a]. A 

execução começa com o estado inicial ((0, 0, 0, 1, 5, 1), ({}, {}, {}, {})), onde nenhum 

ator é disparado e a distribuição de tokens é determinada pelos tokens iniciais 

representados no grafo. O único ator habilitado neste ponto é 𝑎. Quando 𝑎 

começa seu disparo, o estado torna-se ((0, 0, 0, 1, 5, 0), ({2}, {}, {}, {})), onde o 

token no canal de entrada de 𝑎 é consumido e seu tempo de execução é 

somado a 𝑣(𝑎). Nenhum outro ator pode disparar antes que 𝑎 termine o seu 

disparo. Visto que o único elemento em qualquer dos 𝑣 é 2, o tempo avança 

para 2 unidades de tempo, mudando o estado para ((0, 0, 0, 1, 5, 0), ({0}, {}, {}, {})). 

Depois, o disparo de 𝑎 finaliza, o qual muda o estado para 

((1, 0, 0, 1, 5, 0), ({}, {}, {}, {})) habilitando o ator 𝑏. Similarmente o ator 𝑏 começa o 
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seu disparo e o tempo avança para uma unidade de tempo e, 

conseqüentemente, o estado muda para ((0, 0, 0, 1, 2, 0), ({}, {0}, {}, {})). No fim do 

disparo do ator 𝑏 o estado muda para ((0, 3, 0, 1, 2, 1), ({}, {}, {}, {})), o qual habilita 

tanto 𝑎 e 𝑐, e eles começam os seus disparos simultaneamente. Isso cria um 

novo estado ((0, 1, 0, 0, 2, 0), ({2}, {}, {3}, {})). Mais uma vez o tempo avança para 2 

unidades de tempo, que é o menor valor entre todos os elementos em 𝑣, o qual 

conduz ao fim do disparo do ator 𝑎 e o define o estado 

((1, 3, 1, 0, 2, 0), ({}, {}, {1}, {})). Este processo continua assim por diante, 

indefinidamente. Deste modo, o espaço de estados é constituído por uma 

sequência finita de estados e transições (também chamada de fase transitória), 

seguida por uma sequência que é periodicamente repetida até o infinito (a fase 

periódica) (Ver seção 2.2.3.4) [GHAMARIAN06a]. 

A ordem das transições de início e de fim entre duas transições de relógio é 

geralmente irrelevante; por este motivo, algumas vezes, as transições de inicio 

e de fim são convenientemente omitidas na notação de uma execução, e 

apenas os estados imediatamente após os passos de relógio são apresentados. 

Note-se que estes estados são sempre os mesmos, independente da ordem de 

estado e as transições que precede uma transição de relógio. Os passos em tal 

execução são referidos como macro-passos. Desta forma, a execução de um 

grafo de SDF temporizado é também indicado como: 𝜍 =  𝑆0,𝑆1 ,… onde o 𝑆𝑖 são 

os estados obtidos dos macro-passos. 

 

Figura 2.15: Execução autotemporizada do exemplo da Figura 2.14 

[GHAMARIAN06a]. 
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2.2.3.4 Comportamento Temporal Transitório e de Regime 

Estacionário em SDF [KUMAR09] 

Esta seção foi feita de uma tradução livre da seção 2.4.1 da tese de doutorado 

de [KUMAR09]. 

Frequentemente dentro de uma aplicação multimídia, várias iterações são 

necessárias até que a aplicação comece a apresentar um comportamento 

periódico. Por exemplo, considere o grafo de aplicação mostrado na Figura 

2.16, o qual apresenta três tokens iniciais sobre o arco entre os nós 𝑎0 e 𝑎2. 

Considere-se que cada um dos três atores é mapeado dentro de um sistema 

multiprocessado com três processadores, 𝑃0, 𝑃1 e 𝑃2, de modo que o ator 𝑎𝑖 é 

mapeado em 𝑃𝑖, com 𝑖 =  0, 1, 2. Suponha-se que os processadores estão 

conectados uns aos outros com uma conexão ponto-a-ponto com largura de 

banda infinita, e com direções semelhantes aos canais no grafo de aplicação 

[KUMAR09]. 

 

Figura 2.16: Grafo de SDF em estado transitório [KUMAR09]. 

Neste exemplo, se formos olhar o tempo requerido em uma única iteração, 

seria obtido um período de 300 ciclos. No entanto, uma vez que cada ator tem 

seu próprio processador dedicado, em breve seria obtida a distribuição de 

tokens mostrada na Figura 2.17.  

A partir deste ponto, todos os atores podem continuar disparando 

indefinidamente, uma vez que todos os atores têm tokens suficientes e 

recursos dedicados. Desta forma, a cada 100 ciclos, uma iteração da aplicação 

é concluída. (note-se que a primeira iteração ainda leva 300 ciclos para ser 

concluída). Este estado final é chamado de estado estacionário [KUMAR09]. A 

execução inicial do grafo, que leva a este estado estacionário, é chamada de 

fase transitória. 
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Figura 2.17: Grafo de SDF em estado estacionário [KUMAR09]. 

Para o grafo mostrado na Figura 2.16, a vazão máxima para processadores de 

300 MHz é de 3 milhões de iterações por segundo. Nesta tese, quando formos 

nos referir à vazão do grafo, geralmente estaremos nos referindo à vazão 

máxima possível, salvo alguma indicação contrária. Isto só se refere à vazão 

em estado estacionário. Quando formos usar o termo de vazão alcançada por 

um grafo, estaremos nos referindo à vazão média de longo prazo obtida para 

uma determinada aplicação. Isto também inclui a fase transitória da 

aplicação. É importante observar que para uma execução infinitamente longa, 

a vazão média de longo prazo é a mesma que a vazão em estado estacionário 

[KUMAR09]. 
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Capítulo 3 

 
  

  

 CARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO 

O recente desenvolvimento de sistemas sobre silício (Systems on Chip, SoC), 

utilizados para implementar sistemas embarcados distribuídos, está 

apresentando uma migração da lógica de aplicação específica, para o software 

dedicado de domínio específico executado nos processadores on-chip, deixando 

apenas as funções de alto desempenho para serem implementadas no 

hardware do sistema. Deste modo a implementação em software da 

funcionalidade das aplicações tem sido descrita em linguagens de alto nível, a 

fim de evitar a dependência de qualquer tipo de arquitetura de hardware e 

aumentar a produtividade dos projetistas. 

Como muitos desses sistemas têm restrições de tempo real, os fluxos 

genéricos de projeto incluem modelos de desempenho que estão suportados 

por estimativas do Tempo de Execução do Pior-Caso e do Tempo de Execução 

do Melhor-Caso (Worst Case Execution Time, WCET; e Best Case Execution 

Time, BCET, respectivamente) das tarefas da aplicação. Por outro lado, 

reconhece-se que o mais adequado seria incluir modelos que definissem 

propriedades temporais mais acuradas que considerassem os diferentes 

eventos que ativam o sistema e impõem uma exigência de execução variável 

sobre os recursos do sistema [MAXIAGUINE04b]. Basicamente, a definição 

dessas propriedades temporais consiste em delimitar o tempo de execução de 

uma tarefa de uma aplicação dada, executada em um processador, com a 

suposição de que não há interrupções. 

Visto que para este trabalho de doutorado foi decidido que a especificação da 

aplicação é feita através da sua divisão em múltiplas tarefas, de modo que 

cada tarefa constitui um código de software embarcado a ser implementado 

em um processador on-chip, no presente capítulo será considerado que cada 
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tarefa de uma aplicação multimídia está associada a um código cujo 

comportamento temporal será analisado através de uma metodologia de 

caracterização estática explicada no decorrer do capítulo. Conceitos como 

análise temporal, tempo de execução, modos de operação e rotas de execução 

estão diretamente relacionados à análise do código-fonte, ou do código 

executável, que implementa cada tarefa de certa aplicação multimídia em um 

determinado processador on-chip dentro de um MPSoC. 

3.1 ANÁLISE TEMPORAL 

A análise temporal tenta determinar limites para os tempos de execução de 

uma tarefa quando executada em um hardware específico. O tempo para uma 

determinada execução depende da rota, durante o processamento da tarefa, 

tomada pelo fluxo de controle do seu eventual e respectivo código, e o tempo 

gasto nas declarações ou instruções sobre essa rota nesse hardware. Desta 

forma, a determinação dos limites do tempo de execução precisa considerar as 

rotas potenciais de fluxo de controle e os tempos de execução para este 

conjunto de rotas. Uma abordagem modular para o problema de análise 

temporal divide o problema global em uma sequência de subproblemas. 

Alguns desses subproblemas lidam com as propriedades do fluxo de controle, 

outros lidam com o tempo de execução das instruções, ou a sequência de 

instruções, sobre o hardware específico. 

3.2 ANÁLISE DO PIOR-CASO [WILHELM08] 

Esta seção está baseada em uma tradução livre de parágrafos das seções 2, 3 

e 4 do artigo de [WILHELM08]. 

3.2.1 Problemática 

Assume-se que um sistema de tempo real consiste de uma série de tarefas, 

que realizam a funcionalidade requerida. A Figura 3.1 mostra várias 

propriedades relevantes de uma tarefa de software em tempo-real. Uma tarefa 

tipicamente apresenta certa variação dos tempos de execução, dependendo 

dos dados de entrada ou comportamento diferente do ambiente. O conjunto de 

todos os tempos possíveis de execução é apresentado como a curva superior 

da Figura. O menor tempo real de execução é chamado de tempo de execução 
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do melhor-caso, representado na Figura como o BCET 16, e o maior tempo real 

é chamado de tempo de execução do pior-caso, representado na Figura como o 

WCET 17. Na maioria dos casos, o espaço de estado é muito grande para 

explorar exaustivamente todas as execuções possíveis e, desta forma, 

determinar os valores exatos dos tempos de execução do pior-caso e do 

melhor-caso. Por esse motivo atualmente existem duas abordagens diferentes 

para encontrar e avaliar valores aproximados, próximos destes valores exatos 

dos tempos extremos de execução. A primeira destas abordagens é baseada 

em estimação dinâmica (ou simulação), e os valores resultantes desta 

avaliação são chamados de estimativas. Por outro lado, a segunda abordagem 

é baseada em análise temporal estática, e os valores resultantes desta 

avaliação são chamados de limites ou garantias. 

 

Figura 3.1: Noções básicas concernentes à análise temporal de sistemas 

[WILHELM08] 

As curvas da Figura 3.1 têm o seguinte significado: a curva menor representa 

um subconjunto de medidas de tempos de execução. Seus valores, mínimo e 

máximo, são o tempo de execução mínimo observado e o tempo de execução 

máximo observado, respectivamente. A curva mais escura, envolvente da 

curva anterior, representa todos os tempos possíveis de execução. Seus 

valores, mínimo e máximo, são os tempos de execução do melhor-caso e do 

pior-caso, abreviados como BCET e WCET, respectivamente. 

                                                           
16

 Do Inglês: Best-Case Execution Time 
17

 Do inglês: Worst-Case Execution Time. 
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Hoje, na maioria das casas de projeto e das empresas do setor de Tecnologia 

da Informação (TI), o método comum para avaliar os tempos de execução é 

medir o tempo fim-a-fim (end-to-end) de uma tarefa, para um subconjunto das 

possíveis execuções, via métodos baseados em estimação dinâmica. Esse 

subconjunto de execuções corresponde aos chamados casos de teste. Isto 

determina os tempos de execução, mínimo e máximo, observados (indicados 

respectivamente na Figura), de modo que geralmente superestima-se o BCET, 

e subestima-se o WCET, o que acaba implicando que tais valores não sejam 

confiáveis para sistemas rígidos de tempo-real (Hard Real-Time Systems). 

Os limites sobre o tempo de execução de uma tarefa podem ser calculados por 

métodos formais ou semiformais que consideram todos os tempos de execução 

possíveis, isto é, todas as execuções possíveis da tarefa. Isto é feito através do 

uso de múltiplas abstrações18 da especificação de cada tarefa, definidas para 

fazer com que a análise temporal da sua funcionalidade seja viável. Estas 

abstrações têm perda de informação, e o limite WCET calculado geralmente é 

superestimado em relação ao valor exato do WCET, e vice-versa para o BCET 

[WILHELM08]. O limite WCET calculado representa a garantia de pior-caso 

que a aplicação, tarefa, ou sistema, pode oferecer. De quanto é a perda na 

precisão desta informação temporal depende tanto dos métodos utilizados 

para a análise temporal, como das propriedades gerais do sistema, tais como a 

arquitetura de hardware e as características do software. Estas propriedades 

do sistema podem ser agrupadas sob a noção de previsibilidade temporal, 

indicado na parte inferior da Figura 3.1. 

Os dois principais critérios para avaliar um método ou uma ferramenta para 

análise temporal são confiabilidade e precisão. O primeiro determina se a 

ferramenta, ou método, produz estimativas ou limites, enquanto o segundo diz 

se estas estimativas, ou limites, são próximos dos valores exatos. 

A finalidade da análise do tempo de execução do pior-caso no desenvolvimento 

de sistemas embarcados em tempo real é a de proporcionar informação a 

priori sobre o pior tempo de execução possível de um código de software antes 

dele ser executado dentro de um sistema. Valores confiáveis do WCET são 

necessários na hora de projetar e verificar sistemas embarcados de tempo real, 

                                                           
18

 Definidas posteriormente como modelos analíticos das tarefas 
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especialmente quando estes sistemas são utilizados para controlar sistemas 

críticos de segurança tais como veículos e plantas industriais.  

Os valores estimados ou calculados do WCET podem ser utilizados para 

realizar análise de escalonamento, determinar se os objetivos de desempenho 

são satisfeitos por tarefas periódicas, para verificar que as interrupções 

possuem tempos de reação suficientemente curtos, para encontrar gargalos de 

desempenho, assim como para muitos outros propósitos [CASPARSSON98, 

ENGBLOM01, GANSSLE02]. 

A previsão de desempenho também é necessária para domínios de aplicação 

que não possuem características de tempo-real rígido (Hard Real-Time). Neste 

caso, os sistemas podem ter prazos (deadlines), mas não há obrigatoriedade de 

se satisfazê-los. Diferentes métodos podem ser aplicados, e critérios diferentes 

podem ser utilizados, para medir a qualidade dos métodos e das ferramentas. 

Para propiciar a análise WCET como parte de uma ferramenta para o 

desenvolvimento de sistemas embarcados em tempo real, tal análise deve ser 

inserida dentro do fluxo de projeto, em relação à edição, compilação, prova e 

depuração dos códigos das tarefas da aplicação. Assim, do mesmo modo como 

um código de software é checado na busca de bugs, ele também deve ser 

checado em relação ao seu comportamento de temporização. Para que isto seja 

alcançado, a análise de WCET deve ser executada no interior do sistema de 

compilação, o qual exige um método muito eficiente para o seu cálculo. Além 

disso, o modelo do hardware utilizado na ferramenta de computação do WCET 

deve ser um módulo separado que seja fácil de se trocar em caso de mudança 

do processador, ou processadores, alvo(s) da implementação. 

3.2.2 Classificação das Abordagens 

Várias técnicas têm sido desenvolvidas para a obtenção de estimativas 

valiosas do tempo de execução. Essas técnicas podem ser classificadas em 

duas famílias: técnicas baseadas em estimação dinâmica e técnicas baseadas 

em análise estática. 

3.2.2.1 Estimação Dinâmica 

Os métodos dinâmicos estimam o WCET através de medidas e podem ser 

divididos em três categorias diferentes: (1) por hardware; (2) por software; e (3) 
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métodos híbridos. Os métodos de hardware incluem medidas do tempo de 

execução utilizando osciloscópios, analisadores lógicos e emuladores. Os 

métodos de software são baseados em funções temporais fornecidos, por 

exemplo, pelo sistema operacional. Por outro lado, os métodos híbridos 

combinam os dois métodos mencionados acima: pequenos trechos de código 

são inseridos no software que irá ser medido, de modo que quando o software 

é executado, os pequenos trechos de código inicializam ou param um 

hardware definido para monitorar o sistema, a fim de medir o tempo de 

execução do código de software. 

Os métodos de estimação dinâmica executam a tarefa de software, ou partes 

da tarefa, em um hardware específico ou em um simulador, para um conjunto 

de entradas. Ao longo dessa execução, múltiplos tempos de operação dos 

diferentes componentes e procedimentos definidos dentro de cada tarefa são 

avaliados, a fim de calcular os tempos de execução mínimos e máximos 

observados em toda a tarefa, a distribuição desses tempos, ou também uma 

combinação entre os tempos de operação de diferentes segmentos de código, 

tal que seja possível calcular o tempo de execução da tarefa completa. 

Por outro lado, os métodos de estimação dinâmica têm a grande desvantagem 

de não garantir que o maior tempo de execução medido é o verdadeiro tempo 

de execução do pior-caso [ZHANG05]. O WCET pode ocorrer com pouca 

frequência e as condições para que ele aconteça são normalmente 

desconhecidas. Desta forma, todos os métodos dinâmicos só podem medir 

uma rota de execução de cada vez, e cabe ao usuário encontrar as entradas 

com alta probabilidade de situações com o maior tempo de execução. Na 

prática, para uma arquitetura padrão, o WCET é supostamente maior que o 

maior tempo de execução encontrado, com uma margem de erro significativa – 

tipicamente de 30% [BEHAMAMOUCH08]. É possível concluir que esses 

métodos, apesar de serem amplamente utilizados na indústria, perdem em 

exaustividade e o maior tempo de execução medido pode não ser o pior. 

3.2.2.1.1 Medição Real baseada em Implementação de Hardware 

A medição real baseada em implementação de hardware consiste em medir o 

tempo de execução de um código, ou tarefa de software, executado em uma 

plataforma de hardware, para um conjunto pré-estabelecido de amostras de 

dados de entrada. A fim de determinar o tempo de execução máximo, é 



92 

necessário definir, para cada código, os dados de entrada mais adequados 

para efetuar tal medida, ou explorar todos os modos como o software pode ser 

executado. Muitos métodos diferentes existem para a sua medida 

[STEWART01], porém não existe uma única técnica que possa ser considerada 

melhor. Cada técnica apresenta um compromisso entre vários atributos, tais 

como a resolução, precisão, granularidade e dificuldade da implementação. A 

adequação de um método determinado dependerá, em primeiro lugar, das 

características de hardware e da disponibilidade de ferramentas de 

instrumentação (alguns métodos precisam de características especiais de 

hardware, outros exigem uma aplicação específica de software ou 

instrumentos disponíveis de medida). Em segundo lugar, o método 

desenvolvido também será afetado pelo projeto de software das tarefas da 

aplicação (por exemplo, o tempo de execução de códigos de software que têm 

múltiplos e inconsistentes pontos de entrada ou de saída é muito difícil de 

medir) [STEWART01]. 

Das múltiplas abordagens para se obter medidas, a abordagem mais simples é 

por código de instrumentação adicional, a qual coleta um marcador de tempo 

(timestamp), ou um contador de ciclos de CPU (disponível na maioria dos 

processadores). As técnicas de instrumentação híbridas de HW/SW precisam 

de hardware externo para coletar a temporização gerada por código simples de 

instrumentação.  

As ferramentas baseadas em medição podem calcular os limites no tempo de 

execução para processadores com comportamento temporal simples, porém, 

no caso de processadores mais complexos só podem gerar estimativas do 

BCET e do WCET. O problema da medida do comportamento temporal em 

processadores complexos não é ainda um problema completamente resolvido 

uma vez que nestes processadores, os recursos de pipeline, cache e predição 

adaptativa de saltos, complicam a análise temporal da arquitetura completa 

do sistema. Os resultados da análise baseada em medição podem ser 

utilizados para fornecer uma imagem da variabilidade real do tempo de 

execução da aplicação, além de fornecer estimativas do BCET e do WCET. Eles 

também podem ser utilizados para fornecer validação das abordagens de 

análise estática.  
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Por outro lado, as medidas fim-a-fim (end-to-end) de um subconjunto de 

possíveis execuções produzem estimativas, não limites, dado que estas 

execuções correspondem a um conjunto de casos de teste, no qual, mesmo 

que seja um conjunto amplo, as medidas resultantes só correspondem a 

superestimações do BCET, e subestimações do WCET. No entanto, tais 

medidas podem ser úteis para aplicações que não precisam de garantias, 

tipicamente sistemas de tempo real não-rígidos (Non-hard Real-Time Systems). 

Tais medidas podem dar ao projetista uma aproximação sobre o tempo de 

execução em casos comuns, e a probabilidade da ocorrência do pior-caso. 

As medições também podem ser realizadas a partir da saída de simuladores de 

hardware (de processadores, ou mesmo de simuladores VHDL) [WILHELM08]. 

3.2.2.1.2 Simulação  

A simulação é uma técnica padrão para estimar o tempo de execução de 

tarefas em arquiteturas de hardware. Uma das principais vantagens desta 

abordagem é a possibilidade de derivar estimativas mais precisas do tempo de 

execução de uma tarefa para um conjunto específico de dados de entrada, 

assumindo detalhes suficientes para o modelo temporal do simulador de 

hardware. No entanto, [DESIKAN01] mostra que nem todos os simuladores 

operam em precisão por ciclos de relógio para todos os tipos de arquiteturas. 

No seu trabalho, eles comparam as medidas temporais de execuções 

realizadas em diferentes simuladores, oferecendo indicações dos erros obtidos 

para uma arquitetura Alpha. Um dos simuladores utilizados na comparação é 

o Simplescalar [AUSTIN02], o qual também é utilizado por alguns grupos de 

pesquisa que investigam o problema do WCET. Os resultados mostram 

grandes diferenças de tempo quando comparados aos valores medidos.  

3.2.2.2 Análise Estática 

Devido às limitações inerentes aos métodos de estimação dinâmica, vários 

métodos formais têm sido desenvolvidos para determinar as propriedades do 

comportamento dinâmico de uma tarefa dada, sem realmente executá-la 

[COUSOT77], e encontrar uma estimação mais precisa do WCET. Alguns 

desses métodos são modificações ou adaptações de métodos importados de 

diferentes áreas da Ciência da computação, tais como o projeto de 
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compiladores, arquitetura de computadores, e estimativas de desempenho e 

otimização. 

Ao executar a análise estática do WCET, presume-se que não existem 

atividades interferentes de fundo, tais como acesso direto a memória (DMA) ou 

atualizações de DRAM, e que a execução do código de software é ininterrupta 

(sem troca de tarefas ou interrupções). Qualquer tempo extra de execução 

causado por interferências de cache entre tarefas, interrupções, etc, é adiado 

para uma análise posterior ou outra fase do projeto do sistema. 

Como representado na Figura 3.2, o cálculo do WCET é realizado por uma 

sucessão de análises [FERDINAND99, FERDINAND04]. Primeiro, dado o 

arquivo executável de um código alvo, a análise estática divide-o em blocos 

básicos - os quais são sequências de instruções sem saltos dentro do bloco. 

Tais blocos básicos são depois organizados em um Grafo de Fluxo de Controle 

(Control Flow Graph, CFG) que replica o fluxo de controle do código de 

software. Um componente de uma ferramenta de análise temporal que 

reconstrói o CFG a partir de um código executável é frequentemente chamado 

de Front-end, como mostrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Principais componentes da Análise Temporal [WILHELM08] 

Um valor do limite superior de WCET calculado é associado com cada laço 

dentro do código a fim de expressar o maior número possível de iterações de 

cada laço. Algumas restrições adicionais sobre a execução dos blocos básicos 

podem ser adicionadas manualmente pelo programador, ou geradas 

automaticamente por algumas técnicas de análise. Essas restrições, incluindo 

os limites de contagem dos laços, costumam ser chamadas de anotações de 

fluxo (flow facts), das quais são parte as anotações do usuário [WILHELM08]. 
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Esta é a análise conhecida como análise do fluxo de controle ou análise de alto 

nível.  

Depois dessa análise, é feita a chamada análise de baixo nível a qual percorre 

o CFG para determinar as áreas de memória que podem ser atingidas durante 

a execução do código de software. Nesse percurso, também é calculado o 

tempo de execução de cada bloco básico, modelando a arquitetura de 

hardware relacionada ao conjunto de instruções, cache e pipelines. Esta 

corresponde à etapa de análise de comportamento do processador, a qual 

também recebe como entrada o modelo abstrato de hardware do processador, 

como mostrado na Figura 3.2. Nesta etapa da análise, misses e hits potenciais 

na cache são determinados, e o pipeline é examinado a fim de se calcular, para 

cada ponto de execução do código analisado, os estados possíveis de execução.  

As duas fases da análise estática podem ser desenvolvidas separadamente 

[THEILING00] ou de forma integrada [METZNER04]. Finalmente, os resultados 

obtidos das análises de alto nível e de baixo nível são explorados em conjunto 

com o código-fonte em uma última análise, chamada de análise de rotas, a 

qual avalia as múltiplas rotas de execução. Uma destas rotas possui o maior 

tempo de execução, que é então chamada de rota de execução do pior-caso 

(Worst Case Execution Path, WCEP). Este tempo de execução encontrado 

corresponde ao limite do WCET calculado. 

Encontrar o WCET correspondente ao WCEP pode ser formulado como um 

problema de otimização. As técnicas de enumeração implícita de rotas 

(Implicit-Path Enumeration Techniques, IPET) [ENGBLOM00, PUSCHNER97, 

STEVEN95] codificam a informação estrutural do CFG, as anotações de fluxo e 

as restrições lineares sobre a contagem de execução dos blocos básicos, em 

uma formulação suportada por técnicas de programação linear, de modo que o 

valor do WCET pode ser obtido através da solução de um problema de 

Programação Linear Inteira (Integer Linear Programming, ILP). 

Os métodos formais de análise estática possuem três principais desvantagens: 

(1) exploram um superconjunto de todas as rotas de execução, de modo que os 

WCETs das rotas de execução inviáveis também são incluídos; (2) a fim de 

evitar uma explosão no número de estados, várias rotas de execução 

costumam ser agregadas, o que pode conduzir a uma aproximação exagerada 

do tempo de execução; (3) o analisador, ou projetista, deve dar um suporte 
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explícito da plataforma alvo do sistema, devendo fornecer abstrações 

importantes dos componentes de hardware que compõem tal plataforma alvo. 

Essas abstrações são definidas na modelagem da microarquitetura de 

hardware. 

3.2.3 Modelagem da Micro-Arquitetura 

A modelagem da microarquitetura descreve estaticamente o hardware do 

sistema e define a análise temporal de uma sequência conhecida de 

instruções. É amplamente aceito que tal análise deve ser feita no nível de 

código assembly, a fim de capturar todos os efeitos das otimizações do 

compilador e da implementação da microarquitetura. Para processadores 

básicos, sem unidades de execução de instruções em pipeline e arquitetura de 

memória baseada em cache, a modelagem é direta, com o tempo de execução 

de uma instrução, em boa medida, independente das outras instruções. Pode-

se assumir que o tempo de execução de uma instrução é uma constante e 

igual ao tempo de execução do pior-caso (WCET) ao longo da execução do 

código de software.  

Nos processadores modernos, recursos de pipeline e cache aceleram o 

desempenho típico do sistema, porém complicam a análise temporal da 

arquitetura completa do sistema. O tempo de execução de uma única 

instrução depende, desta forma, de muitos fatores, e varia muito mais se 

comparado aos processadores mais simples. A memória cache é 

particularmente difícil de ser modelada com precisão. Para determinar se a 

execução de uma instrução resulta em cache hit, várias instruções executadas 

previamente deverão também ser examinadas. Desta forma, utilizando-se o 

modelo simples mencionado acima, resultaria em um pessimismo grande na 

estimação final do tempo de execução de uma instrução e do código inteiro de 

software. Ainda pior, na medida em que os processadores se tornam mais 

complexos, o pessimismo devido à modelagem imprecisa aumenta e torna-se 

um fator dominante nas análises [STEVEN95].  

Em geral, os fatores que determinam a complexidade para determinar o tempo 

de execução de uma única instrução podem ser explicados sob duas óticas 

diferentes: Dependência de contexto nos tempos de execução e Anomalias de 

Temporização. 
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3.2.3.1 Dependência de Contexto nos Tempos de Execução  

As primeiras abordagens para tratar o problema de análise de tempo 

assumiam a independência de contexto no comportamento temporal; os 

tempos de execução para instruções individuais eram independentes da 

história de execução e podiam ser encontradas no manual de instruções 

(databook) do processador. A partir desta independência de contexto foi 

derivada a abordagem baseada em estrutura [SHAW89]: se dentro de uma 

tarefa dada, primeiro executa-se um trecho 𝐴 de código e depois um trecho 𝐵, 

o limite do pior-caso de tempo de execução para 𝐴; 𝐵 19 era determinado como 

aquele de 𝐴, 𝒖𝒃𝑨 20, mais aquele determinado para 𝐵, 𝒖𝒃𝑩, ou seja 𝒖𝒃𝑨;𝑩  =

 𝒖𝒃𝑨  +  𝒖𝒃𝑩. 

Esta independência de contexto, porém, não é mais verdadeira para os 

processadores mais modernos que possuem caches e pipelines. O tempo de 

execução de instruções individuais pode mudar em várias ordens de 

magnitude, dependendo do estado do processador no qual tais instruções são 

executadas. Desta forma, o tempo de execução de 𝐵 pode depender fortemente 

do estado de execução criado pela execução de 𝐴. Qualquer ferramenta deve 

explorar a informação de que 𝐴 é executada antes do que 𝐵, a fim de 

determinar um limite superior preciso para 𝐵 dentro do contexto de 𝐴. Deste 

modo, determinar o limite superior 𝒖𝒃𝑨;𝑩 para 𝐴; 𝐵 utilizando-se a expressão 

𝒖𝒃𝑨;𝑩 = 𝒖𝒃𝑨  +  𝒖𝒃𝑩 ignora tal informação e, geralmente, não permitirá  obter 

resultados precisos na estimação do tempo de execução. 

3.2.3.2 Anomalias de Temporização 

A complexidade da fase de análise do comportamento do processador, e o 

conjunto de métodos aplicáveis criticamente, dependem da complexidade da 

arquitetura de processador [HECKMANN08]. Os microprocessadores mais 

desenvolvidos sofrem de anomalias de temporização [LUNDQVIST99], as quais 

são influências contra-intuitivas do tempo de execução (local) de uma 

instrução sobre o tempo de execução (global) de toda a tarefa. Para explicar 

melhor esse conceito, assuma-se que o sistema sob consideração – ou seja, o 

                                                           
19

 Em teoria de linguagens, 𝑨; 𝑩 representa duas instruções ou trechos de código executados em 

sequência em um determinado processador [WILHELM08]. 
20

 𝒖𝒃𝑨 refere-se a uma abreviacao em inglês de Upper Bound, indicando o limite do pior-tempo de 

execução da instrução 𝐴 [WILHELM08]. 
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hardware executante e o software executado – é muito complexo para permitir 

uma execução ou simulação exaustiva. Além disso, nem todos os dados de 

entrada são conhecidos, de modo que os componentes do estado de execução 

ficam ausentes dentro da análise. No caso de que as decisões dentro da tarefa 

dependam desses componentes desconhecidos, tal falta de informação pode 

levar a um comportamento não-determinístico do sistema. Dentro da análise 

temporal, isto significa que a execução de uma instrução, ou uma sequência 

de instruções, avaliada em um estado abstrato inicial determinado, pode 

produzir tempos diferentes baseados em suposições diferentes sobre os 

componentes de estado ausentes. A informação ausente relacionada com a 

condição de se a próxima instrução estará na cache pode levar, por exemplo, a 

que uma execução que começa com uma carga da cache contribua com uma 

penalização de cache miss dentro do tempo de execução, enquanto que outra 

execução diferente poderá estar iniciando com uma busca da instrução dentro 

da cache. A intuição sugeriria que a última dessas execuções sempre estaria 

conduzindo ao menor tempo de execução de toda a tarefa. No entanto, em 

processadores com anomalias temporais, isto não necessariamente é 

verdadeiro. A última dessas execuções pode, de fato, conduzir a um maior 

tempo de execução dentro da tarefa. Isto foi observado dentro do processador 

Motorola ColdFire 5307 [HECKMANN08], sendo pela seguinte razão: este 

processador especula sobre o resultado de saltos condicionais, isto é, esse 

processador faz uma leitura prévia (prefetch) de instruções em uma das 

direções do salto condicional. Quando a condição é finalmente avaliada, pode 

ser descoberto que o processador tenha especulado no sentido errado. Nesse 

caso, todas as ações realizadas até esse momento precisam ser desfeitas. Além 

disso, o fato de buscar as instruções erradas leva à corrupção parcial do 

conteúdo da cache. Com tudo em conjunto, o custo dessa previsão errada vai 

exceder os custos de uma cache miss. Desta forma, o pior-caso local, a cache 

miss leva a um tempo de execução globalmente mais curto, uma vez que evita 

uma predição errada de um salto. Isso exemplifica uma das razões para 

anomalias temporais: as anomalias causadas por especulação.  

Outros tipos de anomalia temporal são instâncias das conhecidas anomalias 

de escalonamento (ou agendamento), descobertas inicialmente por Graham 

[GRAHAM66]. Essas ocorrem quando uma sequência de instruções, 

parcialmente dependentes umas das outras, pode ser agendada de modo 
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diferente nos recursos de hardware, tal como a unidade de pipeline. 

Dependendo do esquema selecionado de agendamento, a execução das 

instruções ou fases de pipeline pode tomar tempos diferentes.  

As anomalias temporais violam uma suposição intuitiva, porém errada, de que 

escolher a transição local do pior-caso, no caso de uma instrução ou estrutura 

de decisão, sempre irá produzir o tempo de execução global do pior-caso. Isto 

significa que a análise não pode se restringir à busca por limites superiores, 

escolhendo simplesmente os piores casos de cada instrução. Deste modo, a 

existência de anomalias temporais em um processador tem uma forte 

influência na aplicabilidade dos métodos para a análise temporal em tal 

processador [HECKMANN08]. 

3.2.4 Análise de Rotas de Execução do Código de 

Software 

A análise de rotas de execução do código de software permite determinar qual 

é a sequência de instruções que será executada no cenário do pior-caso. As 

rotas de execução do código que são inviáveis devem ser removidas do espaço 

de busca de soluções na medida do possível. Isto pode ser feito por uma 

análise de fluxo de dados do código, mas costuma ser mais eficiente se 

realizado com a ajuda do programador. Esta tarefa exige a presença de um 

mecanismo de análise de código que ajude a fazer anotações dentro das rotas 

de execução do software.  

A anotação de tarefas com informações dadas pelo projetista ou programador, 

é uma técnica genérica que permite dar suporte posterior a técnicas aplicadas 

de validação automática. O projetista, utilizando uma ferramenta para a 

estimação do WCET, pode precisar fornecer algumas informações para a 

ferramenta, seja em arquivos separados, ou através de elementos textuais ou 

numéricos acrescentados no interior de cada tarefa. Esta informação pode 

descrever: 

 O layout de memória e quaisquer características requeridas 

relacionadas à área de memória, 

 Intervalos dos valores de entrada da tarefa, 
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 Informações sobre o fluxo de controle da tarefa, caso não seja 

determinada automaticamente, como por exemplo, limites dos laços, 

formas de laços aninhados, se iterações de laços internos dependem de 

variáveis de iteração dos laços exteriores, frequências de saltos ou 

saltos tomados, 

 Desvios na chamada de funções, e 

 Diretivas sobre a precisão desejada do resultado, a qual frequentemente 

depende do esforço investido para diferenciar contextos. 

Estas anotações podem ajudar a lidar com o fato de que o número de rotas 

dentro do código de software é tipicamente exponencial em função do tamanho 

do código. Desta forma, um método eficiente de análise de rotas, baseado, ou 

não, em anotações, é necessário a fim de evitar uma busca exaustiva de rotas 

dentro do código [STEVEN95]. 

3.2.5 Cálculo da Estimativa WCET 

Em abordagens dinâmicas, a estimativa do WCET pode subestimar o WCET 

real, uma vez que apenas um subconjunto de todas as execuções é utilizado 

para calculá-lo. A combinação de medições feitas sobre trechos de código, para 

calcular tempos de execução fim-a-fim, pode também superestimar o WCET, 

no caso em que estimativas pessimistas medidas para os diferentes trechos 

forem combinadas. Em abordagens estáticas, a fase do cálculo da estimativa 

avalia um limite superior de todos os tempos de execução de toda a tarefa com 

base no fluxo do código de software e na informação temporal derivada nas 

fases anteriores da análise estática.  

Existem três classes principais de métodos que combinam tempos medidos, 

ou determinados analiticamente, com estimativas fim-a-fim propostas na 

literatura. Essas classes são: baseadas em estrutura, baseadas em rotas, e 

técnicas que utilizam enumeração implícita de rotas (Implicit Path 

Enumeration, IPET). A Figura 3.3, extraída de [ERMEDAHL03], apresenta os 

diferentes métodos, sendo que a Figura 3.3(a) mostra um exemplo de um grafo 

de fluxo de controle com temporização nos nós, e uma anotação de fluxo 

referente a um limite no número de laços (maxiter). 
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3.2.5.1 Métodos de Estimação Baseados em Estrutura 

Em cálculos de limite baseados em estrutura, como aquele utilizado na 

ferramenta Heptane [COLIN00], um limite superior é calculado em um 

percurso bottom-up da árvore sintática da tarefa, combinando limites 

calculados para os componentes das declarações (instruções) seguindo as 

regras de transformação definidas para esse tipo de declarações [COLIN00, 

LIM95, COLIN02]. A Figura 3.3(d) ilustra o modo como um método baseado 

em estrutura poderia proceder de acordo com a árvore sintática da tarefa e as 

regras de combinação dadas. As coleções de nós são recolhidas em nós únicos, 

obtendo simultaneamente uma temporização para cada novo nó. Nesse caso, 

uma boa precisão só pode ser obtida se o mesmo segmento de código é 

considerado em um número de contextos de fluxo diferentes, visto que os 

tempos de execução em contextos de fluxo diferentes podem variar 

significativamente.  

 

Figura 3.3: Metodologias diferentes para o cálculo do limite do WCET 

[ERMEDAHL03] 
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Levar contextos de fluxo em consideração precisa de transformações da árvore 

sintática a fim de refletir os diferentes contextos. A maioria das 

transformações aproveitáveis, tais como o loop unrolling, são facilmente 

expressadas na árvore sintática [COLIN02]. 

Alguns problemas da abordagem baseada em estrutura são, por exemplo: (1) 

Nem todos os fluxos de controle podem ser representados através da árvore 

sintática; (2) A abordagem assume uma correspondência muito direta entre as 

estruturas do código-fonte e do código objeto, de modo que as possíveis 

otimizações feitas no código pelo compilador não são facilmente admissíveis; 

(3) Em geral, não é possível acrescentar informação adicional de fluxo, tal 

como pode ser feito no caso IPET [WILHELM08] (ver seção 3.2.5.3). 

3.2.5.2 Métodos de Estimação Baseados em Rotas 

No cálculo de limite baseado em rotas, o limite superior para uma tarefa é 

determinado através do cálculo dos limites para as diferentes rotas dentro da 

tarefa, seguindo uma busca pela rota global com o maior tempo de execução 

[HEALY99, STAPPERT00, STAPPERT01]. A principal característica que define 

essa busca é que as rotas de execução possíveis são representadas 

explicitamente. A abordagem baseada em rotas é natural dentro de uma só 

iteração de laço, mas tem problemas com a informação de fluxo que se estende 

ao longo de múltiplos níveis de laços aninhados. O número de rotas é 

exponencial em relação ao número de pontos de decisão, sendo possivelmente 

necessário o uso de métodos heurísticos de busca. A Figura 3.3(b) ilustra o 

modo como o método de cálculo baseado em rota atuaria sobre o grafo da 

Figura 3.3(a). Primeiro, o laço dentro do grafo é identificado, e a maior rota 

dentro do ciclo é encontrado. O tempo da maior rota é combinado com 

informação de fluxo sobre o limite de laço, a fim de se extrair um limite 

superior para toda a tarefa. 

3.2.5.3 Enumeração Implícita de Rotas 

Na metodologia de Enumeração Implícita de Rotas (Implicit Path Enumeration, 

IPET), o fluxo do código de software e os limites de tempo de execução dos 

blocos básicos são combinados em conjuntos de restrições aritméticas. A idéia 

foi originalmente proposta em [STEVEN95] e adaptada para fluxos mais 

complexos e efeitos temporais de hardware em [PUSCHNER97, ENGBLOM02, 
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THEILING02, ERMEDAHL03]. Cada bloco básico e arco de fluxo de código 

dentro da tarefa possuem um coeficiente temporal (𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚), expressando o 

limite superior da contribuição dessa entidade para o tempo total de execução 

cada vez que a entidade é executada, e uma variável de contagem (𝒙𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚), 

correspondendo ao número de vezes que a entidade é executada. Um limite 

superior é determinado maximizando a soma dos produtos das contagens e 

tempos de execução ( 𝑥𝑖 ∗ 𝑡𝑖𝑖∈𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ), de modo que as variáveis de contagem 

da execução estão sujeitas a restrições que refletem a estrutura da tarefa e os 

possíveis fluxos. O resultado de um cálculo IPET é um limite temporal 

superior e uma contagem do pior-caso, para cada variável de contagem de 

execução. 

A Figura 3.3(c) mostra as restrições e fórmulas geradas por um método de 

cálculo de limite baseado em IPET para a tarefa ilustrada na Figura 3.3(a). As 

restrições de início e de fim definem que a tarefa deve ser iniciada e finalizada 

uma vez. As restrições estruturais refletem o fluxo de código possível, o que 

significa que, para um bloco básico ser executado, ele deve ser acessado o 

mesmo número de vezes que ele é liberado. O limite de laço é especificado 

como uma restrição no número de vezes que o nó 𝐴 de encabeçamento pode 

ser executado. 

IPET é capaz de lidar com diferentes tipos de informações de fluxo. Ele tem 

sido tradicionalmente aplicado de um modo global, tratando de maneira 

conjunta, como uma unidade, tanto à tarefa completa como toda a informação 

de fluxo. O cálculo de limite baseado em IPET utiliza técnicas de programação 

linear inteira (ILP) ou de programação restrita (CP), tendo desta forma uma 

complexidade potencialmente exponencial em relação ao tamanho da tarefa. 

Além disso, dado que as anotações de fluxo são traduzidas em restrições, o 

tamanho do sistema resultante de restrições aumenta com o número de 

anotações. 

3.2.6 Ferramenta de Análise do WCET: Chronos 

Chronos é uma ferramenta de análise do WCET para software embarcado de 

tempo-real [LI07]. A ferramenta utiliza como entrada o arquivo binário de um 

código, desmonta-o (disassembles), e realiza uma análise estática do código 

assembly. A análise estática envolve a análise do fluxo de código de software, 
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bem como a modelagem da microarquitetura. Ao contrário da maioria dos 

analisadores WCET existentes, Chronos é uma ferramenta de código-aberto. 

Com isso, o usuário pode alterar as rotinas de análise de microarquitetura, a 

fim de modelar arquiteturas de processadores, novas e/ou diferentes. Desta 

forma, o programador ou o projetista pode sempre reutilizar as rotinas 

desenvolvidas implementando o procedimento padrão: extração do grafo de 

fluxo de controle, desmontagem do arquivo binário, etc. Adicionalmente, se 

um novo processador possui, por exemplo, uma estrutura de pipeline 

completamente diferente, é possível alterar a análise do núcleo do pipeline com 

alterações mínimas à análise da estrutura cache e da unidade de predição de 

saltos. 

Chronos é construída sobre o simulador arquitetural Simplescalar [AUSTIN02]. 

O Simplescalar permite ao usuário modelar flexivelmente diferentes 

arquiteturas para sua simulação. Ao construir Chronos desta forma, o 

programador pode rapidamente modelar diferentes plataformas de 

processadores e executar a estimativa do WCET para uma aplicação 

determinada. Chronos também suporta uma modelagem precisa de 

características avançadas da microarquitetura, tais como o pipeline ―out-of-

order‖ e a previsão dinâmica de saltos (tanto a local como a global). Para obter 

um arquivo binário que melhor se assemelhe à estrutura do código-fonte C 

original, a opção de otimização do compilador GCC é desligada [LI07]. 

Na configuração que o projetista pode fazer em relação ao processador 

hospedeiro, Chronos permite ligar ou desligar os módulos de memória cache e 

de predição de saltos, porém a modelagem do pipeline é necessariamente 

obrigatória a fim de se fazer a análise do WCET do código sob avaliação [LI07]. 

Tal como mencionado na seção 3.2.3.1 sobre a Dependência de Contexto, em 

Chronos o tempo de execução de um bloco básico depende não só das 

instruções dentro do bloco, mas também do contexto de pipeline do bloco 

básico. A Figura 3.4(a) é um exemplo simples de um código C avaliado pelo 

Chronos. O corpo principal do exemplo é um laço ―while‖ com a variável 𝑖 

como o contador do laço, e o corpo do laço contém uma estrutura ―if-then-

else‖. O limite do laço é definido como 10. A Figura 3.4(b) é o CFG 

correspondente gerado por Chronos. Neste exemplo, se BB1 for executado 

após BB0, ele levará 5 ciclos de execução, porém, se ele é executado após 

BB6, o tempo de execução é de 4 ciclos. Isto acontece porque BB0 e BB6 
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fornecem contextos de pipeline diferentes para BB1. De fato, a modelagem do 

pipeline leva a uma estimação mais precisa do WCET, sem violar a 

propriedade de confiabilidade da análise do WCET. 

 

Figura 3.4: Um exemplo de análise estática de código e seu respectivo CFG 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA CARGA DE 

TRABALHO 

A caracterização da carga de trabalho se dá através de funções e parâmetros 

quantitativos; o objetivo é obter um modelo capaz de exibir, capturar e 

reproduzir o comportamento da carga de trabalho e suas características mais 

importantes. O termo ―características da carga de trabalho‖ refere-se às 

exigências de execução impostas pelas solicitações enviadas pelos diferentes 

recursos do sistema. Cada solicitação, isto é, cada componente da carga de 

trabalho, é descrita por um conjunto de parâmetros que explicam essas 

exigências [FEITELSON11]. Existem parâmetros estáticos associados ao 

consumo de hardware e de recursos de software, e parâmetros dinâmicos 

relacionados com o comportamento das solicitações. As magnitudes desses 

parâmetros dependem da natureza de uma única solicitação, e podem ser 

convenientemente utilizadas para quantificar a carga de trabalho. 

3.3.1 Trabalhos Correlatos 

Em [MAXIAGUINE04b] é proposto um método desenvolvido para caracterizar 

tarefas funcionais com exigências variáveis de execução através de uma 
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representação das diferentes correlações entre os múltiplos tempos de 

execução dentro de cada tarefa. Isto é feito tendo-se em conta a carga do pior-

caso (e a de melhor-caso) produzida por uma sequência ou um conjunto de 

execuções de cada tarefa. O modelo implicitamente inclui informações sobre 

todas as possíveis sequências de solicitação de diferentes tarefas, de modo tal 

que o comportamento de cada tarefa (com relação à carga de processamento 

gerada) é abstraído por curvas de carga de trabalho. Esse projeto foi baseado 

no conceito de modos de operação, de forma que cada sequência de vários 

modos é caracterizada com restrições que depois são utilizados no modelo. Tal 

sequência de modos está relacionada a uma sequência de eventos, tal que 

eventos de tipos diferentes ativam modos de operação diferentes dentro de 

cada execução da aplicação. Esse método, comparado com outros métodos 

que assumem o WCET para cada instanciação ou execução da mesma tarefa, 

fornece valores reduzidos da carga de processamento gerada pela tarefa. 

Em [WANDELER05a], conceitos básicos de Network Calculus são estendidos 

para o domínio dos sistemas embarcados de tempo real, de modo que os 

autores propõem um modelo abstrato para representar fluxos que contêm um 

número finito de diferentes tipos de eventos. Especificam o fluxo de eventos de 

entrada através de uma máquina de estados finitos que revela uma semântica 

clara e simples para capturar todos os possíveis rastros (traces) de uma classe 

completa de fluxos de eventos. Desta forma, o modelo compreende as 

informações necessárias para avaliar quantitativamente os estreitos limites de 

carga de processamento impostas em qualquer unidade específica de 

processamento on-chip.  

Em ambos os projetos, as exigências extremas de execução (BCET e WCET), 

impostas por cada evento, são assumidas como conhecidas ou implicitamente 

obtidas por uma simulação prévia do sistema. Na seção 6.1 desta tese, 

(capítulo 6), uma metodologia analítica para caracterizar as exigências 

extremas de execução impostas por cada evento irá ser apresentada, de modo 

que tal metodologia é baseada em uma análise estática das rotas do código-

fonte da aplicação, e sua posterior análise temporal estática suportada pela 

modelagem da microarquitetura de um processador hospedeiro. 
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3.3.2 Curvas de Carga de Trabalho 

Considere uma tarefa τ executada em um processador. [𝜍1 ,𝜍2 ,𝜍3, . . . ] é uma 

sequência de eventos que ativam a tarefa 𝜏. Cada evento 𝜍𝑖 nessa sequência é 

marcado com certo tipo 𝑡 ∈  𝑇, onde 𝑇 denota um conjunto finito de todos os 

possíveis tipos de eventos. A função 𝑡𝑖𝑝𝑜(𝜍𝑖) retorna o tipo do evento 𝜍𝑖 nesta 

sequência [MAXIAGUINE04b]. É possível caracterizar a exigência de execução 

imposta por um tipo de evento 𝑡 através de um intervalo [𝑏𝑐𝑒𝑡(𝑡), 𝑤𝑐𝑒𝑡(𝑡)]  ∈

 𝑅 > 0, onde 𝑏𝑐𝑒𝑡(𝑡) e 𝑤𝑐𝑒𝑡(𝑡) denotam o 𝐵𝐶𝐸𝑇 e o 𝑊𝐶𝐸𝑇 do tipo 𝑡, 

respectivamente. 

As seguintes funções indicam quantos ciclos de processador são consumidos 

no melhor-caso e no pior-caso para qualquer subsequência de 𝑘 eventos a 

partir do evento 𝑗 dentro da sequência completa de eventos [MAXIAGUINE04b]: 

𝜸𝒃 𝑗, 𝑘 =  𝑏𝑐𝑒𝑡(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝛔𝒊 )

𝑗+𝑘−1

𝑖=𝑗

   𝑗, 𝑘 𝜖 ℤ > 0           (3.1) 

𝜸𝒘 𝑗, 𝑘 =  𝑤𝑐𝑒𝑡(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝛔𝒊 )

𝑗+𝑘−1

𝑖=𝑗

   𝑗, 𝑘 𝜖 ℤ > 0           (3.2) 

Onde, assume-se que 𝜸𝒃(𝑗, 0)  =  0 𝑒 𝜸𝒘(𝑗, 0)  =  0 ∀𝑗. 

A partir destas expressões, uma curva de carga de trabalho superior (ou 

inferior) 𝛾𝑢(𝑘) (ou 𝛾𝑙(𝑘)), descrito pelas expressões matemáticas (3.3) e (3.4) 

abaixo, dá um limite superior (ou inferior) com o número de ciclos que são 

necessários para processar qualquer conjunto de 𝑘 ativações consecutivas de 

uma tarefa 𝜏. 

𝜸𝒖 𝑘 = 𝑚𝑎𝑥∀𝑗𝜖  ℤ≥0 𝜸𝒘 𝑗, 𝑘                  (3.3) 

𝜸𝒍 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛∀𝑗𝜖  ℤ≥0 𝜸𝒃 𝑗, 𝑘                      3.4  

Isto significa que qualquer conjunto de 𝑘 ativações consecutivas de uma tarefa 

origina uma exigência de processamento de, no máximo, 𝛾𝑢(𝑘) e, de pelo 

menos, 𝛾𝑙(𝑘) ciclos do processador. A partir desta definição de curvas de carga 

de trabalho, é possível observar que tais curvas são sequências estritamente 

crescentes, e, além disso, que os tempos de execução do pior-caso e do 
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melhor-caso de uma tarefa são iguais a 𝜸𝒍(1) e 𝜸𝒖(1), respectivamente 

[MAXIAGUINE04b]. As curvas de carga de trabalho capturam, de um modo 

compacto, todas as diferentes sequências possíveis de execução de uma tarefa 

que podem ocorrer dentro de uma aplicação. Neste sentido, a curva de carga 

de trabalho não representa uma instância de sequência de execução da tarefa, 

mas uma classe de sequências de execução. 

3.4 CENÁRIOS DE APLICAÇÃO 

Muitas aplicações de processamento de fluxos são implementadas como um 

laço principal que lê, processa e escreve fluxos de eventos individuais. Um 

evento pode ser um bit –pertencente a um bitstream comprimido–, um  

marcador JPEG, um macrobloco, um quadro de vídeo, uma amostra de áudio 

ou um pacote de rede. A fim de se refinar a estimativa do WCET, os diferentes 

modos de operação identificados são agrupados em um conjunto de cenários. 

Um cenário é definido como o comportamento de uma tarefa para um tipo 

específico de eventos/dados de entrada. O conjunto de cenários deve cobrir 

todos os possíveis eventos de entrada. 

O conceito de cenários tem sido utilizado há muito tempo em diferentes 

abordagens de projeto [CARROLL95, ROSSON02, JACOBSON95], incluindo 

projeto de hardware e software para sistemas embarcados. Neste trabalho de 

doutorado, estaremos concentrados nos chamados cenários de aplicação 

[GHEORGHITA06], de modo que um algoritmo de agrupamento analisa a 

quantidade de tempo de execução estimado para cada modo de operação 

identificado pela análise estática de rotas, e em seguida, agrupa os diferentes 

modos em cenários de aplicação, considerando que a quantidade de tempo de 

execução estimado para os modos de operação dentro de um cenário sempre 

deve ser bastante similar. 

3.5 CURVAS DE CARACTERIZAÇÃO DE 

VARIABILIDADE 

O conceito de Curvas de Caracterização de Variabilidade (Variability 

Characterization Curves, VCCs) [MAXIAGUINE04a] é definido nesta seção de 

uma forma genérica, isto é, sem levar em conta qualquer propriedade concreta 

de sistema, que tais curvas possam caracterizar. Igualmente serão definidas 
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algumas propriedades que são comuns a todas as VCCs e que serão úteis no 

decorrer desta seção e das contribuições apresentadas no capítulo 5 da tese. 

3.5.1 Definições preliminares  

As Curvas de Caracterização de Variabilidade (Variability Characterization 

Curves, VCCs) podem ser utilizadas para quantificar as características de 

melhor-caso e de pior-caso de alguns tipos de sequências. Estas sequências 

podem ser de objetos consecutivos de fluxo pertencentes a uma cadeia, ou 

sequências de intervalos de tempo consecutivos de algum comprimento 

específico. Uma VCC 𝒱 é definida como uma dupla (𝒱𝑙(𝑘), 𝒱𝑢(𝑘)), onde 

𝑘 representa o comprimento da sequência.  

Seja uma função 𝑃 a medida de alguma propriedade dentro de uma sequência, 

tal que 𝑃(𝑛) indica a medida crescente desta propriedade para os primeiros 𝑛 

elementos da sequência. Formalmente, uma função 𝑓 é crescente se 𝑓 𝑥1 ≤

𝑓(𝑥2) para qualquer 𝑥1 < 𝑥2. Em contraste, 𝑓 é estritamente crescente, se 

𝑓 𝑥1 < 𝑓(𝑥2) sempre que 𝑥1 < 𝑥2.  

Usando esta notação, e dada uma função crescente 𝑃(𝑛) para todo 𝑛 ≥ 0, as 

VCCs 𝒱𝑙(𝑘) e 𝒱𝑢(𝑘) são definidas, para todo 𝑘 ≥ 0, como segue: 

 

Definição - VCC Superior: 

Uma VCC superior, para o conjunto de funções crescentes 𝑃, é uma função 

crescente 𝒱𝑢(𝑘) que satisfaz a condição: 

𝒱𝑢 𝑘 = sup
𝑖≥0

 𝑃 𝑖 + 𝑘 –  𝑃 𝑖             (3.5a) 

 

Definição – VCC Inferior: 

Uma VCC inferior para o conjunto de funções crescentes 𝑃 é uma função 

crescente 𝒱𝑙(𝑘) que satisfaz a condição: 

𝒱𝑙(𝑘) = inf
𝑖≥0

 𝑃 𝑖 + 𝑘 –  𝑃 𝑖             (3.5b) 

 

Por conseguinte, 𝒱𝑙(𝑘) e 𝒱𝑢(𝑘) fornecem um limite inferior e superior para a 

medida 𝑃, para todas as subsequências de comprimento 𝑘 dentro de uma 

sequência maior. 
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Antes de apresentar alguns exemplos concretos de VCCs para a modelagem de 

cargas de trabalho de aplicações multimídia, é conveniente apontar uma 

propriedade importante de qualquer VCC, independentemente do seu tipo 

particular: Uma VCC única pode servir como uma abstração compacta de toda 

uma classe de sequências ou funções com variabilidade semelhante do pior- 

ou melhor-caso. Desta forma, as VCCs representam um meio atrativo para 

capturar vários aspectos do comportamento de um sistema no contexto do 

projeto de sistemas embarcados heterogêneos, onde tais abstrações são 

necessárias para dominar a complexidade dos problemas de projeto 

[MAXIAGUINE04a]. 

3.5.2 Definições de tipos de VCC em Aplicações 

Multimídia [MAXIAGUINE05] 

Esta seção foi feita de uma tradução livre da seção 3.3.2 da tese de doutorado 

de [MAXIAGUINE05]. 

 

Figura 3.5: Algumas VCCs utilizadas para modelar a carga de trabalho de 

aplicações multimídia [MAXIAGUINE05]. 

As características fundamentais de carga de trabalho a serem capturadas em 

um modelo de carga de trabalho são aquelas características que afetam as 

propriedades de temporização dos fluxos de solicitação e de recursos, assim 

como suas respectivas interações. Nesta subseção, estas características 

fundamentais serão identificadas a fim de definir os diferentes tipos de VCC 
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que permitem caracterizá-las. Alguns dos tipos de VCC que serão introduzidos 

a seguir estão indicados na Figura 3.5, a qual apresenta uma visão abstrata 

de uma tarefa multimídia. 

3.5.2.1 Curvas de Chegada Baseadas em Eventos 

O tempo de solicitação de um conjunto de tarefas para utilizar um 

determinado serviço é influenciado pelo tempo de chegada dos objetos do fluxo 

que chega aos canais de entrada desta tarefa. Estas chegadas dependem das 

tarefas que escrevem nestes canais de entrada (ou, do ambiente do sistema, se 

o fluxo for recebido de fora do sistema). Cada entrada em um canal pode ser 

modelada como um evento. Desta forma, uma sequência de chegada em um 

canal dado pode ser representada como um fluxo de eventos. Similar ao 

modelo de caracterização descrito na seção 2.2.1.1, as propriedades de 

temporização de tais fluxos de eventos são modeladas com VCCs chamadas 

curvas de chegada baseadas em eventos [MAXIAGUINE05]. 

 

Definição - Curvas de chegada baseadas em eventos  𝜶  =   𝜶 𝒍,𝜶 𝒖  : 

Uma curva de chegada inferior baseada em eventos 𝛼 𝑙, e uma curva de 

chegada superior baseada em eventos 𝛼 𝑢 , são VCCs que caracterizam as 

propriedades de temporização de um fluxo dado de eventos. 𝛼 𝑙(∆) limita por 

baixo, e 𝛼 𝑢(∆) limita por cima, o número de eventos que podem ocorrer no 

fluxo dentro de qualquer intervalo de tempo de duração ∆. 

 

 

3.5.2.2 As curvas de Consumo 

Outro fator que influencia o tempo de solicitação de tarefas para utilizar um 

serviço é a quantidade de objetos de fluxo que deve estar disponível em um 

determinado canal de entrada a fim de ativar a tarefa. Esta quantidade pode 

variar de ativação para ativação, por exemplo, devido a um comportamento da 

tarefa dependente de dados. As ativações sucessivas da tarefa resultam em 

uma sequência de números que representam as quantidades de objetos de 

fluxo consumidos pela tarefa a partir de um determinado canal de entrada em 

cada ativação. Como uma abstração de tais sequências usa-se as VCCs 

chamadas de curvas de consumo [MAXIAGUINE05]. 
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Definição - Curvas de Consumo  𝜿 =  (𝜿𝒍, 𝜿𝒖) : 

Uma curva inferior de consumo 𝜅𝑙, e uma curva superior de consumo 𝜅𝑢 , são 

VCCs que caracterizam a relação entre as ativações das tarefas e o número de 

objetos de fluxo consumidos pela tarefa a partir de uma determinada entrada 

de canal. 𝜅𝑙(𝑘) limita por baixo, e 𝜅𝑢(𝑘) limita por cima, o número de ativações 

de tarefas requeridas para consumir 𝑘 objetos de fluxo consecutivos a partir 

do canal de entrada. 

 

 

Além da quantidade de objetos de fluxo que devem estar presentes em cada 

canal individual para ativar a tarefa, as regras de ativação podem impor certas 

condições ao conjunto de canais de entrada como um todo. As implicações de 

tais regras também podem ser refletidas nas curvas de consumo. 

Alternativamente, essas regras podem ser contabilizadas no nível superior de 

modelagem, ou seja, no modelo de desempenho em si. [JERSAK04] apresenta 

trabalhos nesta direção. 

3.5.2.3 Curvas de Exigência de Execução 

A quantidade de recursos de execução requerida por uma tarefa em cada 

ativação pode variar dependendo, por exemplo, no estado atual da tarefa e os 

valores dos objetos de fluxo processados, ou em características arquiteturais 

tais como caches, unidades de predição de saltos e pipelines. Uma sequência 

de ativações de tarefa resulta em uma sequência de exigências de execução 

impostas pela tarefa ao elemento de processamento (PE). Para modelar tais 

sequências usam-se as curvas de exigência de execução [MAXIAGUINE05]. 

 

Definição - Curvas de Exigência de Execução  𝜸 =  (𝜸𝒍,𝜸𝒖) :   

Uma curva inferior de exigência de execução 𝛾𝑙, e uma curva superior de 

exigência de execução 𝛾𝑢 , são VCCs que caracterizam a exigência de execução 

de uma determinada tarefa. 𝛾𝑙(𝑘) limita por baixo, e 𝛾𝑢(𝑘) limita por cima, a 

quantidade de unidades de recursos (tais como ciclos de processador) 

requeridas para completar qualquer número 𝑘 de execuções consecutivas da 

tarefa. 
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3.5.2.4 Curvas de Produção 

As propriedades de temporização dos fluxos de eventos gerados por uma tarefa 

em suas saídas dependem da quantidade de objetos de fluxo produzidos pela 

tarefa para os canais de saída em cada ativação. Novamente, esta quantidade 

pode variar de ativação para ativação. Para caracterizar este aspecto de 

sequências de ativação da tarefa, utilizam-se as VCCs chamadas curvas de 

produção [MAXIAGUINE05]. 

 

Definição - Curvas de Produção  𝝅 =  (𝝅𝒍,𝝅𝒖) : 

Uma curva inferior de produção 𝜋𝑙, e uma curva superior de produção 𝜋𝑢 , são 

VCCs que caracterizam a relação entre execuções da tarefa e o número de 

objetos de fluxo produzidos pela tarefa em um determinado canal de saída. 

𝜋𝑙(𝑘) limita por baixo, e 𝜋𝑢(𝑘) limita por cima, o número de objetos de fluxo 

produzidos pela tarefa no canal de saída, como um resultado de 𝑘 execuções 

consecutivas desta tarefa. 

 

 

3.5.2.5 Curvas de Serviços Baseadas em Recursos 

Um fator importante que influencia em grande parte às características de 

desempenho é a disponibilidade de recursos de execução para uma 

determinada tarefa ao longo do tempo. Várias tarefas mapeadas em um único 

PE podem concorrer para o recurso de execução deste PE. A política de 

escalonamento ou arbitragem determina, então, a ordem em que essas tarefas 

devem ser executadas no PE. Como consequência, a oferecimento de recursos 

para as tarefas não é mais uniformemente distribuído no tempo. Esta 

variabilidade da capacidade de processamento do PE, como vista por uma 

tarefa individual, é caracterizada usando curvas de serviço baseadas em 

recursos [MAXIAGUINE05]. 

 

Definição - Curvas de Serviço Baseadas em Recursos  𝜷 =   𝜷𝒍, 𝜷𝒖  : 

Uma curva inferior de serviço baseada em recursos 𝛽𝑙, e uma curva superior 

de serviço baseada em recursos 𝛽𝑢 , são VCCs que caracterizam o serviço 

oferecido a uma determinada tarefa em um recurso de execução determinado. 
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𝛽𝑙(Δ) limita por baixo o número de unidades de recursos (tais como ciclos de 

processador) que são garantidos para serem fornecidos à tarefa dentro de 

qualquer intervalo de tempo de tamanho Δ. Igualmente, 𝛽𝑢(Δ) limita por cima 

o número de unidades de recursos que podem ser fornecidos para a tarefa 

dentro de qualquer intervalo de tempo de tamanho Δ. 

 

 

3.5.2.6 Curvas de Taxa de Tipo 

Em alguns casos, para a análise do desempenho é útil distinguir dentro de um 

fluxo de eventos (ou qualquer outra sequência) diferentes tipos de eventos. Por 

exemplo, isso pode ser útil no caso quando diferentes tipos de eventos impõem 

exigências de execução diferentes em um PE. Os diferentes tipos de eventos 

podem seguir vários padrões dentro do fluxo. Para a caracterização de tais 

padrões, utilizam-se as chamadas curvas de taxas de tipo [MAXIAGUINE05, 

WANDELER05b]. 

 

Definição - Curvas tipo de taxa  𝝑 =   𝝑𝒍, 𝝑𝒖  : 

Uma curva inferior de taxa de tipo 𝜗𝑙, e uma curva superior de taxa de tipo 𝜗𝑢 , 

são VCCs que caracterizam a contenção de um tipo determinado de evento em 

um fluxo dado de eventos. 𝜗𝑙(𝑘) limita por baixo, e 𝜗𝑢(𝑘) limita por cima, o 

número de eventos do tipo dado em qualquer subsequência de 𝑘 eventos 

consecutivos dentro do fluxo de eventos. 

 

 

3.5.2.7 Curvas de Serviços Baseadas em Eventos e Curvas 

de Chegada Baseadas em Recursos 

Em contraste com as curvas de serviço baseadas em recursos, as curvas de 

serviços baseados em eventos expressam a disponibilidade de um PE para 

uma determinada tarefa em termos de execuções de tarefas em vez de ciclos 

do processador. Do mesmo modo, em contraste com as curvas de chegada 

baseadas em eventos, as curvas de chegada baseadas em recursos (por 

exemplo, ciclos de processador) expressam a quantidade de recursos solicitada 

por uma tarefa. 
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Definição - Curvas de Serviço baseado em eventos  𝜷  =  (𝜷 𝒍, 𝜷 𝒖) : 

Uma curva inferior de serviço baseada em eventos 𝛽 𝑙, e uma curva superior de 

serviço baseada em eventos 𝛽 𝑢 , são VCCs que caracterizam o serviço oferecido 

a uma determinada tarefa em um determinado recurso a execução. 𝛽 𝑙(Δ) 

limita por baixo o número de execuções de tarefas que são garantidas para 

terminar dentro de qualquer intervalo de tempo com tamanho Δ. Igualmente 

𝛽 𝑢(Δ) limita por cima o número de execuções de tarefa que podem ser 

concluídas dentro de qualquer intervalo de tempo de tamanho Δ. 

 

Definição - Curvas de Chegada baseada em recursos  𝜶 =   𝜶𝒍,𝜶𝒖  : 

Uma curva inferior de chegada baseada em recursos 𝛼𝑙, e uma curva superior 

de chegada baseada em recursos 𝛼𝑢 , são VCCs que caracterizam o serviço 

solicitado por uma determinada tarefa a partir de um recurso de execução 

dado. 𝛼𝑙(Δ) limita por baixo, e 𝛼𝑢(Δ) limita por cima, o número de unidades de 

recursos (tais como ciclos de processador), que podem ser solicitados pela 

tarefa em qualquer intervalo de tempo de tamanho Δ. 
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Capítulo 4 

 

  

  

 MODELAGEM BASEADA EM 

ATORES TEMPORAIS 

este capítulo serão apresentados conceitos e definições referentes ao 

tratamento dos atores de um grafo de SDF como atores temporais 

definidos por interfaces, tal que esses conceitos fazem parte da 

metodologia conhecida como projeto orientado a atores [LEE04]. Esses 

conceitos são o fundamento da modelagem do comportamento temporal, 

baseado em cenários, de uma aplicação multimídia, modelagem que será 

apresentada posteriormente no capítulo 5. 

Inicialmente será apresentada a metodologia de projeto orientada a atores, da 

qual vários trabalhos correlatos são identificados a fim de descrever a maneira 

como cada tarefa, componente ou bloco de um sistema pode ser abstraído 

utilizando esta metodologia. Posteriormente, é apresentada a descrição de 

atores temporais definidos por interfaces, para grafos de SDF, de modo que 

faz-se explícita a descrição dos fluxos de eventos entre os diversos atores, ao 

longo das iterações que definem a execução do grafo. Esta descrição do fluxo 

de eventos é suportada pela Álgebra de Max-Plus, brevemente apresentada no 

final do capítulo. 

4.1 METODOLOGIA DE PROJETO ORIENTADO A 

ATORES 

Nesta metodologia, os componentes de um sistema são chamados de atores, 

os quais se executam e comunicam com outros atores, dentro de um modelo. 

Tais atores têm uma interface de componente bem definida, de modo que essa 

interface abstrai o estado interno e o comportamento de um ator, e restringe o 

modo como um ator interage com o seu ambiente. A interface inclui portas que 

representam pontos de comunicação para o ator, assim como parâmetros que 

são utilizados para configurar o funcionamento do ator. Frequentemente, os 

valores dos parâmetros são parte da configuração a priori de um ator e não 

N 
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mudam enquanto um modelo é executado. A configuração de um modelo 

também apresenta os canais de comunicação que passam dados de uma porta 

para outra. O uso de canais para definir a comunicação implica que os atores 

interagem apenas com os canais aos quais estão conectados, e não 

diretamente com outros atores [LEE04]. 

Essencialmente, o projeto orientado a atores permite aos projetistas 

considerar a interação entre os componentes separadamente da especificação 

do comportamento do componente. Igualmente, o projeto orientado a atores 

permite compor objetos com comportamento simples, a fim de criar 

comportamentos mais complexos, repetindo tais composições repetidamente e 

de maneira robusta. 

Tal como atores, os quais têm interfaces externas bem definidas, os modelos 

(que são as composições de atores interconectados) também podem possuir 

uma interface externa. As interfaces externas permitem abstrações 

hierárquicas. Esta interface consiste de portas externas e parâmetros 

externos, os quais são diferentes das portas e dos parâmetros dos atores 

individuais dentro do modelo. As portas externas de um modelo podem ser 

conectadas a outras portas externas do modelo através de canais. Por sua vez, 

os parâmetros externos de um modelo podem ser utilizados para determinar 

os valores dos parâmetros dos atores dentro do modelo. Colocando todo junto, 

os conceitos de modelos, atores, portas, parâmetros e canais descrevem a 

sintaxe abstrata do projeto orientado a atores. 

Há muitos exemplos de plataformas, linguagens e técnicas de software 

orientados a atores, incluindo ferramentas como o Simulink (Mathworks), 

Labview (National Instruments), System Studio (Synopsys); linguagens como 

VHDL, Verilog, SystemC; e plataformas como Polis e Metropolis (UC Berkeley) 

[GÖSSLER02], e Ptolomey (UC Berkeley) [LEE03].  

4.1.1 Projeto Baseado em Interfaces 

Os métodos clássicos de análise de desempenho no nível de sistemas são 

utilizados para a análise de sistemas embarcados distribuídos de tempo-real, 

de modo que tal análise é posterior à especificação e ao projeto do sistema. 

Nestes casos, somente após a conclusão da etapa de projeto, é que a análise 

de desempenho é aplicada ao projeto do sistema, como uma segunda etapa. É 
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neste momento que o resultado da análise irá confirmar se o projeto do 

sistema desenvolvido na primeira etapa cumpre, ou não, com todos os 

requisitos de tempo real. Em caso negativo, o projetista deverá voltar para a 

primeira etapa, realizar modificações necessárias no projeto, e iterar sobre as 

duas etapas até que um projeto apropriado do sistema seja encontrado. Um 

exemplo desta abordagem são as metodologias de exploração de espaço de 

projeto apresentadas no capítulo 1, na seção 1.1. 

Contrária a esta abordagem, existe o projeto baseado em interface [ALFARO01, 

ALFARO05]. Tal proposta consiste em uma abordagem com uma etapa para o 

projeto e análise de sistemas, onde os componentes têm interfaces, e o 

projetista pode decidir se dois componentes podem se conectar para operar em 

conjunto satisfazendo os requisitos de tempo real, baseado apenas nas 

informações expostas pelas respectivas interfaces. Tal teoria suporta as 

propriedades cruciais de refinamento, projeto incremental e 

implementabilidade independente [STOIMENOV11]. 

Uma interface de componente modela o modo como um componente pode ser 

utilizado, o que está em contraste com a descrição fornecida por um 

componente abstrato, quando somente aquilo que o componente faz é 

modelado. Através de premissas na entrada, uma interface de componente 

modela o que o componente espera dos outros componentes do sistema, e do 

meio ambiente. Por outro lado, através de garantias na saída, uma interface 

de componente informa ao resto do sistema, e ao ambiente, o que pode ser 

esperado do seu respectivo componente. Normalmente tais premissas e 

garantias especificam intervalos de valores permissíveis de parâmetros 

específicos do sistema, tais como taxas de entrada de dados, velocidade dos 

processadores, larguras de banda de comunicação, etc. A composição de 

componentes em um projeto de sistema é permitida só se as premissas e 

garantias de interface forem compatíveis, de modo que automaticamente elas 

irão satisfazer todas as restrições na especificação do sistema. 

4.1.2 Trabalhos Correlatos 

4.1.2.1 Interfaces de Tempo Real 

Os trabalhos [WANDELER05c, WANDELER06b] apresentam as Interfaces de 

Tempo-Real (RTI). Unindo os princípios de Real-Time Calculus com o projeto 
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baseado em interfaces, as RTIs permitem o projeto de sistemas de tempo-real 

dentro da plataforma de Análise de Desempenho Modular [WANDELER06a] 

(ou MPA, seção 2.2.1).  

As RTIs são desenvolvidas para lidar com múltiplas premissas e garantias 

sobre a vazão e o atraso de eventos, assim como a disponibilidade dos 

recursos. Além destas propriedades, as RTIs também suportam adaptabilidade 

dinâmica [WANDELER05c, WANDELER06b]. Essas interfaces não expõem 

apenas informações suficientes para resolver sua capacidade de composição 

com interfaces de outros componentes, mas também mudam suas premissas e 

garantias quando componentes novos são adicionados (ou removidos) para (ou 

de) um sistema parcialmente projetado, seguindo os princípios de propagação 

de restrições [WANDELER06b]. 

Na descrição das RTIs, é feita uma distinção entre componentes abstratos e 

suas interfaces adaptativas. Os componentes abstratos descrevem os blocos 

de construção para uma análise ampla de todo o sistema. Eles podem 

representar diversas entidades combináveis, tais como tarefas, recursos e 

técnicas de escalonamento. As instâncias das entradas e das saídas de tais 

componentes representam todas as propriedades relevantes dos componentes 

concretos de hardware/software, tais como as capacidades dos recursos ou 

seus fluxos de eventos. Em resumo, um componente abstrato fornece um 

modelo matemático abstrato de um componente de hardware/software. 

De outro lado, as interfaces adaptativas, tal como são usadas no contexto de 

sistemas de tempo-real [WANDELER05c, WANDELER06b], não só permitem 

este tipo de análise em sistemas de tempo-real, mas também dão um suporte 

adicional ao projeto, fornecendo mecanismos para propagar restrições, tais 

como os atrasos (fim-a-fim), recursos de computação e comunicação, espaços 

de buffer, e energia. As premissas e garantias deixam de ser estáticas, 

adaptando-se de acordo com as mudanças nas restrições do sistema. Tais 

mudanças ocorrem quando o ambiente do sistema muda seus requerimentos 

ou novos componentes são adicionados aos sistemas, quando os componentes 

existentes são removidos ou mudam seus parâmetros. Tais mudanças podem 

ocorrer durante a fase de projeto quando diferentes escolhas do projeto são 

avaliadas, ou, em fase de execução, se os requisitos dirigidos ao sistema 

puderem mudar dinamicamente. 
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De um ponto de vista formal, um componente abstrato 𝐹 é a tupla (𝑋, 𝑌, 𝑇, Ψ) 

onde 𝑋 é um conjunto de variáveis de entrada, 𝑌 é um conjunto de variáveis de 

saída, 𝑇 é função de transferência, e Ψ é um predicado sobre as variáveis de 

entrada 𝑋. Um componente abstrato pode funcionar apropriadamente se e só 

se Ψ é validado para algum valor das variáveis de entrada 𝑋.  

A função de transferência 𝑇(𝑋) representa a transformação dos valores de 

entrada 𝑋 para os valores de saída 𝑌 na análise, isto é, 𝑌 = 𝑇 𝑋 . O predicado 

Ψ(X) restringe o escopo no qual o componente analisado pode ser utilizado. O 

predicado formaliza a noção de que um componente pode trabalhar 

apropriadamente, isto é, de que ele satisfaz certos requisitos de tempo-real. 

 

Figura 4.1: Um componente abstrato simples 𝑭 e sua representação de interface 

adaptativa [WANDELER06b]. 

Como exemplo, Considere-se que uma série de fluxos de pacotes determinado 

compartilha uma unidade de comunicação. A análise simplesmente adiciona 

as taxas de dados aos fluxos e exige que a taxa acumulada não exceda a 

largura de banda disponível. A Figura 4.1(a) representa um componente 

abstrato correspondente, 𝐹, onde 𝑥2 representa a largura de banda disponível, 

e 𝑥1 à largura de banda utilizada por um único fluxo de pacote. Note-se que o 

fluxo de pacotes de saída 𝑦1 pode desencadear uma exigência computacional 

em uma unidade de computo que esteja conectada à unidade de comunicação. 

𝑦2 representa a largura de banda restante disponível para outros fluxos. 𝐹 

denota que o componente funciona adequadamente só se a largura de banda 

disponível for maior que a solicitada. Neste exemplo, as variáveis de entrada e 

de saída são números reais não-negativos. Deste modo, as variáveis do 
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componente abstrato representam uma abstração do comportamento real do 

componente, onde 𝑋𝐹 =  𝑥1 ,𝑥2 , 𝑌𝐹 =  𝑦1 , 𝑦2 , representam abstrações das suas 

entradas e saídas, respectivamente. O componente funciona corretamente se 

ΨF 𝑋𝐹  é satisfeito. 

Ao fazer a transição de um componente abstrato 𝐹 à sua interface de tempo-

real adaptativa ℱ, (ver Figura 4.1(b)), variáveis de entrada e de saída, e ordens 

parciais implícitos, são obtidas. As variáveis denotadas com 𝐺 sobrescrito são 

chamadas de valores garantidos, 𝑋ℱ
𝐺 ≥ 𝑋𝐹 , 𝑌ℱ

𝐺 ≤ 𝑌𝐹. 

Isto significa que uma rede de componentes abstratos funciona corretamente 

quando as variáveis dos componentes abstratos são ―menores‖ do que os 

valores garantidos na rede de interfaces correspondente. O predicado ΨF é 

transformado em novas variáveis de premissa 𝑋ℱ
𝐴  (denotadas com 𝐴 

sobrescrito). Isto significa que sempre que 𝑋ℱ
𝐴 ≥ 𝑋ℱ

𝐺, então ΨF é satisfeito. Desta 

forma, a interface adaptativa faz com que o predicado ΨF fique explícito na 

forma de variáveis de suposições de entrada adicionais. Elas também 

aparecem nas saídas de outras interfaces adaptativas como variáveis de 

suposições de saída. Portanto, as seguintes interpretações podem ser dadas: 

 

Variáveis de premissas de entrada: As variáveis 𝑋ℱ
𝐴 descrevem a premissa do 

componente para o meio ambiente, ou outros componentes. Se 𝑋ℱ
𝐴 ≥ 𝑋ℱ

𝐺, então, 

(a) o componente correspondente trabalha corretamente, e (b) os pedidos de 

todos os componentes conectados (indicado por 𝑌ℱ
𝐴) são satisfeitos, isto é 

𝑌ℱ
𝐴 ≥ 𝑌ℱ

𝐺. 

 

 

 

Variáveis de premissas de saída: As variáveis 𝑌ℱ
𝐴 descrevem a premissa do 

ambiente, ou outros componentes, para 𝐹, ou seja, elas solicitam que 𝑌ℱ
𝐴 ≥ 𝑌ℱ

𝐺. 

 

 

O principal objetivo de uma boa interface de componente é, então, fornecer 

informações suficientes para decidir se dois ou mais componentes podem 
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trabalhar juntos de maneira adequada, tal que, no caso de interfaces de 

componentes para análise de desempenho de sistemas de tempo-real, a frase 

―de maneira adequada‖ refere-se a questões como: o sistema composto satisfaz 

todas as propriedades de tempo real requeridas, tais como as restrições de 

atraso e vazão? 

Três etapas básicas podem identificar o projeto de sistema de tempo-real 

baseado em interfaces: 

1. A definição de um componente abstrato que descreva as propriedades 

de tempo-real de um componente concreto do sistema de HW/SW. Isto 

implica a definição de abstrações adequadas para as entradas e as 

saídas dos componentes, também como as relações internas dos 

componentes que significativamente relacionam as entradas abstratas 

com as saídas abstratas. 

2. A obtenção da interface de um componente abstrato, para a qual é 

necessário definir as variáveis de interface, bem como predicados de 

entrada e saída sobre essas variáveis de interface. 

3. A fim de permitir a adaptabilidade dinâmica, é preciso estabelecer as 

relações internas de interface que relacionam as garantias e premissas 

entrantes, com as garantias e premissas que saem da interface. 

4.1.2.2 Análise de Desempenho Composicional de Sistemas 

de Tempo Real de Fluxo de Dados Cíclicos 

Na abordagem de projeto comentado na subseção anterior, um projetista pode 

decidir se dois componentes podem trabalhar juntos apenas inspecionando 

suas interfaces, sem considerar os detalhes da implementação interna dos 

componentes. Uma das principais limitações dessa abordagem é que ela só se 

aplica a redes de componentes livres de laços direcionados (isto é, arcos 

direcionados definindo, por exemplo, realimentações entre componentes). O 

trabalho [STOIMENOV11] apresenta um método de análise de desempenho 

que pode trabalhar com sistemas cuja rede de componentes contém laços 

direcionados. Neste caso, os ciclos no fluxo de informação entre os processos 

individuais de uma aplicação apresentam dependência global em função do 

estado do sistema completo. Como resultado, o comportamento temporal de 

um processo (e a utilização dos recursos disponíveis), não só depende dos 
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processos anteriores que fornecem os fluxos de dados a serem processados, 

mas também dos processos sucessores, assim como do próprio processo. 

Exemplos típicos de tais sistemas são os sistemas embarcados paralelos e 

distribuídos os quais executam aplicações de controle e de processamento de 

sinais. Eles são frequentemente especificados como grafo de fluxos de dados 

com laços de dependência. Exemplos dos modelos de computação 

correspondentes são os grafos marcados ou grafos de SDF. A Figura 4.2 

apresenta um exemplo do problema avaliado pela metodologia de Análise de 

Desempenho Composicional de Fluxo de dados Cíclicos [STOIMENOV11], onde 

dois grafos marcados são mapeados a uma plataforma distribuída e os 

processos individuais compartilham recursos disponíveis usando algum 

esquema de escalonamento. 

Assim, o trabalho [STOIMENOV11] descreve uma abordagem de análise de 

desempenho composicional de grafos de fluxos de dados cíclicos onde o 

método proposto lida com laços no fluxo de eventos. O método resulta em 

limites mais restritivos para parâmetros essenciais, tais como o tamanho do 

buffer, os atrasos fim-a-fim, e a vazão. Devido à generalidade dessa abordagem, 

o projetista pode analisar não só sistemas que contém fluxos de eventos 

cíclicos, mas também implementações que contenham buffers de tamanhos 

finitos que produzem ―contrapressão‖ em todo o sistema causado pela 

semântica de bloqueio-na-escrita. A incorporação dessa abordagem na 

plataforma de Análise de Desempenho Modular [WANDELER06a] (ou MPA, 

seção 2.2.1) permite a análise de implementações distribuídas que utilizam 

mecanismos de compartilhamento de recursos, tais como o escalonamento por 

Prioridade Fixa (FP) e o Acesso Múltiplo por Divisão no Tempo (Time Division 

Multiple Access, TDMA). 

Os grafos marcados da Figura 4.2 compartilham um conjunto de dispositivos 

de computação e comunicação por meio de políticas de escalonamento FP e 

TDMA, mostrando uma interação complexa com o meio ambiente. O grafo 

marcado 1 (MG1) assume a existência de buffers finitos entre os processos 

𝑣1 → 𝑣2 e 𝑣2 → 𝑣3 limitados ao tamanhos máximo de 1 e 2, respectivamente. Da 

mesma forma, o grafo marcado 2 (MG2) também assume a existência de 

buffers finitos e compartilha a mesma  plataforma de execução com MG1. 

Nesse caso, o interesse da metodologia de Análise de Desempenho 

Composicional de Fluxo de dados Cíclicos é determinar as características 
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essenciais do sistema para os dois grafos, tais como os atrasos fim-a-fim, os 

tamanhos dos buffers, e a vazão. 

 

Figura 4.2: Visualização do problema avaliado pela metodologia de Análise de 

Desempenho Composicional de Fluxo de Dados Cíclicos [STOIMENOV11]. 

Ao contrário de outros métodos, essa abordagem leva em conta um modelo 

geral para a interação de recursos baseado no conceito de curvas de serviços, 

cobrindo modelos de recursos tradicionais tais como o periódico e o atraso 

limitado [THIELE09], como casos especiais, e um modelo geral de fluxos de 

dados baseado em curvas de chegada, que cobre modelos tradicionais de fluxo 

de dados, tais como os modelos periódicos, esporádicos, periódicos com jitter e 

periódicos com rajadas [THIELE09], como casos especiais. O modelo descreve 

uma abstração gradual que vai de uma caracterização de um grafo marcado 

no domínio do tempo a uma representação abstrata no domínio de intervalo 

temporal, o qual é depois utilizado para determinar os indicadores de 

desempenho essenciais, e para incorporar a análise em um esquema de 

composição de sistema baseado em MPA [WANDELER06a]. 

4.1.2.3 Interfaces de Atores Temporais 

O trabalho de [GEILEN11b] também segue as teorias de interface [ALFARO05], 

as quais também pode ser vistas como teorias focadas em um comportamento 

dinâmico e concorrente. As interfaces desse trabalho, chamadas de interfaces 

de ator, são inspiradas nos modelos de computação orientados a atores, tais 

como as redes de processos [KAHN74] e os fluxos de dados [DENNIS74]. 
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Os atores operam consumindo e produzindo tokens em suas portas de entrada 

e de saída, respectivamente. Visto que o principal objetivo dessa proposta é a 

análise temporal e de desempenho, a abordagem abstrai-se completamente 

dos valores dos tokens, e interessa-se apenas com o tempo no qual esses 

tokens são produzidos. Os atores são então definidos pelas relações entre as 

sequências de entrada e de saída de eventos discretos que ocorrem em um 

eixo de tempo determinado.  

As principais contribuições do trabalho em [GEILEN11b] são as seguintes: 

 Desenvolver uma teoria de interface de atores temporais com uma 

relação de refinamento que segue o princípio de ―enquanto mais cedo, 

melhor‖ (The Earlier-is-Better), preservando os limites do pior-caso nas 

métricas de desempenho (vazão, latência). 

 Unificar os modelos existentes (SDF e suas variantes, autômatos finitos, 

curvas de serviço, etc), tratando os atores semanticamente, através de 

relações de sequências de eventos, ao invés de sintaticamente, como 

definido por modelos específicos tais como autômatos ou fluxo de 

dados. 

4.2 DESCRIÇÃO DE ATORES 

4.2.1 Introdução 

Nesta tese, a descrição dos atores que compõem os grafos de SDF é baseada 

no conceito de interfaces de ator, definidos em [GEILEN10b, GEILEN11b], 

onde cada ator é descrito a partir das relações entre as sequências, finitas ou 

infinitas, de tokens de entrada, e as sequências de tokens de saída de cada 

tarefa representada dentro do SDF, tal que o conteúdo de cada token não é 

considerado na análise do SDF, focando-se apenas nos tempos de chegada ou 

de produção dos tokens representados como marcas de tempo definidos em 

um domínio de tempo contínuo e totalmente ordenado, (𝒯, ≤). 

𝒯 contém um elemento mínimo denotado por 0. A fim de que o domínio de 𝒯 

também inclua um elemento máximo denotado por ∞, de modo que t <∞ para 

todos os 𝑡 ∈ 𝒯, define-se um domínio estendido 𝒯∞ denotado 𝒯⋃{∞}. ℕ denota o 
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conjunto dos números naturais e assume-se que 0 ∈ ℕ. ℝ denota o conjunto 

de números reais, e ℝ≥0 representa o conjunto dos reais não-negativos. 

 

Definição – Sequência de Eventos:  

Uma sequência de eventos é um mapeamento total 𝜏: ℕ → 𝒯∞, de modo que 𝜏 é 

fracamente monótono, isto é, para cada 𝑘, 𝑚 ∈ ℕ  e  𝑘 ≤ 𝑚, temos 𝜏 𝑘 ≤ 𝜏 𝑚 . 

Desta forma, 𝜏 𝑛  captura o tempo de chegada do 𝑛-ésimo evento ou token. 

Para os eventos 𝑖 ∈ ℕ considerados como ausentes dentro da sequência 𝜏 𝑛 , 

interpreta-se que o seu respectivo tempo é 𝜏 𝑖 = ∞. Assim, todos os eventos 

𝑛 > 𝑖 também devem estar ausentes [GEILEN10b, GEILEN11a, GEILEN11b].  

 

 

Devido a esta propriedade, uma sequência de eventos 𝜏 também pode ser vista 

como uma sequência finita ou infinita de marcas de tempo em 𝒯. O 

comprimento de 𝜏, denotado  𝜏 , é o menor 𝑛 ∈ ℕ tal que 𝜏 𝑛 = ∞, e abusando 

um pouco da notação,  𝜏 = ∞ se 𝜏 𝑛 < ∞, para todos os 𝑛 ∈ ℕ. Neste contexto, 

usa-se 𝜖 para denotar a sequência vazia de eventos, tal que para todo 𝑛, 

𝜖 𝑛 = ∞. 

Dada a sequência de eventos 𝜏 e a marca de tempo 𝑡 ∈ 𝒯 tal que 𝑡 ≤ 𝜏 0 , 𝑡. 𝜏 

denota a sequência de eventos que consiste de 𝑡 seguido por 𝜏. O conjunto de 

todas as sequências de eventos é denotado por 𝑇𝜏. 

As sequências de eventos são comunicadas através de portas. Para um 

conjunto P de portas, 𝑇𝜏(𝑃) denota 𝑃 → 𝑇𝜏, como o conjunto de funções totais 

que mapeiam cada porta de 𝑃 a uma sequência de eventos. Os elementos de 

𝑇𝜏(𝑃) são chamados de rastros de eventos sobre 𝑃. Em algumas ocasiões, para 

um 𝑥 ∈ 𝑇𝜏(𝑃), a notação  𝑝, 𝑛, 𝑡 ∈ 𝑥 é utilizada ao invés de 𝑥 𝑝  𝑛 = 𝑡. Neste 

caso 𝑥 corresponde à informação de uma porta 𝑝 ∈ 𝑃, referente ao rastro de 

eventos que entra por esta porta, e 𝑥 𝑝  𝑛 = 𝑡 corresponde ao tempo de 

chegada do 𝑛-ésimo token. 

 

Definição – Ator: 

Um ator é uma tupla 𝐴 = (𝑃, 𝑄, 𝑅𝐴) com um conjunto 𝑃 de portas de entrada, 

um conjunto 𝑄 de portas de saída, e uma relação de rastro de eventos 
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𝑅𝐴 ⊆ 𝑇𝜏(𝑃) × 𝑇𝜏(𝑄) [GEILEN11b]. A notação 𝑥𝐴𝑦 utiliza-se para denotar 

(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅𝐴 quando a tripla de 𝐴 fica implícita.  

 

 

Note-se que um rastro de entrada 𝑥 modela os tempos em que os tokens de 

entrada são produzidos pelo ambiente do ator, e não os tempos em que esses 

tokens são consumidos pelo ator. Os tempos de consumo de tokens podem ser 

modelados adicionando portas de saída especiais para o ator, tal como 

explicado em [GEILEN11b]. 

4.2.2 Refinamento 

O refinamento é uma relação entre dois atores 𝐴 e 𝐵, que permite que o ator 𝐵 

seja substituído pelo ator 𝐴 em um determinado contexto, obtendo, no pior 

dos casos, ―iguais ou melhores‖ resultados ao longo do tempo. Se 𝜏𝐴 e 𝜏𝐵 são 

as sequências de eventos produzidas por 𝐴 e 𝐵, respectivamente, então ―𝜏𝐵 é 

igual ou melhor que 𝜏𝐴‖ significa que 𝜏𝐵  deve ter pelo menos tantos eventos 

quanto 𝜏𝐴, e para cada evento que estas sequências tiverem em comum, o 

evento deverá ser produzido em 𝜏𝐵, não mais tarde do que em 𝜏𝐴.  

 

Definição – Refinamento de uma sequência: 

A sequência de eventos 𝜏 refina a sequência de eventos 𝜏′, denotado por 𝜏 ⊑ 𝜏′, 

se e só se para todo 𝑛 ∈ ℕ, 𝜏(𝑛) ≤ 𝜏′(𝑛).  

⊑ é igualmente aplicado para os rastros 𝑥, 𝑥′ ∈ 𝑇𝜏 𝑃 : 𝑥 ⊑ 𝑥′ se e só se para todo 

𝑝 ∈ 𝑃, 𝑥(𝑝) ⊑ 𝑥′(𝑝) [GEILEN10b]. 

 

 

A Figura 4.3 apresenta três sequências de eventos, 𝜏1 , 𝜏2 e 𝜏3 visualizadas como 

pontos pretos sobre uma linha de tempo horizontal: 𝜏1 = 3 · 5 · 6 · 휀; 𝜏2 = 3 · 5 ·

7 · 8 · 9 ·  휀 e 𝜏3 = 0 · 3 · 5 · 7 · 9 · 휀.  

Neste caso, 𝜏3 ⊑ 𝜏2, 𝜏2 ⊑ 𝜏1, mas 𝜏1 ⋢ 𝜏2. As relações de refinamento sobre as 

sequências de eventos, e rastros de eventos, são ordens parciais, ou seja, 

cumprem as propriedades reflexiva, transitiva e antissimétrica.  
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Figura 4.3: Três sequências de eventos [GEILEN10b]. 

4.3 REPRESENTAÇÃO DE FLUXO DE DADOS 

O modelo de SDF é um modelo de fluxo de dados onde as computações dos 

atores são acionadas pela disponibilidade dos dados de entrada. As conexões 

entre os atores representam o fluxo de dados desde um ator produtor, até um 

ator consumidor, geralmente armazenado através de buffers. 

Informalmente o conceito de atores de SDF temporizados já foi utilizado em 

seções anteriores. Nesta seção, esse conceito será definido formalmente. 

Tipicamente, nos modelos de SDF temporizados o domínio do tempo é 

composto pelos reais não-negativos ou inteiros. Portanto, no restante desta 

subseção, será assumido que 𝒯 = ℝ≥0 ou 𝒯 = ℕ. 

 

Definição – Atores SDF: 

Um ator 𝐴 = (𝑃, 𝑄, 𝑅𝐴) é um ator de um SDF homogêneo com duração de 

disparo 𝑑 ∈ 𝒯, se e só se, 

𝑅𝐴 =   𝑥, 𝑦   ∀𝑞 ∈ 𝑄:  𝑦 𝑞  = min
𝑝∈𝑃

|𝑥(𝑝)|  ∧ ∀𝑛 <  𝑦 𝑞  ∶  𝑦 𝑞  𝑛 = max
𝑝∈𝑃

𝑥 𝑝  𝑛 +  𝑑} 

Onde  𝑦 𝑞   𝑒 |𝑥(𝑝)| refere-se ao tamanho do rastro na saída 𝑞 ∈ 𝑄, e na 

entrada 𝑝 ∈ 𝑃, respectivamente. Igualmente  𝑦 𝑞  = min𝑝∈𝑃 |𝑥(𝑝)| indica a 

condição de que o tamanho do rastro de saída é igual ao tamanho do menor 

rastro de entrada no ator 𝐴 [GEILEN11b]. 

 

 

Ou seja, o 𝑛-ésimo disparo de 𝐴 começa logo que o 𝑛-ésimo token chegar a 

cada entrada. O disparo leva 𝑑 unidades de tempo, após o qual, um único 

token é produzido em cada saída. 

Exemplo 4.1: Considere o ator de SDF 𝐴 mostrado na Figura 4.4.  
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Figura 4.4: Ator de SDF [GEILEN10b]. 

𝐴 tem uma porta de entrada 𝑝 (com taxa 2) e uma porta de saída 𝑞 (com taxa 

3). A duração do seu disparo é 5. Um exemplo de um rastro de eventos de 

entrada-saída de 𝐴, é mostrado na Figura 4.5. O eixo horizontal representa o 

tempo discreto 𝒯 = ℕ. Cada bolinha representa um evento, e múltiplos eventos 

acontecendo ao mesmo tempo são empilhados uns sobre outros. Os disparos 

de 𝐴 iniciam nos tempos 2, 4 e 5 e se sobrepõem no tempo. Note-se que o 

token de entrada número 7 não conduz a saída nenhuma. 

 

Figura 4.5: Rastro de eventos para o ator SDF da Figura 4.4 [GEILEN10b]. 

Um grafo de SDF representa a composição de múltiplos atores de SDF, tal 

como o exemplo mostrado na Figura 2.14.  

4.3.1 Semântica de Max-Plus para Representação de 

SDFs 

Existem duas diferentes semânticas ou abordagens para tratar os grafos de 

SDF. Uma abordagem concentra-se no comportamento funcional dos atores e 

dos grafos, e a outra está focada no comportamento temporal e de 

desempenho dos grafos de SDF. Essa tese está centrada no segundo tipo, 

considerando a análise de grafos de SDF temporizados [GEILEN10a, 

GEILEN10b, GEILEN11a].  

Os grafos de SDF podem ser traduzidos em grafos de eventos equivalentes 

(seção 2.1.8.1), mesmo que isso possa implicar um aumento considerável no 

tamanho do grafo. A partir disso, o comportamento temporal dos grafos de 

SDF segue padrões semelhantes aos grafos de eventos. Em particular, o seu 

comportamento é determinístico e eventualmente torna-se periódico. Este 
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comportamento pode ser capturado de forma eficiente por meio da álgebra 

Max-Plus [BACCELLI01], a qual é uma álgebra linear baseada nas operações 

de máximo e soma. 

Na análise do comportamento dos grafos de SDF, o tempo é codificado como 

funções Dater21, as quais atribuem um determinado estado temporal aos 

diferentes tokens dentro do grafo, colocando uma marca de tempo referente ao 

momento quando o respectivo token acontece dentro do grafo. 

Dentro da execução autotemporizada indicada para definir a dinâmica dos 

grafos de SDF, duas operações essenciais caracterizam seu comportamento 

temporal: A sincronização e o atraso. A sincronização é observada cada vez 

que acontece uma espera pelos tokens de entrada suficientes para disparar 

um determinado ator, enquanto o atraso é observado cada vez que um ator 

começa um disparo e leva uma quantidade fixa de tempo antes de concluir e 

produzir seus respectivos tokens de saída. Esta quantidade fixa de tempo é 

definida como o tempo de execução do ator. Estas duas características 

correspondem às operações de Max-Plus de máximo e de soma.  

Se 𝑇 é o conjunto de tokens exigidos por um ator para iniciar o disparo, e para 

cada 𝜏 ∈ 𝑇, 𝑡𝜏 é o tempo quando o token se torna disponível, então o tempo de 

início do disparo do ator é dado por: 

max
𝜏∈𝑇

𝑡𝜏           (4.1𝑎) 

Seja 𝑒 o tempo de execução desse ator, então os tokens de saída produzidos 

pelo ator tornam-se disponíveis para seu consumo por outros atores em:  

max
𝜏∈𝑇

𝑡𝜏 + 𝑒       (4.1𝑏) 

que é uma expressão de Max-Plus. 

O comportamento de um grafo de fluxo de dados pode ser caracterizado de 

dois modos diferentes, ou pelos tempos nos quais os atores iniciam os seus 

disparos, ou pelos tempos em que os tokens nos canais são produzidos. Cada 

opção pode ser derivada uma a partir da outra. 

                                                           
21

 Assim como a função Dater está relacionada à álgebra de Max-Plus, também existe a função Counter, a 

qual representa o número de tokens encontrados até um determinado tempo 𝑡. Esta função está 

relacionada à álgebra de Min-Plus [BACCELLI01, RAISCH09]. 
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Como ilustração do comportamento de um grafo de SDF, a Figura 4.7 descreve 

um grafo que apresenta uma iteração composta de três disparos, dois do ator 

da esquerda, e um do ator da direita [GEILEN09]. No estado inicial (a) as 

marcas de tempo dos tokens iniciais no grafo são indicadas de modo simples 

por 𝑡1 , 𝑡2 , 𝑡3 e 𝑡4. Em um primeiro instante, o ator da esquerda consome os 

tokens marcados com 𝑡1 e 𝑡2 . Consequentemente, os disparos acontecem em 

um tempo 𝑚𝑎𝑥(𝑡1 , 𝑡2) e finalizam no tempo 𝑚𝑎𝑥 𝑡1 + 3, 𝑡2 + 3 , considerando o 

tempo de execução de 3 unidades do próprio ator. Este tempo de finalização é 

a marca de tempo simbólico dos novos tokens produzidos no estado (b). Uma 

vez no estado (b), o ator da esquerda dispara de novo, consumindo os tokens 

marcados com 𝑡3 e 𝑚𝑎𝑥 𝑡1 + 3, 𝑡2 + 3 , de modo que o disparo começa em 

𝑚𝑎𝑥 𝑡1 + 3, 𝑡2 + 3, 𝑡3  e finaliza em 𝑚𝑎𝑥 𝑡1 + 6, 𝑡2 + 6, 𝑡3 + 3 , criando dois novos 

tokens no estado (c). Dado que o ator da direita precisa de dois tokens para 

disparar, no estado (c) ele consegue disparar, consumindo todos os tokens 

disponíveis nas suas entradas, tal que no estado (d) o disparo do ator da 

direita trouxe o grafo de volta ao estado original, porém com os tokens 

simbólicos representando o impacto temporal de uma única iteração. 

 

Figura 4.7: Exemplo de uma execução autotemporizada de um grafo de SDF 

[GEILEN09]. 

4.3.1.1 Álgebra Max-Plus 

 

Definição – Álgebra de Max-Plus: 

A álgebra Max-Plus [BACCELLI01, RAISCH09] consiste do conjunto 𝑅 ≔ ℝ ∪

{−∞} e duas operações binárias sobre 𝑅: ⊕ e ⊗. 

⊕ é chamada a adição, ou soma, da álgebra Max-Plus e é definida por  
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𝑎 ⊕ 𝑏 = max 𝑎, 𝑏   ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅. 

⊗ é chamada a multiplicação da álgebra Max-Plus e é definida por  

𝑎 ⊗ 𝑏 = 𝑎 + 𝑏     ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅. 

 

 

A álgebra Max-Plus obedece às seguintes propriedades: 

 ⊕ e ⊗ são comutativas, isto é,  

𝑎 ⊕ 𝑏 = 𝑏 ⊕ 𝑎     ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 

𝑎 ⊗ 𝑏 = 𝑏 ⊗ 𝑎     ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅. 

 ⊕ e ⊗ são associativas, isto é,  

 𝑎 ⊕ 𝑏 ⊕ 𝑐 = 𝑎 ⊕ (𝑏 ⊕ 𝑐)     ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅 

 𝑎 ⊗ 𝑏 ⊗ 𝑐 = 𝑎 ⊗ (𝑏 ⊗ 𝑐)     ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅. 

 ⊗ é distributiva sobre ⊕, isto é,  

𝑐 ⊗  𝑎 ⊕ 𝑏 =  𝑎 ⊕ 𝑏 ⊗ 𝑐 =  𝑎 ⊗ 𝑐 ⊕ (𝑏 ⊗ 𝑐)      ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅 

Esta propriedade corresponde também à evidência da linearidade na álgebra 

de Max-Plus, visto que em notação aritmética convencional, esta propriedade 

equivale a: 

𝑐 + 𝑚𝑎𝑥 𝑎, 𝑏 = 𝑚𝑎𝑥 𝑎 + 𝑐, 𝑏 + 𝑐       ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅 

 휀 ≔ −∞ é o e elemento neutro com relação a ⊕, isto é, 

𝑎 ⊕ 휀 = 𝑎      ∀𝑎 ∈ 𝑅 

Em notação convencional, Isto é: 

max 𝑎, −∞ = 𝑎      ∀𝑎 ∈ 𝑅 

휀 também é chamado o elemento-zero da álgebra Max-Plus. 

 𝑒 ≔ 0 é o elemento neutro com relação a ⊗, isto é, 

𝑎 ⊗ 𝑒 = 𝑎      ∀𝑎 ∈ 𝑅. 
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Em notação convencional, Isto é: 

𝑎 + 0 = 𝑎      ∀𝑎 ∈ 𝑅. 

𝑒 também é chamado o elemento-um da álgebra Max-Plus. 

 휀 é absorvente para ⊗, isto é,  

𝑎 ⊗ 휀 = 휀      ∀𝑎 ∈ 𝑅. 

 ⊕ é idempotente, isto é, 

𝑎 ⊕ 𝑎 = 𝑎      ∀𝑎 ∈ 𝑅 

Isso faz com que a álgebra Max-Plus seja um semianel idempotente 

[BACCELLI01]. A Tabela 4.1 apresenta um resumo destas propriedades da 

álgebra de Max-Plus. 

Operação ⊕: “soma”  

(Max) 

Operação ⊗: “Multiplicação”  

(Soma) 

𝑎 ⊕ 𝑏 =  𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏) 𝑎 ⊗ 𝑏 =  𝑎 + 𝑏 

𝑎 ⊕ 𝑏 =  𝑏 ⊕ 𝑎 𝑎 ⊗ 𝑏 =  𝑏 ⊗ 𝑎 

𝑎 ⊕ (𝑏 ⊕ 𝑐)  =  (𝑎 ⊕ 𝑏) ⊕ 𝑐 𝑎 ⊗ (𝑏 ⊗ 𝑐)  =  (𝑎 ⊗ 𝑏) ⊗ 𝑐 

𝑎 ⊗ (𝑏 ⊕ 𝑐)  =  𝑎 ⊗ 𝑏 ⊕ 𝑎 ⊗ 𝑐 

𝑎 ⊕ 휀 =  𝑎 = 휀 ⊕ 𝑎 𝑎 ⊗ 𝑒 = 𝑎 =  𝑒 ⊗ 𝑎 

 𝑎 ⊗ 휀 = 휀 = 휀 ⊗ 𝑎 

 𝑎𝑛 = 𝑛 ∙ 𝑎          ∀𝑎 ∈ ℝ  e  ∀𝑛 ∈ ℝ    

  ∀𝑎 ∈ ℝ  ∃𝑎−1     𝑎 ⊗ 𝑎−1 = 𝑒 

Tabela 4.1: Propriedades básicas da álgebra de Max-Plus 

Usando a definição de ⊕ e ⊗, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅, as seguintes propriedades para as 

desigualdades na álgebra de Max-Plus podem facilmente ser deduzidas 

[BACCELLI01]: 

𝑎 ≤ 𝑏 ⟹ 𝑎 ⊕ 𝑐 ≤ 𝑏 ⊕ 𝑐,

𝑎 ≤ 𝑏 ⟺ 𝑎 ⊗ 𝑐 ≤ 𝑏 ⊗ 𝑐,

𝑎 ≤ 𝑏 ⟺ 𝑎 ⊕ 𝑏 = 𝑏.
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Módulo ou Magnitude de um vetor: seja 𝒂 ∈ 𝑅1×𝑛 , ou 𝒂 ∈ 𝑅𝑚×1, com elementos 

𝑎𝑖. Então, 

 𝒂 = 𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑎𝑖) 

Denota o módulo, ou magnitude, do vetor 𝒂. Isto quer dizer que o módulo de 

um vetor corresponde ao seu elemento máximo [BACCELLI01]. 

 

 

Dentro da álgebra de Max-Plus, o módulo de um vetor apresenta as seguintes 

propriedades:  

i.  𝒂 = −∞ se, e somente se, 𝑎𝑖 = −∞ para todo 𝑖; 

ii. Dado um escalar 𝑐, então  𝑐 + 𝒂 = 𝑐 +  𝒂 ; 

iii.  𝑚𝑎𝑥(𝒂, 𝒃) ≤ 𝑚𝑎𝑥  𝒂 , 𝒃  ; 

iv. Para um vetor 𝒂 com  𝒂 > −∞, define-se 𝒂𝒏𝒐𝒓𝒎 para denotar 𝒂 −  𝒂 , o 

vetor normalizado de 𝒂, tal que  𝒂𝒏𝒐𝒓𝒎 = 0. 

Também é possível estender ⊕ e ⊗ para matrizes com elementos em 𝑅 : 

 

Matriz Soma: seja 𝐴, 𝐵 ∈ 𝑅𝑚×𝑛  com elementos 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 . Então, 

 𝐴 ⊕ 𝐵 𝑖𝑗  ≔  𝑎𝑖𝑗 ⊕  𝑏𝑖𝑗  

                      = 𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗   

 

 

Matriz Multiplicação: Seja 𝐴 ∈ 𝑅𝑚×𝑛 ,𝐵 ∈ 𝑅𝑛×𝑞  , Então, 

 𝐴 ⊗ 𝐵 𝑖𝑗  ≔    𝑎𝑖𝑘 ⊗  𝑏𝑘𝑗  

𝑛

𝑘=1

 

               = 𝑚𝑎𝑥
𝑘=1,…,𝑛

 (𝑎𝑖𝑘 +  𝑏𝑘𝑗 ) 

 

Multiplicação com um escalar: Seja 𝐴 ∈ 𝑅𝑚×n ,𝛼 ∈ 𝑅. Então, 

 𝛼 ⊗ 𝐴 𝑖𝑗  ≔ 𝛼 ⊗  𝑎𝑖𝑗  

                     = 𝛼 +  𝑎𝑖𝑗  
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Matriz Nula e Identidade: 

𝑁 ≔  
휀 ⋯ 휀
⋮ ⋱ ⋮
휀 ⋯ 휀

  é a matriz nula, e 

 

𝐸 ≔  

𝑒 휀 ⋯ 휀
휀 𝑒 ⋯ ⋮
⋮ ⋮ ⋱ 휀
휀 ⋯ 휀 𝑒

  é a matriz de identidade. 

 

Desta forma, a matriz identidade é uma matriz diagonal como todos os valores 

da diagonal iguais a zero (𝑒).  

 

Exemplo 4.2: 

 
2 4

−1 5
 ⊕  

−1 7

𝑒 4
 =  

2 7

𝑒 5
  

Exemplo 4.3: 

 
2 3

−1 4
 ⊗  

5

2
 =  

 2 ⊗ 5 ⊕  3 ⊗ 2 

 −1 ⊗ 5 ⊕  4 ⊗ 2 
 =  

7

6
  

Exemplo 4.4: 

3 ⊗  
7 −3

2 1
 =  

10 𝑒

5 4
  

 

Exemplo 4.5: 

 
3 7

2 4
 ⊗  

1 𝑒

3 2
 =  

 3 ⊗ 1 ⊕  7 ⊗ 3  3 ⊗ 𝑒 ⊕  7 ⊗ 2 

 2 ⊗ 1 ⊕  4 ⊗ 3  2 ⊗ 𝑒 ⊕  4 ⊗ 2 
 =  

10 9

7 6
  

A partir da definição das operações entre matrizes, é imediato considerar que 

para toda matriz 𝐴, 𝐵, 𝐶, vetores 𝑥, 𝑦 de tamanhos compatíveis, e 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑅, as 

seguintes propriedades são satisfeitas, 

𝐴 ⊗  𝛼 ⊗ 𝐵 = 𝛼 ⊗  𝐴 ⊗ 𝐵 , 
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𝛼 ⊗  𝐴 ⊕ 𝐵 = 𝛼 ⊗ 𝐴 ⊕ 𝛼 ⊗ 𝐵 

𝑥𝑇 ⊗ 𝛼 ⊗ 𝑦 = 𝛼 ⊗  𝑥𝑇 ⊗ 𝑦  

 𝛼 ⊕ 𝛽 ⊗ 𝐴 = 𝛼 ⊗ 𝐴 ⊕ 𝛽 ⊗ 𝐴 

𝐴 ≤ 𝐵 ⟹ 𝐴 ⊕ 𝐶 ≤ 𝐵 ⊕ 𝐶,

𝐴 ≤ 𝐵 ⟹ 𝐴 ⊗ 𝐶 ≤ 𝐵 ⊗ 𝐶,

𝑥 ≤ 𝑦 ⟹ 𝐴 ⊗ 𝑥 ≤ 𝐴 ⊗ 𝑦,

𝐴 ≤ 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊕ 𝐵 = 𝐵.

 

Também se 𝐴 é uma matriz quadrada, então o produto iterativo: 

𝐴 ⊗ 𝐴 ⊗ ⋯⊗ 𝐴 

No qual a matriz é multiplicada 𝑘 vezes, será denotada como 𝐴𝑘 . 

Tal como na álgebra tradicional, nesta tese será frequentemente omitido o 

símbolo de multiplicação, ou seja, 𝐴𝐵 irá significar 𝐴 ⊗ 𝐵. De igual maneira é 

importante indicar que qualquer multiplicação vetorial ou matricial 

apresentada nesta tese estará se referindo a uma multiplicação vetorial ou 

matricial em notação de Max-Plus, e não a uma multiplicação vetorial ou 

matricial tradicional. 

4.3.1.1.1 Álgebra de Max-Plus e Grafos de Precedência 

A cada matriz quadrada com elementos em 𝑅, é possível associar 

exclusivamente um grafo de precedência [BACCELLI01, RAISCH09]. 

 

Definição – Grafo de Precedência: 

Seja 𝐴 ∈ 𝑅𝑚×n. Seu grafo de precedência 𝒢 𝐴  é um grafo direcionado e 

ponderado, com 𝑛 nós, etiquetados como 1, … , 𝑛, com um arco do nó 𝑗 até o nó 

𝑖, se aij ≠ 휀; 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛. Se um arco do nó 𝑗 até o nó 𝑖 existe, seu peso é 𝑎𝑖𝑗 . 

 

Exemplo 4.6: Considere a matriz 5 × 5: 
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𝐴 =

 
 
 
 
 
휀 5 휀 2 휀
휀 휀 8 휀 2
휀 휀 휀 휀 휀
휀 3 7 휀 4
휀 휀 4 휀 휀 

 
 
 
 

 

O grafo de precedência tem 5 nós, com a coluna 𝑗 de A representando os arcos 

que saem do nó 𝑗, enquanto a fila 𝑖 representa os arcos que acabam no nó 𝑖; 

veja a Figura 4.8 para entendê-lo. 

 

Figura 4.8: Grafo de precedência para a Matriz A [RAISCH09]. 

4.3.2 Representação de grafos de SDF através de 

matrizes Max-Plus 

A Figura 4.9 descreve a representação de um grafo de SDF como um sistema 

com rastros de eventos de entrada 𝑥, e rastros de eventos de saída 𝑦, de modo 

que 𝑀 é a matriz de Max-Plus que descreve o comportamento temporal do 

grafo [GEILEN10b]. 

 

Figura 4.9: Representação em Max-Plus de um grafo de SDF [GEILEN10b]. 

Em geral, para um grafo de SDF 𝐴 com portas de entrada e saída 𝑃 e 𝑄, 

𝑟𝐴: 𝑃 ∪ 𝑄 → ℕ denota o vetor de taxas relativas de escrita e de leitura das portas 

de entrada e saída do grafo, o qual atribui a cada porta externa as taxas em 

que os tokens são consumidos e produzidos, e especifica o padrão em que as 

dependências de tokens são repetidas [GEILEN10b]. Dado o rastro de eventos 

de entrada 𝑥 ∈ 𝑇𝜏 𝑃  (possivelmente contendo sequências finitas de eventos), é 

feita uma transformação sobre ele a fim de se obter uma sequência infinita 
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𝑣0,𝑣1,…, de vetores Max-Plus. São vetores ordinários utilizados dentro da 

álgebra de matrizes Max-Plus, ao invés da álgebra linear tradicional. Na 

indexação desses vetores será usada uma dupla indexação indicando a porta 𝑝 

em 𝑃 e o índice de evento 𝑛, com 0 ≤ 𝑛 < 𝑟 𝑝 , dentro de uma iteração, 

indexação utilizada a fim de simplificar a notação vetorial. 

𝑣𝑘 𝑝, 𝑛 = 𝑥 𝑝  𝑘. 𝑟 𝑝 + 𝑛                (4.2) 

com 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑘 ∈ ℕ e 0 ≤ 𝑛 < 𝑟 𝑝  

Isto é, 𝑣𝑘 𝑝  representa as marcas de tempo da 𝑘-ésima repetição de 𝑟 𝑝  

eventos acontecendo na porta 𝑝. O tamanho do vetor 𝑣𝑘  é igual à soma dos 

componentes do vetor de taxas relativas 𝑟 referentes a cada porta de entrada. 

Por outro lado, é possível transformar uma sequência infinita de vetores de 

saída Max-Plus, 𝑤𝑘 𝑞, 𝑛 , novamente em um rastro de eventos de 

saída, 𝑦 𝑞  𝑛 : 

𝑦 𝑞  𝑛 = 𝑤𝑛÷𝑟 𝑞  𝑞, 𝑛 mod 𝑟 𝑞           (4.3) 

Onde mod é o resto da divisão inteira. 

Com esta codificação de vetores para os rastros de eventos, a relação de 

entrada-saída de qualquer grafo de SDF, tal como o mostrado na Figura 4.9, 

pode ser caracterizada por uma equação linear recursiva de Max-Plus, 

definida da seguinte forma: 

 
𝑖𝑘+1

𝑤𝑘
 = 𝑀𝐴  

𝑖𝑘
𝑣𝑘

                  (4.4) 

Onde, os vetores 𝑖𝑘  capturam o estado interno do grafo de SDF. O tamanho do 

vetor 𝑖𝑘  é igual ao número de tokens iniciais no grafo de SDF. Geralmente 

𝑖0 = 0. Os vetores 𝑣𝑘  e 𝑤𝑘  capturam as entradas e as saídas, respectivamente 

[GEILEN10b].  

É conveniente dividir a matriz 𝑀 em quatro quadrantes que representam as 

dependências mútuas entre as entradas, as saídas e o estado interno. 

 
𝑖𝑘+1

𝑤𝑘

 =  
𝑀𝐴 𝑀𝐵

𝑀𝐶 𝑀𝐷

  
𝑖𝑘

𝑣𝑘

             (4.5) 
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Definição – Ator de tokens iniciais: 

O ator de tokens iniciais, com 𝑛 tokens, 𝐼𝑛 , é representado por uma matriz 

(𝑛 + 1) × (𝑛 + 1). Ele consome e produz um token por iteração. Visto que o 

primeiro token consumido é o token (𝑛 + 1)-ésimo a ser liberado na saída, 𝐼𝑛  

tem uma memória de 𝑛 tokens, representados por um vetor interno 𝑖𝑘  de 

tamanho 𝑛, e um vetor inicial de tamanho 𝑛, 𝑖0 = 0 [GEILEN10b]. 

 

 

O vetor se desloca para cima em cada iteração e a marca de tempo do último 

token consumido é adicionada à base, isto é, a memória é formada pelo vetor 

𝑖𝑘  de tamanho 𝑛, para os quais 𝑖𝑘+1 𝑚 = 𝑖𝑘 𝑚 + 1  para 0 ≤ 𝑚 < 𝑛 − 1, 

 

Sob esta definição, qualquer grafo de SDF com uma entrada e uma saída, tal 

como aquele da Figura 4.9, pode ser visto como um ator de tokens iniciais de 

maneira que o deslocamento no vetor interno 𝑖𝑘  refere-se à realimentação 

definida pela dependência entre as interações 𝑘 e 𝑘 + 1 das marcas de tempo 

dos tokens gerados. Como exemplo, para um grafo de SDF com um número de 

tokens iniciais 𝑛 = 1, temos 

 

O qual corresponde ao seguinte sistema de equações Max-Plus: 

𝑖𝑘+1 = 𝑣𝑘

   𝑤𝑘 = 𝑖𝑘 = 𝑣𝑘−1
                   (4.6) 

Um ator de SDF homogêneo com duração de disparo 𝑑 é representado por 

uma matriz de 1 × 1, 𝐴 =  𝑑 , e um vetor inicial vazio, dado que ele é sem 
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memória e o evento de saída é determinado diretamente a partir do evento de 

entrada [GEILEN10b]. 

Exemplo 4.7: Considere os grafos de SDF da Figura 4.10.  

 

Figura 4.10: Dois grafos de SDF diferentes [GEILEN10b]. 

O comportamento do primeiro grafo da Figura 4.10 é capturado pela seguinte 

equação Max-Plus: 

 

correspondente ao seguinte sistema de equações Max-Plus: 

𝑖1,𝑘+1 = 𝑖2,𝑘+1 = 𝑚𝑎𝑥 𝑖1,𝑘 ,𝑥2𝑘 ,𝑥2𝑘+1 + 7

    𝑦2𝑘 = 𝑦2𝑘+1 = 𝑖2,𝑘 + 3
 

Ou, em notação de Max-Plus: 

𝑖1,𝑘+1 = 𝑖2,𝑘+1 = 7 ⊗  𝑖1,𝑘 ⊕ 𝑥2𝑘 ⊕ 𝑥2𝑘+1 

    𝑦2𝑘 = 𝑦2𝑘+1 = 3 ⊗ 𝑖2,𝑘
 

Desta forma, a representação da matriz desse primeiro grafo é: 
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O segundo grafo de SDF da Figura 4.10, que possui um arco adicional capaz 

de modelar um buffer de capacidade finita, é representado pela matriz:  

 

4.3.3 Execução Autotemporizada representada na 

Álgebra de Max-Plus 

Em uma execução autotemporizada de um grafo de SDF homogêneo, cada ator 

começa um disparo quando existe pelo menos um token em todos os seus 

canais de entrada. A existência destes tokens nos canais de entrada depende, 

por sua vez, do final dos disparos dos atores, os quais fornecem tokens para os 

canais. Deste modo, os tempos de início de cada disparo de ator podem ser 

representados em termos dos tempos de início dos disparos de outros atores.  

Como exemplo, nesta seção será assumido um grafo de SDF (𝐴, 𝐶) homogêneo, 

com distribuição inicial de tokens 𝛾. 𝑡𝑎 ,𝑘  denota o tempo de início do 𝑘-ésimo 

disparo de um ator 𝑎 ∈ 𝐴, sob uma execução autotemporizada, e 𝜏(𝑎) denota o 

tempo de execução do ator 𝑎. Quando o ator termina o 𝑘-ésimo disparo, ele 

produz o  𝑘 + 𝛾(𝑐) -ésimo tokens em cada canal 𝑐 ∈ 𝐶 ligado a uma das suas 

respectivas portas de saída. Dentro do conjunto de canais 𝐶, os conjuntos 

𝐼𝑛𝐶(𝑎) e 𝑂𝑢𝑡𝐶(𝑎) denotam o conjunto de canais de entrada e de saída, 

respectivamente, do ator 𝑎. Adicionalmente define-se 𝑡𝑐 ,𝑘 como o tempo no 

qual o 𝑘-ésimo token é produzido no canal 𝑐 ∈ 𝐶 (onde 𝑡𝑐 ,𝑘 =  0 para todos os 

0 ≤ 𝑘 < 𝛾(𝑐), dado que os tokens iniciais encontram-se no canal no momento 

do inicio da execução) [GHAMARIAN06a].  

𝑡𝑎 ,𝑘  depende da disponibilidade de tokens em todas as suas entradas e começa 

logo após o último dos tokens requeridos ter chegado. Os tokens são 
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produzidos quando o ator que escreve para tal canal termina seu disparo. A 

partir disto, é possível obter as seguintes equações para os tempos de disparo 

dos atores. Para cada ator 𝑎 ∈ 𝐴: 

𝑡𝑎 ,𝑘 = max
𝑐 ∈𝐼𝑛𝐶 (𝑎)

𝑡𝑐 ,𝑘 ,            para todo 𝑘 ≥ 0              (4.7) 

Igualmente, para cada ator 𝑎 ∈ 𝐴 e cada canal 𝑐 ∈ 𝑂𝑢𝑡𝐶(𝑎), derivam-se as 

seguintes equações: 

𝑡𝑐 ,𝑘 = 𝑡𝑎 ,𝑘−𝛾(𝑐) + 𝜏 𝑎 ,        para todo 𝑘 ≥ 𝛾 𝑐          (4.8) 

A combinação destas equações resulta em um conjunto de equações no qual o 

𝑘-ésimo tempo de disparo de cada ator está relacionado com o 𝑘-ésimo, ou 

anterior, tempo de disparo de outros atores. Através da substituição e a 

introdução de variáveis auxiliares (veja [GHAMARIAN06a] para mais detalhes), 

este conjunto de equações é convertido a um conjunto de equações 

diferenciais da forma: 

𝑡𝑖 ,𝑛 = max
𝑗

𝑡𝑗 ,𝑛−1 + 𝜏𝑖 ,𝑗                            (4.9) 

Onde o conjunto de variáveis de 𝑡𝑖,𝑛  inclui os tempos de disparo dos atores, 

𝑡𝑎 ,𝑛 . 

É conveniente formular essas equações usando a notação da álgebra Max-

Plus. Dela, uma descrição de álgebra linear é obtida e a equação (4.9) pode ser 

representada usando a formulação Max-Plus como se segue: 

𝑡𝑖,𝑛 =  𝑡𝑗 ,𝑛−1

𝑗

⊗ 𝜏𝑖 ,𝑗                (4.10) 

Este conjunto de equações de soma-de-produtos pode ser codificado como uma 

equação matriz. 

𝒕𝑛 = 𝐌𝒕𝒏−𝟏                     (4.11) 

Onde o vetor 𝒕𝑛  consiste de todos os 𝑡𝑖 ,𝑛. 𝐌 é uma matriz com os coeficientes 

𝜏𝑖 ,𝑗 . Se 𝒕0 codifica o estado inicial e a distribuição inicial de tokens, então a 

sequência  𝒕𝑘   𝑘 ≥ 0 , onde 𝒕𝑘 = 𝐌𝐤𝒕𝟎 descreve a evolução do grafo ao longo do 

tempo. 
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Note-se que através da conexão entre os tempos de disparo nos grafos de SDF, 

e seus correspondentes tempos de disparo no grafo de SDF homogêneo 

equivalente, este modelo também aplica-se à execução dos grafos de SDF, 

sempre que todos os tempos de disparo de uma interação sejam representados 

em um único vetor. 

4.3.3.1 Análise Espectral 

Na teoria tradicional de sistemas lineares, o estudo da evolução de 𝒕𝑘 = 𝐌𝐤𝒕𝟎 

para uma execução longa está relacionado com a análise espectral da matriz 

𝐌. Em particular, a análise espectral lida com o estudo da equação de 

autovalores, a qual, em termos de Max-Plus, é definida como: 

𝐌𝒕 = 𝝀 ⊗ 𝒕             (4.12) 

Para qualquer combinação de 𝝀 e  𝒕 > −∞ que satisfaz a equação acima, 𝝀 é 

chamado de autovalor, e 𝒕 é chamado de vetor próprio. Em [BACCELLI01, 

GHAMARIAN06a] foi demonstrado que qualquer grafo de SDF, conectado e 

restrito, possui uma matriz correspondente como um único autovalor. Se 𝒕 é 

um vetor próprio, então 𝒄 ⊗ 𝒕 também é para qualquer valor inteiro de 𝒄.  

Quando um grafo é executado durante um tempo prolongado de maneira 

autotemporizada, o comportamento converge a um comportamento em regime 

estacionário, de modo que a solução dessa equação caracteriza o grafo na sua 

fase periódica. Para o vetor 𝒕, todos os tempos de execução da próxima 

iteração  𝐌𝒕  são iguais aos tempos de execução correspondentes à iteração 

atual, deslocados por 𝝀 unidades de tempo. Com 𝒕 sendo um vetor próprio, o 

mesmo deslocamento acontece na próxima iteração, e assim por diante. 

[BACCELLI01, GEILEN10a] descreve que este comportamento periódico pode 

abranger múltiplas iterações, mas o tamanho do período é exatamente igual a 

uma iteração quando o vetor 𝒕 é um vetor próprio da matriz 𝐌 (neste caso, a 

duração do período é o autovalor da matriz). 

 

Proposição 4.1: Seja 𝐌 uma matriz Max-Plus de um grafo de SDF com 

autovalor 𝝀. Seja  𝒕𝒌 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛  a fase periódica na execução autotemporizada 

do grafo, isto é, 𝒕𝒌+𝟏 = 𝐌𝒕𝒌 e 𝐌𝒕𝒏 = 𝒏𝝀 ⊗ 𝒕𝟏, então 𝒕𝑺 é um vetor próprio de 𝐌 

[GEILEN10a], onde, 
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𝒕𝑺 = max
1≤𝑘≤𝑛

𝒕𝒌 − 𝑘𝜆            (4.13) 

 

 

Como será apresentado no capítulo 5, esta descrição do comportamento 

temporal periódico de um grafo de SDF através da análise espectral da sua 

respectiva matriz 𝐌, será fundamental para descrever o comportamento de 

cada cenário que compõe uma aplicação definida por múltiplos modos de 

operação. 
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Capítulo 5 

 
  

  

 MODELO ANALÍTICO DE EVENTOS 

BASEADO EM SADF E CURVAS DE 

CENÁRIOS 

 

o capítulo 4 foi apresentada uma descrição dos atores que compõem 

os grafos de SDF temporizados. Tal descrição foi baseada no conceito 

de interfaces de ator, definido em [GEILEN10b], onde cada ator é 

descrito a partir das relações entre as sequências de tokens de entrada e de 

saída de cada tarefa representada dentro do SDF, tal que o conteúdo de cada 

token não é considerado na análise do SDF, focando-se apenas nos tempos de 

chegada dos tokens em um domínio de tempo contínuo e totalmente ordenado. 

Seguindo esta descrição, o comportamento temporal dos grafos de SDF segue 

um padrão determinístico, eventualmente periódico, de modo que tal 

comportamento pode ser capturado de forma eficiente por meio da álgebra de 

Max-Plus. Tendo isto como base, o presente capítulo apresenta uma 

metodologia analítica e matemática que é utilizada para caracterizar os fluxos 

de eventos de saída de cada tarefa, dado o respectivo fluxo de eventos de 

entrada, dentro de um modelo de grafo de SDF definido para representar cada 

cenário de uma aplicação, considerando uma modelagem orientada a atores 

temporais. 

Considerando as características de linearidade da álgebra de Max-Plus, esta 

modelagem é apresentada seguindo um paralelo de semelhança com os 

sistemas clássicos lineares, tanto invariantes no tempo como variantes no 

tempo, a fim de exemplificar os diferentes alcances da modelagem baseada em 

Max-Plus e da metodologia analítica descrita neste capítulo. 

Como a maior contribuição desta tese, um modelo analítico de geração de 

eventos de saída para aplicações multimídia, baseado em um grafo de SADF, é 

apresentado no final do capítulo, de modo que a solução de um conjunto de 

N 
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equações de Max-Plus constitui uma solução do modelo de espaço de estado 

de um grafo de SADF utilizado para representar a aplicação sob análise. Tal 

solução é definida como a soma das respostas homogênea e da resposta 

forçada da aplicação multimídia, de modo que esta última resposta define a 

função de transferência da aplicação no espaço de Max-Plus. Na análise 

proposta, os grafos de SADF são descritos como modelos lineares em Max-

Plus, variantes no tempo, em função da dinâmica temporal originada pela 

inclusão dos diversos cenários de execução. Ao final do capítulo, um conjunto 

de expressões matemáticas é obtido para conhecer os vetores de Max-Plus 

relacionados aos rastros de saída e de estado interno do grafo de SADF 

utilizado para modelar certa aplicação.  

5.1 MODELO DE ESPAÇO DE ESTADO PARA 

GRAFOS DE SDF 

Nesta seção, o modelo de espaço de estado dos grafos de SDF é introduzido, de 

modo que o tratamento matemático segue a mesma análise utilizada nos 

sistemas clássicos discretos lineares, conforme apresentado por [GEILEN11a]. 

A relação de entrada e saída de tais sistemas é definida como a soma de uma 

resposta em regime transitório, ou de estado homogêneo, e uma resposta 

forçada ou de regime estacionário. No caso dos grafos de SDF, essa análise é 

baseada nas características de linearidade da álgebra de Max-Plus, tal que a 

descrição matemática resultante corresponde a um modelo linear em Max-

Plus invariável no tempo. 

Na seção 4.3.2 foi conceituado que, dada a codificação de vetores de rastros de 

eventos como na Eq.(4.2), a relação de entrada-saída de qualquer grafo de SDF 

pode ser caracterizada por uma equação linear recursiva de Max-Plus, 

definida pela Eq.(4.4), a qual, seguindo a divisão matricial apresentada na 

Eq.(4.5), pode ser reescrita como: 

𝑖𝑘+1 = 𝑀𝐴𝑖𝑘 ⊕ 𝑀𝐵𝑣𝑘

𝑤𝑘 = 𝑀𝐶𝑖𝑘 ⊕ 𝑀𝐷𝑣𝑘

            (5.1) 

Mudando a notação matricial utilizada neste conjunto de equações a fim de 

facilitar seu entendimento e tratamento matemático, a nova notação será a 

seguinte: 
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𝐴 : = 𝑀𝐴

𝐵 : = 𝑀𝐵

𝐶 : = 𝑀𝐶

𝐷 : = 𝑀𝐷

 

denotando as quatro matrizes que representam as dependências mútuas entre 

as entradas, as saídas e o estado interno do grafo de SDF. Desta forma, a 

Eq.(5.1) pode ser reescrita como: 

𝑖𝑘+1 = 𝐴𝑖𝑘 ⊕ 𝐵𝑣𝑘

𝑤𝑘 = 𝐶𝑖𝑘 ⊕ 𝐷𝑣𝑘
            (5.2) 

Dadas as propriedades de linearidade da álgebra de Max-Plus, este conjunto 

de equações é semelhante às equações de estado de um sistema clássico linear 

discreto no tempo como o apresentado na Figura I.1 do Anexo I, onde 𝑢(𝑘), 

𝑦(𝑘) e (𝑘) correspondem à entrada, à saída e à resposta ao impulso, 

respectivamente, do sistema linear discreto no tempo [WILLIAM83]. Desta 

forma, o tratamento matemático dado às equações lineares recursivas de Max-

Plus é semelhante ao encontrado na análise de sistemas clássicos lineares, 

baseado nas semelhanças encontradas entre as operações ⊕ e ⊗ de Max-Plus 

e as operações soma e multiplicação de álgebra convencional. Esta 

semelhança é aproveitada na apresentação dos modelos e das análises feitas 

neste capítulo para descrever explicitamente o comportamento temporal dos 

grafos de SDF, assim como uma extensão feita para grafos de SADF, 

apresentada como uma das contribuições originais deste capítulo.  

Caso o leitor não esteja familiarizado com a análise de variáveis de estado de 

um sistema clássico linear discreto no tempo, o Anexo I apresenta uma breve 

descrição desta análise.  

5.1.1 Espaço de Estado dos grafos de SDF 

Esta seção descreve uma análise do grafo de SDF temporizado descrito por 

atores, apresentado na seção 4.3.2, replicado na Figura 5.1. Ela mostra a 

representação de um grafo de SDF como um sistema com rastros de eventos 

de entrada 𝑥, e rastros de eventos de saída 𝑦, de modo que 𝑀 é a matriz de 

Max-Plus que define o comportamento temporal do grafo. 
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Figura 5.1: Representação em Max-Plus de um grafo de SDF [GEILEN10b]. 

Relembrando a Eq.(4.2), a sequência de eventos 𝑣𝑘 𝑝, 𝑛  corresponde a uma 

transformação feita sobre a entrada 𝑥 ∈ 𝑇𝜏 𝑃 , a fim de se obter uma sequência 

infinita 𝑣0,𝑣1,…, de vetores Max-Plus.  

𝑣𝑘 𝑝, 𝑛 = 𝑥 𝑝  𝑘. 𝑟 𝑝 + 𝑛            (5.3) 

com 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑘 ∈ ℕ e 0 ≤ 𝑛 < 𝑟 𝑝 , sendo 𝑃 o conjunto de portas de entrada do 

grafo,e 𝑟 𝑝  o componente do vetor de taxas relativas de escrita referente à 

cada porta de entrada 𝑝 ∈ 𝑃 do grafo de SDF. 

Com esta codificação de vetores para os rastros de eventos, foi definida a 

relação de entrada-saída de um grafo de SDF como o da Figura 5.1, de modo 

que o grafo fica caracterizado pelas Eq.(5.1) e Eq.(5.2) mencionadas no começo 

deste capítulo, onde, os vetores 𝑖𝑘  capturam o estado interno do grafo de SDF, 

isto é, 𝑖𝑘  correspondem às variáveis de estado do grafo visto como um sistema 

linear em Max-Plus. 

5.1.2 Solução ao Modelo de Espaço de Estado em 

grafos de SDF 

A fim de ser coerente com o tratamento matemático apresentado nos sistemas 

clássicos lineares discretos no tempo, assim como com a análise de espaço de 

estado na álgebra de Max-Plus (resumida no Anexo III), a notação apresentada 

nas Eq.(5.1) e Eq.(5.2) pode ser modificada de modo que o subíndice 𝑘, que 

representa a 𝑘-ésima iteração do grafo de SDF, represente a evolução da 

sequência discreta das equações de estado do grafo, isto é: 

𝑖(𝑘 + 1) = 𝐴𝑖(𝑘) ⊕ 𝐵𝑣(𝑘)
𝑤(𝑘) = 𝐶𝑖(𝑘) ⊕ 𝐷𝑣(𝑘)

         (5.4) 

Tal que, aplicando a transformada-𝛾 (resumida no Anexo II) nas diferentes 

variáveis, é possível obter: 
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𝛾−1𝐼 𝛾 − 𝛾−1𝑖 0 = 𝐴𝐼 𝛾 ⊕ 𝐵𝑉 𝛾 

𝐼 𝛾 = 𝛾𝐴𝐼 𝛾 ⊕ 𝛾𝐵𝑉 𝛾 ⊕ 𝑖(0)

𝐼 𝛾 = 𝛾𝐴𝐼 𝛾 ⊕  𝛾𝐵𝑉 𝛾 ⊕ 𝑖(0) 
 

Desta forma, a transformada-𝛾 da variável de estado 𝑖(𝑘) corresponde a:   

𝐼 𝛾 = 𝛾𝐴𝐼 𝛾 ⊕  𝛾𝐵𝑉 𝛾 ⊕ 𝛾𝑖 0   

E dado que na álgebra de Max-Plus, a solução de uma equação do tipo 

𝑿 = 𝐴𝑿 ⊕ 𝐵 corresponde com 𝑿 = 𝐴∗ ⊗ 𝐵 [BACCELLI01], sendo 𝐴∗ a operação 

Star Kleene22, então a solução para 𝐼 𝛾  é: 

𝐼 𝛾 =  𝛾𝐴 ∗ ⊗  𝛾𝐵𝑉 𝛾 ⊕ 𝑖 0  

=  𝛾𝐴 ∗𝑖 0   ⊕   𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵𝑉 𝛾 
 

𝐼 𝛾 =  𝛾𝐴 ∗𝑖 0   ⊕   𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵𝑉 𝛾                 5.5  

A Eq.(5.5) corresponde à solução das equações de estado do grafo de SDF no 

domínio da transformada-𝛾, indicando a evolução das variáveis internas do 

grafo, isto é, dos tempos de produção dos tokens iniciais do grafo em cada 

iteração 𝑘. 

5.1.2.1 Resposta Homogênea e Resposta Forçada ou de 

Regime Estacionário.  

Aplicando a transformada-𝛾 sobre a expressão de 𝑤(𝑘) que descreve a saída do 

grafo de SDF na Eq.(5.4), obtém-se a transformada 𝑊 𝛾 : 

𝑊 𝛾 = 𝐶𝐼 𝛾 ⊕ 𝐷𝑉 𝛾                  5.6  

𝑊 𝛾 = 𝐶  𝛾𝐴 ∗𝑖 0   ⊕   𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵𝑉 𝛾  ⊕ 𝐷𝑉(𝛾) 

𝑊 𝛾 = 𝐶 𝛾𝐴 ∗𝑖 0 ⊕ 𝐶 𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵𝑉 𝛾 ⊕ 𝐷𝑉(𝛾) 

𝑊 𝛾 = 𝐶 𝛾𝐴 ∗𝑖 0 ⊕  𝐶 𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵 ⊕ 𝐷 𝑉 𝛾              (5.7) 

a qual, tal como nos sistemas clássicos lineares, pode ser decomposta em uma 

componente homogênea ou em estado transitório (et), devida ao tempo inicial 

de produção dos tokens iniciais dentro do grafo, 𝑖 0 ; e uma componente de 

resposta forçada (rf), devida ao conjunto de entradas do grafo, 𝑣(𝑘), Desta 

forma,  

                                                           
22

 A operação Star Kleene [BACCELLI01] é definida como a soma infinita: 𝑨∗ =  𝑨𝒏
𝒏∈𝑵 . 
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𝑊 𝛾 = 𝑊 𝛾 𝑒𝑡 ⊕ 𝑊 𝛾 𝑟𝑓            (5.8) 

5.1.2.1.1 Resposta Homogênea 

Identificando cada componente da Eq.(5.8) dentro da Eq.(5.7), identifica-se 

que a resposta homogênea corresponde a: 

𝑊 𝛾 𝑒𝑡 = 𝐶 𝛾𝐴 ∗𝑖 0                     5.9  

E aplicando uma transformação inversa de 𝛾, 

𝑤 𝑘 𝑒𝑡 = 𝐶𝐴𝑘 𝑖 0                         (5.10) 

A qual corresponde à resposta em estado transitório do grafo de SDF da 

Figura 5.1. 

5.1.2.1.2 Resposta Forçada 

Igualmente, é possível identificar que a resposta forçada corresponde a: 

𝑊 𝛾 𝑟𝑓 = 𝐷𝑉 𝛾  ⊕  𝐶 𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵𝑉 𝛾                  (5.11) 

Tal que aplicando a definição da operação Star Kleene sobre  γA ∗, a equação 

Eq.(5.11) é reescrita como: 

𝑊 𝛾 𝑟𝑓 = 𝐷𝑉 𝛾  ⊕   𝐶 𝛾𝐴 𝑛𝛾𝐵𝑉 𝛾 

∞

𝑛=0

= 𝐷𝑉 𝛾  ⊕   𝐶𝛾𝑛+1𝐴𝑛𝐵𝑉 𝛾 

∞

𝑛=0

        5.12 

 

De modo que expandindo a somatória infinita, a expressão para 𝑊 𝛾 𝑟𝑓  é: 

𝑊 𝛾 𝑟𝑓 =   𝐷𝑉 𝛾  ⊕  𝛾𝐶𝐵𝑉 𝛾 ⊕  𝛾2𝐶𝐴𝐵𝑉 𝛾 ⊕ 𝛾3𝐶𝐴2𝐵𝑉 𝛾 ⊕ ⋯ 

E aplicando a transformada inversa-𝛾: 

𝑤 𝑘 𝑟𝑓 = 𝐷𝑣 𝑘  ⊕  𝐶𝐵𝑣 𝑘 − 1 ⊕ 𝐶𝐴𝐵𝑣 𝑘 − 2 ⊕ 𝐶𝐴2𝐵𝑣 𝑘 − 3 ⊕  ⋯  ⊕ 𝐶𝐴𝑘−1𝐵𝑣 0 

= 𝐷𝑣 𝑘  ⊕   𝐶𝐴𝑛−1𝐵𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=1

         (5.13𝑎)

= 𝐷𝑣 𝑘  ⊕   𝐶𝐴𝑘−𝑛𝐵𝑣 𝑛 

𝑘

𝑛=1

                 (5.13𝑏)
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Deste modo, a solução completa para a saída do grafo de SDF da Figura 5.1, 

corresponde à soma em Max-Plus das componentes em estado transitório e da 

resposta forçada das Eq.(5.10) e Eq.(5.13a). 

𝑤 𝑘 = 𝑤 𝑘 𝑒𝑡 ⊕ 𝑤 𝑘 𝑟𝑓                (5.14) 

𝑤 𝑘 = 𝐶𝐴𝑘 𝑖 0 ⊕  𝐷𝑣 𝑘  ⊕   𝐶𝐴𝑛−1𝐵𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=1

    (5.15)     

5.1.2.2 Função de Transferência 

De modo semelhante ao observado nos sistemas clássicos de tempo discreto, a 

relação entre as saídas e as entradas de um grafo de SDF em regime forçado, 

ou estacionário, define a função de transferência do grafo, tal que a partir da 

Eq.(5.11), anotada de novo como: 

𝑊 𝛾 𝑟𝑓 = 𝐷𝑉 𝛾  ⊕  𝐶 𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵𝑉 𝛾  

Identifica-se que a função de transferência de um grafo de SDF é definida 

como: 

𝐻 𝛾 = 𝐷 ⊕  𝐶 𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵                (5.16) 

5.1.2.3 Resposta ao Impulso 

A partir da Eq.(5.15) é possível fazer uma manipulação nos índices da 

somatória a fim de incluir dentro da soma o componente da resposta 

associado à matriz 𝐷. Deste modo, define-se a função de Resposta ao Impulso 

como:  

 𝑘 =  
 𝐷                    𝑘 = 0 
𝐶𝐴𝑘−1𝐵        𝑘 ≥ 1

                   (5.17) 

E a componente forçada 𝑤 𝑘 𝑟𝑓  da função de saída representada pela 

Eq.(5.13a), pode ser reescrita como: 

𝑤 𝑘 𝑟𝑓 =  (𝑛)𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=0

                 (5.18) 

Consequentemente, a função total de saída do grafo de SDF pode ser reescrita 

como: 
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𝑤 𝑘 = 𝐶𝐴𝑘 𝑖 0 ⊕  (𝑛)𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=0

          (5.19)  

 

 

 Definição - Função de Convolução:  

Seja 𝜏1 𝑘  e 𝜏2 𝑘  duas sequências de eventos.  

A sequência 𝑚𝑎𝑥(𝜏1 , 𝜏2) 𝑘  (também escrita como 𝜏1 𝑘 ⊕ 𝜏2 𝑘 ) é a sequência 

de eventos tal que: 

𝑚𝑎𝑥 𝜏1 , 𝜏2  𝑘 =  𝑚𝑎𝑥 𝜏1 𝑘 , 𝜏2 𝑘  . 

 

Igualmente, a convolução de Max-Plus 𝜏1 ⊗ 𝜏2 𝑘  [GEILEN10b] é a sequência 

de eventos tal que: 

𝜏1 ⊗ 𝜏2(𝑘)  = 𝑚𝑎𝑥0≤𝑛≤𝑘 𝜏1(𝑛)  +  𝜏2(𝑘 −  𝑛) . 

 

Ou, em notação de Max-Plus: 

𝜏1 ⊗ 𝜏2(𝑘)  =  𝜏1 𝑛 𝜏2 𝑘 − 𝑛                 (5.20)

𝑘

𝑛=0

 

 

Usando este operador de convolução, é possível reescrever a Eq.(5.19) como: 

𝑤 𝑘 = 𝐶𝐴𝑘 𝑖 0 ⊕   ⊗ 𝑣 𝑘                      (5.21) 

A qual representa os vetores de Max-Plus de rastros de saída de um grafo de 

SDF para cada 𝑘-ésima iteração. 

5.1.3 Avaliação de desempenho baseada em Grafos de 

SDF 

Frequentemente o interesse no desempenho dos sistemas de multimídia 

resume-se na avaliação da vazão e da latência dos modelos de fluxo de dados 

utilizados para representar tais sistemas [GEILEN10a]. 

5.1.3.1 Vazão 

Inicialmente define-se a vazão de uma sequência infinita de eventos 𝜏. Uma 

primeira tentativa para esta definição é considerar a vazão como o 
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comportamento limite infinito do número médio de tokens que aparecem na 

sequência de eventos por unidade de tempo [GEILEN11b]: 𝑇(𝜏) =  lim𝑛→∞
𝑛

𝜏(𝑛)
. 

Desta forma, pela definição usual do limite, ele existe e é igual a 𝑇, se  

∀휀 > 0 ∶  ∃𝐾 > 0 ∶  ∀𝑛 > 𝐾 ∶  𝑇 − 휀 <
𝑛

𝜏(𝑛)
< 𝑇 + 휀         (5.22)       

Porém, visto que este limite pode não sempre existir para uma sequência dada 

𝜏, e devido a que entre todos os comportamentos possíveis de um ator pode 

haver alguns para os quais este limite não existe, então, no lugar de 

considerar o limite infinito, é preferível utilizar os limites inferior e superior da 

vazão, os quais resultam ser mais robustos tendo-se em conta tais restrições 

de existência [GEILEN10b]. 

 

Definição - Limites da vazão de uma sequência de eventos:  

Dada uma sequência infinita de eventos 𝜏, o limite inferior da vazão é: 

𝑇𝑙𝑏  𝜏 = 𝑠𝑢𝑝 𝑇 ∈ 𝑅≥0  ∃𝐾 > 0 ∶  ∀𝑛 > 𝐾 ∶  𝑛 > 𝜏 𝑛 ∙ 𝑇          (5.23𝑎) 

 

e o limite superior é  

𝑇𝑢𝑏  𝜏 = 𝑖𝑛𝑓 𝑇 ∈ 𝑅≥0  ∃𝐾 > 0 ∶  ∀𝑛 > 𝐾 ∶  𝑛 < 𝜏 𝑛 ∙ 𝑇         (5.23𝑏) 

 

Onde, por convenção, considera-se 𝑠𝑢𝑝 ℝ≥0 = 𝑖𝑛𝑓∅ = ∞, isto é, o valor superior 

do conjunto dos ℝ≥0 é o ∞, o qual também é o valor inferior do conjunto vazio 

∅. 

 

 

𝑇𝑙𝑏  𝜏  é o maior limite inferior da vazão média assintótico de 𝜏, e similarmente, 

𝑇𝑢𝑏  𝜏  define o menor limite superior. Multiplicando-se ambos os lados das 

desigualdades da Eq.(5.22) por 𝜏 𝑛  evitam-se problemas de divisão por zero, 

resultando nas expressões Eq.(5.23a) e Eq.(5.23b). 

A seguir, define-se o limite da vazão para um ator 𝐴. Um ator pode ter 

múltiplas portas de saída com vazões geralmente diferentes. Para uma porta 

determinada, a vazão geralmente depende do rastro de entrada, bem como as 

escolhas não-determinísticas do ator. Considera-se, portanto, o cenário do 

pior caso. 
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Definição - Limite inferior da vazão de um ator: 

Para um ator 𝐴, com portas de entrada 𝑃 e portas de saída 𝑄, e dadas algumas 

portas específicas de saída 𝑞 ∈ Q, e rastro de entrada 𝑥 ∈  𝑇𝑟(𝑃), define-se o 

seguinte limite inferior da vazão de 𝐴:  

𝑇𝑙𝑏  𝐴, 𝑥, 𝑞 = 𝑖𝑛𝑓 𝑇𝑙𝑏  𝜏 ∈ 𝑅≥0   ∃𝑦 ∶  𝑥𝐴𝑦 ∧ ∶ 𝜏 = 𝑦 𝑞           (5.24) 

 

Desta forma, pode-se definir, então, a vazão em todas as portas de saída 

simultaneamente como um vetor indexado pelas portas de saída: 

𝑇𝑙𝑏  𝐴, 𝑥 =   𝑇𝑙𝑏  𝐴, 𝑥, 𝑞  
q ∈ Q

            (5.25) 

 

 

Igualmente a vazão superior pode ser definida para 𝑇𝑢𝑏  𝐴, 𝑥, 𝑞  e 𝑇𝑢𝑏  𝐴, 𝑥 . 

5.1.3.1.1 Cálculo dos Limites da Vazão em Grafos de SDF 

Existem métodos bem conhecidos para calcular a vazão de um grafo de SDF 

[GHAMARIAN06a]. Nesta seção é mostrado que tais métodos também podem 

ser utilizados para definir a noção de limites de vazão. A vazão do modelo de 

SDF é tipicamente calculada para grafos fechados sem algum tipo de entrada, 

visto que as fontes nestes grafos são usualmente modeladas como parte do 

grafo. As técnicas mais comuns para calcular a vazão são baseadas na análise 

da Taxa do Ciclo Máximo23 (incorretamente chamado, na literatura de SDFs, 

de análise da Média de Ciclo Máximo24) de um grafo de SDF homogêneo 

equivalente [GHAMARIAN06a], sob uma exploração explícita do espaço de 

estado considerando uma execução autotemporizada. 

Na Eq.(5.10) foi observado que a resposta homogênea de um grafo de SDF, 

correspondente também à resposta de um grafo sem entradas explícitas, 

apresenta a seguinte expressão para calcular o rastro de saída. 

𝑤 𝑘 = 𝐶𝐴𝑘 𝑖 0  

Sabe-se [GEILEN10a] que a sequência de vetores 𝑤 𝑘  torna-se eventualmente 

periódica e que a taxa média na qual todas as entradas no vetor crescem, são 

                                                           
23

 Maximum Cycle Ratio 
24

 Maximum Cycle Mean 
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determinados pelo vetor próprio da matriz 𝐴. Se os eventos na porta de saída 𝑞 

são regidos pelo autovalor 𝜆, então a vazão nessa porta é igual a 𝑟 𝑞 /𝜆. 

 

Teorema 5.1: Vazão de um rastro de eventos 

Seja 𝑃 um conjunto de portas de entrada ou de saída de um determinado ator, 

de modo que uma porta 𝑝 ∈ 𝑃. A taxa de tokens consumidos ou produzidos na 

porta 𝑝 é denotada por 𝑟(𝑝). Seja 𝑥 ∈ 𝑇𝜏 𝑃  um rastro de eventos sobre 𝑃, tal 

que 𝑥 𝑝  𝑛 = 𝑡 corresponde ao tempo de chegada do 𝑛-ésimo token através da 

porta 𝑝 ∈ 𝑃.  

Se dado 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑘 ∈ ℕ e  0 ≤ 𝑚 < 𝑟 𝑝 , 𝑣 𝑘 = 𝑣𝑘 𝑝, 𝑚 = 𝑥 𝑝  𝑘 ∙ 𝑟 𝑝 + 𝑚  é uma 

sequência infinita de vetores de Max-Plus que representam as marcas de 

tempo dos eventos acontecendo na porta 𝑝, então, a relação entre a vazão da 

sequência de marcas de tempo 𝑣𝑘 𝑝, 𝑚  e a vazão do rastro de eventos 𝑥 𝑝  é 

dado por: 

𝑇 𝑣 𝑘  =
𝑇 𝑥 𝑝  

𝑟(𝑝)
                (5.26) 

 

Demonstração:  

Pela definição original da vazão dada na seção 5.1.3.1, vista como o limite 

infinito 𝑇(𝜏) =  lim𝑛→∞
𝑛

𝜏(𝑛)
, a vazão da sequência 𝑣 𝑘  é dada pelo limite: 

𝑇 𝑣 𝑘  = lim
𝑘→∞

𝑘

𝑣(𝑘)
 

Visto que 𝑣 𝑘 = 𝑣𝑘 𝑝, 𝑚 = 𝑥 𝑝  𝑘 ∙ 𝑟 𝑝 + 𝑚 , o limite pode ser reescrito como: 

𝑇 𝑣 𝑘  = lim
𝑘→∞

𝑘

𝑥 𝑝  𝑘 ∙ 𝑟 𝑝 + 𝑚 
 

Então, fazendo uma troca de variável 𝑛 = 𝑘 ∙ 𝑟 𝑝  

𝑇 𝑣 𝑘  = lim
𝑛→∞

𝑛/𝑟(𝑝)

𝑥 𝑝  𝑛 + 𝑚 

=
1

𝑟(𝑝)
lim
𝑛→∞

𝑛

𝑥 𝑝  𝑛 + 𝑚 

 

tal que, quando 𝑛 → ∞ ⟹  𝑛 + 𝑚 → 𝑛. Deste modo, 
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𝑇 𝑣 𝑘  =
1

𝑟(𝑝)
lim
𝑛→∞

𝑛

𝑥 𝑝  𝑛 

=
1

𝑟(𝑝)
𝑇 𝑥 𝑝  

 

onde, 

𝑇 𝑥 𝑝  = lim
𝑛→∞

𝑛

𝑥 𝑝  𝑛 
 

𝑇 𝑣 𝑘  =
𝑇 𝑥 𝑝  

𝑟(𝑝)
 

A seguir, será analisado o caso dos grafos de SDF que possuem entradas 

explícitas, como no caso da Figura 5.1 e analisado na seção 5.1.2. Claramente, 

neste caso, a vazão nas sequências de saída depende da vazão com a qual as 

entradas são oferecidas nas portas de entrada. No entanto, as dependências 

internas dentro do grafo de SDF podem resultar em que a vazão de saída não 

seja proporcional à vazão nas entradas, mas sendo restrita pela limitação da 

vazão interna do grafo de SDF. Lembrando a Eq.(5.15) que apresenta a 

expressão geral da sequência de vetores de saída: 

𝑤 𝑘 = 𝐶𝐴𝑘 𝑖 0 ⊕  𝐷𝑣 𝑘  ⊕   𝐶𝐴𝑛−1𝐵𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=1

 

A qual foi reescrita na Eq.(5.21) como: 

 
𝑤 𝑘 = 𝐶𝐴𝑘 𝑖 0 ⊕   ⊗ 𝑣 𝑘  

𝑤 𝑘 = 𝑤𝑖 𝑘 ⊕   ⊗ 𝑣 𝑘                      (5.27)
  

com, 𝑤𝑖 𝑘 =  𝐶𝐴𝑘 𝑖 0 . 

determina-se que a vazão da sequência de saída 𝑤 𝑘  é definida pela 

combinação das operações 𝑚𝑎𝑥 (⊕) e da convolução (⊗) de Max-Plus das 

sequências internas 𝑤𝑖(𝑘), a sequência da resposta ao impulso , e a 

sequências de entrada de 𝑣(𝑘). A seguir será conferido como a definição de 

vazão comporta-se para essas duas operações [GEILEN10b]. 
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𝑇𝑙𝑏  𝑚𝑎𝑥(𝜏1 , 𝜏2) = 𝑚𝑖𝑛  𝑇𝑙𝑏  𝜏1 ,𝑇𝑙𝑏  𝜏2                           (5.28a)

𝑇𝑙𝑏  𝜏1 ⊗ 𝜏2 = 𝑚𝑖𝑛  𝑇𝑙𝑏  𝜏1 ,𝑇𝑙𝑏  𝜏2                           (5.28b)
 

 

Observa-se que a vazão das sequências 𝑤𝑖(𝑘) e , é determinada pelos 

autovalores da matriz 𝐴, e as vazões são iguais a 1/𝜆 se 𝜆 é o único autovalor 

de 𝐴 [GEILEN10b]. Em um grafo de SDF fortemente conectado, 𝐴 tem um 

único autovalor e a vazão de cada um destas sequências é a mesma. 

Considerando estas propriedades do cálculo da vazão de acordo às operações 

Max e convolução, deriva-se a seguinte proposição, a qual determina o limite 

inferior da vazão para um grafo 𝑮 de SDF [GEILEN10b]. 

 

Proposição 5.1: Seja 𝑮 um grafo de SDF fortemente conectado, com um 

conjunto 𝑃 de portas de entrada e um conjunto 𝑄 de portas de saída, 

representado pelas matrizes de Max-Plus 𝑨, 𝑩,𝑪 𝒆 𝑫.  

Seja 𝒓: 𝑃 ∪ 𝑄 → ℕ a quantidade de tokens que interagem nas portas de 𝑮. Seja 𝑥 

um rastro de entrada de 𝑮. Então 𝑨 tem um único autovalor 𝜆, e  

 

𝑇𝑙𝑏  𝑮,𝑥, 𝑞 =  𝑟 𝑞 ∙ min 
1

𝜆
, min
𝑝∈𝑃

𝑇𝑙𝑏  𝑥 𝑝  

𝑟 𝑝 
               (5.29)  

 

5.2 ESPECIFICAÇÃO DE UM MODELO DE 

ESPAÇO DE ESTADO PARA SADF 

Nesta seção, a análise apresentada na seção anterior para os grafos de SDF é 

estendida para os grafos de SADF de modo que a descrição matemática 

resultante corresponde a um modelo linear em Max-Plus variável no tempo, do 

qual derivam-se as componentes da resposta homogênea e de resposta 

forçada. Inicialmente, nas duas primeiras sub-seções, são apresentados, 

respectivamente, o modelo de SADF [GEILEN10a] e os autômatos de Max-Plus 

para SADF [FALK11]. Nas sub-seções seguintes, tais conceitos são utilizados 

conjuntamente e o tratamento matemático baseado nos sistemas clássicos 

discretos lineares já utilizados para SDF são estendidos para os grafos SADF 

como uma das contribuições originais desta tese. 
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5.2.1 Modelo de SADF 

Em aplicações embarcadas de multimídia, algumas das dificuldades na 

modelagem residem no fato de que diferentes cenários são simultaneamente 

ativos em diferentes estágios de uma implementação em pipeline. As técnicas 

introduzidas em [GEILEN10a, THEELEN06, STUIJK08] e também nesta tese, 

permitem que esses cenários sejam tratados individualmente, de um modo 

modular. 

Os grafos de SADF [GEILEN10a], apresentados brevemente na seção 2.1.6, são 

uma variante de MoCs de fluxo de dados, a qual tenta ocupar um lugar na 

modelagem de sistemas e aplicações em relação à troca entre analisabilidade e 

expressividade, em particular sobre a capacidade de expressar um 

comportamento mais dinâmico das aplicações, indicando uma preferência pelo 

aspecto da expressividade explicado na seção 2.1.7 e representado na Figura 

2.8. 

O modelo de SADF caracteriza cada cenário, ou modo de operação, 

individualmente através de um grafo de SDF específico, de modo que cada 

grafo de SDF modela as tarefas com tempos constantes de execução do pior-

caso. Um modelo de SADF é também caracterizado pela especificação explícita 

da possível ordem em que determinados cenários podem ser executados. O 

SADF especifica uma sequência de cenários por meio de uma máquina de 

estados finitos (modelo FSM-SADF, apresentado na seção 2.1.6.2), ou 

estocasticamente por meio de uma cadeia de Markov (seção 2.1.6.1). Em 

ambos os casos, cada estado é marcado com um cenário e estados diferentes 

podem ser marcados com o mesmo cenário. 

O exemplo da Figura 5.2a descreve um modelo de FSM-SADF composto por 

um grafo direcionado, representando a conexão entre as tarefas 𝐴, 𝐵 e 𝐶 da 

aplicação, e os tempos de execução de cada tarefa em relação aos dois 

possíveis cenários 𝑎 e 𝑏, tal que, por exemplo, a tarefa 𝐵 terá um tempo de 

execução de 2 ciclos de relógio quando executada no cenário 𝑎, e um tempo de 

execução de 3 ciclos de relógio quando executada no cenário 𝑏. A FSM 

mostrada na Figura 5.2b representa a possível sequência de execução dos 

cenários 𝑎 e 𝑏 dentro da execução global da aplicação representada. 
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Figura 5.2: Exemplo de um grafo de SADF [GEILEN10a]. 

Visto que este trabalho foi focado para aplicações de multimídia, assume-se 

uma execução infinita de uma FSM a fim de caracterizar as sequências de 

cenários que podem ocorrer. 

Inicialmente, o grafo de SADF tem uma distribuição específica dos seus tokens 

iniciais ao longo do grafo. Essa distribuição permanece invariável com as 

iterações individuais realizadas pelo grafo, independente do cenário que esteja 

sendo executado. Os tempos de produção desta coleção de tokens iniciais, ao 

final de uma iteração, capturam exatamente o ponto de partida para a iteração 

seguinte, seja no mesmo ou em outro cenário. A situação é ilustrada na Figura 

5.3 com o grafo da Figura 5.2 em uma execução inicial de uma sequência de 

quatro cenários, 𝑎𝑎𝑎𝑏. O primeiro disparo do ator 𝐴, por exemplo, começa no 

tempo 2, visto que ele precisa um token de saída de 𝐶, o qual necessita 

completar seu primeiro disparo. As iterações são alternadamente 

representadas em fundos cinza clara e escura. Observe-se que as iterações se 

sobrepõem indicando algum grau de pipelining na execução. 

 

Figura 5.3: Exemplo do grafo da Figura 5.2 para a sequência de cenários aaab 

[GEILEN10a]. 

Um grafo de SDF, sem atores de entrada e saída explícitos é caracterizado 

simplesmente pela sua matriz 𝐌, de modo que o comportamento temporal é 

regido pela seguinte equação 𝑖𝑘+1 = 𝐌𝑖𝑘 . Em um grafo de SADF, cada cenário 

individual é modelado por um grafo de SDF, de modo que uma matriz 𝐌𝒔 
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caracteriza cada cenário 𝑠 ∈  Σ, sendo Σ o conjunto de todos os possíveis 

cenários dentro do SADF.  Se a iteração 𝑘 é executada no cenário 𝑠, então, 

𝑖𝑘+1 = 𝐌𝒔𝑖𝑘                (5.30) 

Para a Figura 5.2, por exemplo, as matrizes associada a cada cenário são as 

seguintes: 

𝑀𝑎 =

 
 
 
 
 

1 −∞ 3

1 −∞ 3

−∞ 2 −∞ 
 
 
 
 

              𝑀𝑏 =

 
 
 
 
 

1 −∞ 2

1 −∞ 2

−∞ 3 −∞ 
 
 
 
 

 

Um valor 𝑡 na coluna 𝑘 e fila 𝑚 na matriz especifica que existe uma distância 

mínima de 𝑡 entre as marcas de tempo do token 𝑘 da iteração prévia, ao token 

𝑚 da nova iteração, seguindo as dependências no grafo. Uma entrada −∞ 

significa que não existe relação de dependência. 

Neste caso, se a última iteração executada gerou seus 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 de acordo ao 

vetor de produção [3; 3; 2]𝑇, como mostrado nos tokens indicados com o círculo 

de marca ‗1‘ na Figura 5.3, e uma nova iteração é executada no cenário 𝑎, 

então os novos tokens são gerados de acordo ao seguinte vetor: 

𝑖 =

 
 
 
 
 

1 −∞ 3

1 −∞ 3

−∞ 2 −∞ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3

3

2 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 

𝑚𝑎𝑥  1 + 3 ,  −∞ + 3 ,  3 + 2  

𝑚𝑎𝑥  1 + 3 ,  −∞ + 3 ,  3 + 2  

𝑚𝑎𝑥  −∞ + 3 ,  2 + 3 ,  −∞ + 2   
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
5

5

5 
 
 
 
 

 

Ou, equivalentemente em notação de Max-Plus: 

𝑖 =

 
 
 
 
 
1 휀 3

1 휀 3

휀 2 휀 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3

3

2 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
 1 ⊗ 3 ⊕  휀 ⊗ 3 ⊕   3 ⊗ 2 

 1 ⊗ 3 ⊕  휀 ⊗ 3 ⊕   3 ⊗ 2 

 휀 ⊗ 3 ⊕  2 ⊗ 3 ⊕  휀 ⊗ 2  
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
5

5

5 
 
 
 
 

 

O novo vetor de produção de tokens é representado na Figura 5.3 pelos três 

tokens indicados nos círculos com marca ‗2‘. Os tokens iniciais de um grafo 

são desenhados no arco de saída do ator que os produz e são numerados com 

as iterações. Observe-se que o conjunto de tokens iniciais, produzidos no final 

de uma iteração contém informação suficiente para determinar a temporização 

da iteração seguinte. 
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Um ponto importante do modelo de SDF temporizado é o seu determinismo. 

Com isso, um objetivo importante de um modelo FSM-SADF é misturar uma 

quantidade limitada de comportamento não-determinístico através de 

transições de cenários expressadas pela FSM, sem sacrificar os benefícios do 

comportamento determinístico dentro dos cenários para uma análise eficiente. 

De maneira formal, um grafo de SADF é modelado como o conjunto de todos 

os cenários e seus grafos de SDF correspondentes modelados por matrizes 𝐌𝒔. 

A combinação das máquinas de estado e da multiplicação das matrizes de 

Max-Plus é chamada de autômato de Max-Plus, rapidamente introduzida na 

próxima subseção. 

5.2.2 Autômato de Max-Plus para SADF 

Os autômatos de Max-Plus [BACCELLI01] representam sistemas com 

mudanças dinâmicas lineares ao longo do tempo com diferentes modos de 

ativação, dependendo do estado do autômato. Este modelo é utilizado nesta 

tese uma vez que a dinâmica linear de Max-Plus captura muito bem o 

comportamento do modelo de SDF, enquanto que os diferentes modos de 

ativação do autômato podem capturar os diferentes cenários da aplicação. 

Um autômato de Max-Plus é uma tupla 𝒜 = (Σ, M,ℳ) que consiste de um 

conjunto finito Σ de cenários, um mapeamento M, o qual atribui para cada 

cenário, 𝜍 ∈ Σ, uma matriz de Max-Plus 𝐌(𝜍) e um morfismo ℳ sobre 

sequências finitas de cenários, que mapeia tais sequências a uma matriz de 

Max-Plus tal que: 

ℳ 𝜍1,⋯𝜍𝑘 = 𝐌 𝝈𝒌 ⋯𝐌 𝝈𝟏              (5.31) 

A Eq.(5.31) representa o produto matricial, em notação de Max-Plus, entre as 

diversas matrizes associadas com cada cenário dentro da sequência 𝜍 =

𝜍1 ,⋯𝜍𝑘 . 

Para uma sequência de cenários dada, o autômato define o tempo de 

finalização da operação do grafo da seguinte forma: 

𝒜 𝜍1 ,⋯𝜍𝑘 =  ℳ 𝜍1 ,⋯𝜍𝑘 𝒊𝟎 =  𝐌(𝝈𝒌) ⋯𝐌(𝝈𝟏)𝒊𝟎       (5.32) 
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Então, ℳ(𝜍 )𝒊𝟎 captura os tempos de produção de tokens do SADF depois da 

sequência de cenários 𝜍 . Desta forma o morfismo ℳ corresponde a uma 

matriz de Max-Plus variável em função da sequência de cenários 𝜍 = 𝜍1 ,⋯𝜍𝑘 

definida, possivelmente, por uma máquina de estados. 

5.2.3 Modelo de SADF como um Modelo Linear em 

Max-Plus 

Seguindo a visão sistêmica apresentada até agora para tratar os grafos de 

SDF, nesta seção estendemos esta visão também para os grafos de SADF, de 

modo que eles podem ser definidos como um modelo linear em Max-Plus 

parecido com aquele apresentado na seção 5.1.1 e na Figura 5.1 para os 

grafos de SDF com entradas e saídas explícitas. No caso dos grafos de SADF o 

tratamento analítico difere um pouco devido ao morfismo ℳ definido dentro 

do autômato de Max-Plus (seção anterior), dada uma sequência de cenários 𝜍 . 

Neste caso, o modelo linear de Max-Plus corresponde ao mostrado na Figura 

5.4, onde agora a matriz do sistema já não é constante, e varia em função da 

sequência de cenários executadas na aplicação até a 𝑘-ésima iteração. Desta 

forma, dada uma execução do grafo de SADF modelada com um autômato de 

Max-Plus 𝒜 = (Σ, M,ℳ), a matriz do novo modelo linear em Max-Plus 

corresponderá ao respectivo morfismo ℳ da Eq.(5.31), aplicado sobre a 

sequência de cenários 𝜍 = 𝜍1 ,⋯𝜍𝑘 .  

O conjunto de afirmações feitas nesta seção é próprio deste trabalho de 

doutorado, e corresponde a uma parte das contribuições da tese, as quais 

serão provadas nas seguintes seções e nos casos de uso apresentados no 

capítulo 6 da tese. 

 

Figura 5.4: Representação em Max-Plus de um grafo de SADF. 

Em vista deste tratamento linear proposto para os grafos de SADF, onde a 

matriz do grafo varia com cada iteração em função do produto de matrizes 

definido pelo morfismo ℳ, o modelo linear em Max-Plus possui características 
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de um modelo variável no tempo, no qual o novo sistema de equações de 

estado é definido como: 

𝑖(𝑘 + 1) = 𝐌(𝜍𝒌+𝟏)𝑖(𝑘) ⊕ 𝐵(𝜍𝒌+𝟏)𝑣(𝑘)
𝑤(𝑘) = 𝐶𝑖(𝑘) ⊕ 𝐷𝑣(𝑘)

           (5.33) 

de modo que em cada iteração da execução do grafo de SADF, a matriz 

considerada deve ser aquela do cenário sendo executado nesse instante pelo 

grafo, de forma semelhante à indicada na Eq.(5.30), e considerando que a 

condição inicial para cada novo cenário corresponde aos vetores de estado da 

última execução do cenário prévio. 

Dada esta descrição matemática para o espaço de estado do grafo de SADF, o 

qual corresponde com um modelo linear em Max-Plus variante no tempo 

discreto, o tratamento analítico que pode ser dado é semelhante àquele 

encontrado nos sistemas clássicos lineares discretos e variantes no tempo. O 

Anexo II faz um breve resumo da análise deste tipo de sistemas. 

5.2.4 Espaço de Estados em SADF 

Como foi brevemente anotado na seção 5.2.3, o tratamento analítico dado para 

o espaço de estados do grafo de SADF, o qual corresponde a um modelo linear 

em Max-Plus variante no tempo, pode ser semelhante ao apresentado no 

anexo II para sistemas clássicos lineares discretos e variantes no tempo. A 

partir das equações de estado, Eq.(5.33), do grafo de SADF da Figura 5.4, a 

próxima subseção apresenta a derivação da sua solução. Com isto define-se o 

modelo analítico de geração de eventos para uma aplicação multimídia 

descrita através de um grafo de SADF, dado um conjunto de cenários Σ e de 

um autômato de Max-Plus 𝒜 = (Σ, M,ℳ), o que, por sua vez, define a dinâmica 

de transição entre os diferentes cenários da aplicação.  

5.2.5 Solução ao Espaço de Estados em SADF 

Nas equações de estado dadas na Eq.(5.33), em cada iteração do grafo de 

SADF, a matriz considerada deve ser aquela do cenário sendo executado 

naquele instante pelo grafo. Considerando-se também que a condição inicial 

para cada novo cenário corresponde ao vetor de estado da última execução do 

cenário prévio, segue-se que para as primeiras duas iterações, as variáveis 

internas do grafo de SADF têm a seguinte forma: 
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𝑖(1) = 𝐌 𝝈𝟏 𝑖 0 ⊕ 𝐵(𝝈𝟏)𝑣(0)

𝑖(2) = 𝐌 𝝈𝟐 𝑖 1 ⊕ 𝐵(𝝈𝟐)𝑣(1)

= 𝐌 𝝈𝟐 𝐌 𝝈𝟏 𝑖 0 ⊕ 𝐌 𝝈𝟐 𝐵(𝝈𝟏)𝑣 0 ⊕ 𝐵(𝝈𝟐)𝑣(1)

 

sendo 𝝈𝟏 𝑒 𝝈𝟐 dois cenários diferentes, cada um com um grafo de SDF, 

representados pelas matrizes 𝐌 𝝈𝟏  e 𝐌 𝝈𝟐 , respectivamente. Seguindo 

progressivamente em cada nova iteração, o valor das variáveis internas do 

grafo na 𝑘-ésima iteração, corresponde a 

𝑖(𝑘) =  𝐌(𝝈𝒌) ⋯𝐌(𝝈𝟏) 𝑖(0) ⊕  𝐌(𝝈𝒌) ⋯𝐌(𝝈𝟐) 𝐵(𝝈𝟏)𝑣(0) ⊕ ⋯

⋯⊕ 𝐌 𝝈𝒌 𝐵 𝝈𝒌−𝟏 𝑣 𝑘 − 2 ⊕ 𝐵 𝝈𝒌 𝑣 𝑘 − 1 .

= 𝓜 𝝈𝟏, ⋯𝝈𝒌 𝑖(0) ⊕ 𝓜 𝝈𝟐,⋯𝝈𝒌 𝐵(𝝈𝟏)𝑣(0) ⋯

⋯⊕ 𝓜 𝝈𝒌 𝐵 𝝈𝒌−𝟏 𝑣 𝑘 − 2 ⊕ 𝐵 𝝈𝒌 𝑣 𝑘 − 1 .

       (5.34) 

de modo que ao representar as multiplicações de Max-Plus por uma 

multiplicação em série, o valor das variáveis internas do grafo na iteração 𝑘, 

corresponde a 

𝑖 𝑘 =  𝐌 𝝈𝒔 

𝑘

𝑠=1

𝑖 0 ⊕    𝐌 𝝈𝒔 

𝑘

𝑠=𝑛+2

 𝐵(𝜍𝒏+𝟏)𝑣 𝑛 

𝑘−1

𝑛=0

                 (5.35𝑎) 

Ou também: 

𝑖 𝑘 =  𝐌 𝝈𝒔 

𝑘

𝑠=1

𝑖 0 ⊕    𝐌 𝝈𝒔 

𝑘−𝑛+2

𝑠=𝑘

 𝐵(𝜍𝑘−𝑛+1)𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=1

             (5.35𝑏) 

Ao substituir a Eq.(5.35b) na variável de saída do grafo de SADF da Eq.(5.33), 

a expressão resultante para o conjunto de saídas é  

𝑤 𝑘 = 𝐶  𝐌 𝝈𝒔 

𝑘

𝑠=1

𝑖 0 ⊕ 𝐷𝑣 𝑘 ⊕ 𝐶    𝐌 𝝈𝒔 

𝑘−𝑛+2

𝑠=𝑘

 𝐵 𝜍𝑘−𝑛+1 𝑣 𝑘 − 𝑛  

𝑘

𝑛=1

       (5.36) 

Como no caso dos sistemas clássicos lineares variáveis no tempo (anexo II), é 

possível definir uma de matriz de transição de estados 𝚽 𝒌, 𝒑 , descrita por: 

𝚽 𝒌, 𝒑 =  
𝐌 𝝈𝒌 𝐌 𝝈𝒌−𝟏 ⋯𝐌 𝝈𝒑 ,     𝑘 ≥ 𝑝 ≥ 0

𝐸,                                          𝑝 > 𝑘
                  5.37   

ou também, 
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𝚽 𝒌, 𝒑 =  
 𝐌 𝝈𝒔 

𝑘

𝑠=𝑝

,      𝑘 ≥ 𝑝 ≥ 0          

𝐸,                  𝑝 > 𝑘

             5.38   

onde 𝐸 é a matriz identidade em Max-Plus definida na seção 4.3.1.1. Desta 

forma, substituindo a Eq.(5.38) na Eq.(5.36), a nova expressão para descrever 

as saídas do grafo é:  

𝑤 𝑘 = 𝐶𝚽 𝒌,𝟏 𝑖 0 ⊕ 𝐷𝑣 𝑘 ⊕ 𝐶  𝚽 𝑘, 𝑘 − 𝑛 + 2 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏 𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=1

         (5.39) 

A partir da Eq.(5.39) é possível fazer uma manipulação nos índices da 

somatória a fim de incluir dentro da soma o componente da resposta 

associado à matriz 𝐷. Deste modo, define-se a função 𝐡 𝑘, 𝑛  como:  

𝐡 𝑘, 𝑛 =  
𝐷                                                       𝑛 = 0
𝐶𝚽 𝑘, 𝑘 − 𝑛 + 2 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏       𝑛 > 0

                   (5.40) 

E a saída do grafo de SADF pode ser reescrita como: 

𝑤 𝑘 = 𝐶𝚽 𝒌, 𝟏 𝑖 0 ⊕  𝐡 𝑘, 𝑛 𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=0

           (5.41) 

Esta equação representa os vetores de Max-Plus de rastros de saída de um 

grafo de SADF para cada 𝑘-ésima iteração, considerando uma sequência de 

cenários 𝜍 = 𝜍1 ,⋯𝜍𝑘 definida, possivelmente, por uma máquina de estados. 

5.2.5.1 Resposta Homogênea e Resposta Forçada 

Do mesmo modo como foi apresentado para o espaço de estado de um grafo de 

SDF, a solução das equações de estado para um grafo de SADF também 

apresenta os componentes próprios de uma resposta homogênea ou em estado 

transitório (et), associada só ao impacto do vetor inicial, 𝑖 0 , de tempos de 

produção dos tokens iniciais do grafo. Da mesma forma ocorre para uma 

resposta forçada (rf) devido ao impacto do vetor de entradas 𝑣 𝑘  do grafo, e da 

matriz de transição de estados do grafo de SADF. 

𝑤 𝑘 = 𝑤 𝑘 𝑒𝑡 ⊕ 𝑤 𝑘 𝑟𝑓                          (5.42) 
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5.2.5.1.1 Resposta Homogênea  

Identificando cada elemento da Eq.(5.42) na Eq.(5.41), observa-se que a 

resposta homogênea corresponde a: 

𝑤 𝑘 𝑒𝑡 = 𝐶𝚽 𝒌, 𝟏 𝑖 0                   5.43  

5.2.5.1.2 Resposta Forçada 

Do mesmo modo, na Eq.(5.41) identifica-se o componente referente à resposta 

forçada do grafo de SADF: 

𝑤 𝑘 𝑟𝑓 =  𝐡 𝑘, 𝑛 𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=0

           (5.44) 

a qual representa os vetores de Max-Plus de rastros de saída, em regime 

forçado, de um grafo de SADF para cada 𝑘-ésima iteração, considerando uma 

sequência de cenários 𝜍 = 𝜍1 ,⋯𝜍𝑘 . 

5.3 CURVAS DE CARACTERIZAÇÃO DE 

VARIABILIDADE PARA GRAFOS DE SADF 

Nesta seção, um modelo de curvas de carga de trabalho baseada em cenários 

de aplicação, e um modelo de curvas de serviços para grafos de SADF, são 

apresentados a partir da análise realizada e das expressões matemáticas 

obtidas na seção 5.2, a fim de simplificar o modelo de geração de eventos 

baseados nestes grafos e desenvolver um modelo analítico de desempenho que 

permita estimar a vazão de uma aplicação ou de um sistema modelado através 

de um grafo de SADF. 

No capítulo 3 foi apresentado o conceito de Curvas de Caracterização de 

Variabilidade ou VCCs, as quais podem ser utilizadas para quantificar as 

características de melhor- e do pior-caso de qualquer tipo de sequências 

caracterizadas por certa propriedade medida por uma função 𝑃. Dado que 𝑃(𝑛) 

indica a medida desta propriedade para os primeiros 𝑛 elementos da 

sequência, então duas curvas 𝒱𝑙(𝑘) e 𝒱𝑢(𝑘), definidas pelas Eqs.(3.5), 

fornecem um limite inferior e superior para a medida 𝑃, para todas as 

subsequências de comprimento 𝑘 dentro de uma sequência maior. Estes 

conceitos são utilizados nas próximas seções para apresentar as curvas de 
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carga de trabalho e as curvas de serviços, baseadas em cenários, cujas 

definições são também contribuição deste trabalho de doutorado. 

5.3.1 Curvas de Carga de Trabalho baseadas em 

Cenários 

Dada uma aplicação multimídia representada através de um grafo de SADF, o 

qual é caracterizado por um conjunto possível de cenários Σ, cada execução da 

aplicação corresponde à execução de uma sequência de cenários, 𝜍 = 𝜍1,⋯𝜍𝑘, 

referente à execução de 𝑘 iterações dentro do grafo. Cada cenário nesta 

sequência tem associado uma matriz de Max-Plus especificada em função dos 

tempos de execução das múltiplas tarefas que compõem a aplicação, os quais 

se assumem como variáveis em relação com cada cenário executado (seção 

2.1.6).  

Seja 𝑚𝑖 ,𝑗  o tempo de execução da tarefa relacionada ao nó 𝑖, 𝑗 do grafo de SADF 

quando referido ao cenário 𝝈𝒔. Desta forma, dada qualquer subsequência de 𝛼 

cenários percorrida de modo decrescente a partir do cenário 𝝈𝜷, definido como 

o último da sequência, a seguinte expressão define o componente 𝑖, 𝑗 da matriz 

que resulta da multiplicação das matrizes referentes a esta subsequência de 𝛼 

cenários dentro do grafo de SADF: 

𝜓𝑖,𝑗  𝛼, 𝛽 =  𝑚𝑖,𝑗  𝝈𝒔 

𝛽−𝛼+1

𝑠=𝛽

               0 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛;          𝑛, 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑍>0       (5.45)       

Deste modo, uma matriz de 𝑛 × 𝑛, denotada como 𝚿 𝛼, 𝛽 ,  abrange estes 

componentes reais. Em notação matricial de Max-Plus, a matriz 𝚿 𝛼, 𝛽  é 

definida como: 

𝚿 𝛼, 𝛽 =  𝐌 𝝈𝒔 

𝛽−𝛼+1

𝑠=𝛽

           𝛼, 𝛽 ∈ 𝑍>0                   (5.46) 

Dada uma sequência de cenários 𝜍 = 𝜍𝑎 ,⋯𝜍𝑘 , a matriz 𝚿 𝛼, 𝛽  é uma 

multiplicação com sub-índices decrescentes em relação à sequência dada, 

contendo um número 𝛼 de matrizes. Deste modo 𝝈𝜷 é o cenário associado à 

primeira matriz avaliada dentro de cada subsequência de cenários. Como um 

exemplo, considere-se uma sequência de cenários 𝜍 = 𝜍2,⋯𝜍5, tal que a matriz 

𝚿 𝛼, 𝛽  corresponde à multiplicação de matrizes de Max-Plus  𝐌 𝝈𝒔 . Neste 
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caso o número de matrizes da sequência é 𝛼 = 4, e o último cenário da 

sequência corresponde a 𝝈𝜷 = 𝝈𝟓, de modo que a matriz 𝚿 𝛼, 𝛽  é avaliada 

como: 

𝚿 4, 5 =  𝐌 𝝈𝟓 𝐌 𝝈𝟒 𝐌 𝝈𝟑 𝐌 𝝈𝟐  

A fim de encontrar o máximo e o mínimo da multiplicação dos tempos de 

execução de todas as sequências de cenários possíveis, definem-se as curvas 

de carga de trabalho baseada em cenários, as quais consideram o máximo e 

mínimo de cada componente 𝜓𝑖,𝑗  𝛼, 𝛽  para todos os possíveis cenários 𝝈𝜷 

considerados como o último cenário em cada possível subsequência. 

𝜓𝑖,𝑗
𝑢  𝛼 = 𝑚𝑎𝑥

∀𝛽
 𝜓𝑖,𝑗  𝛼, 𝛽                0 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛;     𝑛, 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑍>0          (5.47) 

Nesta expressão, 𝜓𝑖,𝑗
𝑢  𝛼  define-se então como a curva superior de carga de 

trabalho baseada em cenários de aplicação para a tarefa 𝑖, 𝑗, considerando 

uma sequência de cenários de tamanho 𝛼. Este conjunto (𝑖, 𝑗) de curvas 

superiores de carga de trabalho baseadas em cenários, refere-se à matriz 

𝚿𝐮 𝛼 , descrita pela Eq.(5.48):  

𝚿𝐮 𝛼 = 𝑚𝑎𝑥
∀𝛽

 𝚿 𝛼, 𝛽                𝛼, 𝛽 ∈ 𝑍>0                (5.48) 

De modo mais simples, a matriz 𝚿𝐮 𝛼  é aquela contendo os maiores 

elementos que resultam da multiplicação dos tempos de execução entre 

tarefas, dada cada subsequência de tamanho 𝛼, terminada pelo cenário 𝝈𝜷. 

Sob esta consideração, a matriz 𝚿𝐮 𝛼  pode ser definida como uma curva 

matricial superior de cenários.  

Igualmente é possível definir o conjunto de curvas inferiores baseada em 

cenários de aplicação para a tarefa 𝑖, 𝑗: 

𝜓𝑖,𝑗
𝑙  𝛼 = 𝑚𝑖𝑛

∀𝛽
 𝜓𝑖,𝑗  𝛼, 𝛽            0 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛;     𝑛, 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑍>0          (5.49) 

tal que define-se também a respectiva curva matricial inferior de cenários 

𝚿𝐥 𝛼 , constituída pelas diferentes curvas inferiores 𝜓𝑖,𝑗
𝑙  𝛼 . 

𝚿𝐥 𝛼 = 𝑚𝑖𝑛
∀𝛽

 𝚿 𝛼, 𝛽                𝛼, 𝛽 ∈ 𝑍>0             (5.50) 
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Os conceitos apresentados aqui de curvas de carga de trabalho baseadas em 

cenários de aplicação, e curvas matriciais de cenários, estão intimamente 

relacionado ao conceito de curva de carga de trabalho definido em 

[MAXIAGUINE04b], o qual foi apresentado na seção 3.3.2, de modo que as 

expressões matemáticas das Eq.(5.45) até a Eq.(5.50) são uma extensão da 

especificação matemática utilizada para definir as curvas de trabalho em 

[MAXIAGUINE04b]. 

Os conceitos de curvas matriciais de cenários serão utilizados na próxima 

seção para ajudar a definir as curvas de serviços baseadas em cenários, 

conceito apresentado como contribuição desta tese. 

5.3.2 Curva de Serviço baseada em Cenários 

Uma das características dos sistemas clássicos lineares variantes no tempo é 

que eles não possuem uma resposta ao impulso no sentido habitual da sua 

definição [BOOM06]. Nestes casos, uma eventual resposta ao impulso só 

poderia ser conhecida para cada instante de tempo, devido à mesma restrição 

de variabilidade temporal deste tipo de sistemas. 

Esta situação foi observada na análise dos grafos de SADF, onde na expressão 

da resposta forçada do grafo, derivada na procura da função da saída, e 

representada pela Eq.(5.44), não é possível definir a função de saída 𝑤 𝑘 𝑟𝑓  

como uma convolução entre 𝐡 𝑘, 𝑛  e 𝑣 𝑘 , justamente devido à dependência de 

𝐡 em função de 𝑘, apresentando a variabilidade própria de um modelo linear 

variante no tempo. No caso do grafo de SDF, tal variância no tempo não existe, 

e a função  pôde ser definida como a resposta ao impulso do sistema 

modelado pelo grafo de SDF, a qual é descrita pela Eq.(5.17). 

Do mesmo modo como nos sistemas clássicos lineares, esta resposta ao 

impulso permite caracterizar completamente a aplicação ou o sistema 

modelado pelo grafo SDF, tal que várias características e estimativas de 

desempenho podem ser avaliadas conhecendo a representação explícita da 

resposta ao impulso. Uma destas características é o serviço que é fornecido 

pelo sistema modelado como um grafo de fluxo de dados. 



170 

Na seção 2.2.2 foi apresentado o modelo de curva de serviços definido dentro 

do arcabouço teórico de Network Calculus, onde um sistema diz-se oferecer 

uma curva de serviço 𝑆(𝑡) se para todo 𝑡 ≥ 0, ela satisfaz: 

𝐷 𝑡 ≥ 𝐦𝐢𝐧
𝜏∈ 0,𝑡 

 𝐴 𝜏 + 𝑆 𝑡 − 𝜏  = : 𝐴 ⊗ 𝑆 𝑡             (5.51) 

onde 𝐴 𝑡  é a função acumulativa de chegada de pacotes em uma rede, 𝐷 𝑡  é 

a função acumulativa de saída de pacotes na rede, e o operador ⊗ é referido, 

neste caso, como a convolução Min-Plus. 

As curvas de serviços podem ser vistas como a resposta ao impulso de um 

sistema linear, tal que no caso do modelo de Network Calculus, a descrição 

das curvas de serviços é baseada na Álgebra Min-Plus. Se um sistema 

implementa 𝑆(𝑡) tanto como uma curva inferior e uma curva superior de 

serviço, a Eq.(5.51) considera só a componente de igualdade, e 𝑆(𝑡) é referida 

como uma Curva Exata de Serviço.  

No caso dos grafos de SDF, os quais têm sido analisados no domínio da 

álgebra Max-Plus, onde a convolução é definida como na Eq.(5.20), a resposta 

forçada da função de saída dos grafos de SDF foi derivada na Eq.(5.18). Neste 

caso, seguindo a definição de curva de serviço referente à convolução que 

relaciona as funções de entrada e de saída, a resposta ao impulso do grafo de 

SDF corresponderia à curva de serviço do grafo, tal que: 

𝑆 𝑘 =  𝑘 =  
 𝐷                    𝑘 = 0 
𝐶𝐴𝑘−1𝐵        𝑘 ≥ 1

             (5.52) 

Onde o serviço medido corresponde à quantidade de tempo que o grafo 

precisaria para processar um conjunto de 𝑘 de eventos de entrada.  

No caso dos grafos de SADF é necessário definir uma aproximação sobre a 

função 𝐡 𝑘, 𝑛  da Eq.(5.40), de modo que seja possível conhecer uma 

aproximação à uma possível resposta ao impulso, o que poderá levar a uma 

definição de limites do serviço oferecido pela aplicação ou pelo sistema 

modelado pelo grafo de SADF. 

Considerando a expressão que descreve a função 𝐡 𝑘, 𝑛 , a seguinte expressão  

é uma expansão da Eq.(5.40): 
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𝐡 𝑘, 𝑛 =

 
 
 

 
 
𝐷                                                        𝑛 = 0

𝐶 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏                                   𝑛 = 1

𝐶   𝐌 𝝈𝒔 

𝑘−𝑛+2

𝑠=𝑘

 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏       𝑛 > 1

    

Tal que o produto matricial referente à sequência de cenários 𝜍 = 𝜍𝑘 , ⋯𝜍𝑘−𝑛+2, 

para 𝑛 > 1, pode ser reescrito considerando a definição do produto matricial 

dado na Eq.(5.46), para 𝛽 = 𝑘 e 𝛼 = 𝑛 − 1. Deste modo, 𝐡 𝑘, 𝑛  pode ser reescrito 

como: 

𝐡 𝑘, 𝑛 =  

𝐷                                                        𝑛 = 0

𝐶 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏                                   𝑛 = 1

𝐶𝚿 𝑛 − 1, 𝑘 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏              𝑛 > 1

              (5.53) 

A fim de encontrar os limites máximos e mínimos de 𝐡 𝑘, 𝑛  para todas as 

possíveis opções do cenário de inicio 𝝈𝒌 definem-se duas funções 𝐡𝐮 𝑛  e 𝐡𝐥 𝑛  

para representar o limite máximo e mínimo, respectivamente da função 𝐡 𝑘, 𝑛  

para todo 𝑘. Isto é,  

𝐡𝐥 𝑛 ≤ 𝐡 𝑘, 𝑛 ≤ 𝐡𝐮 𝑛                 (5.54) 

Deste modo 𝐡𝒖 𝑛  é definido como: 

𝐡𝒖 𝑛 = 𝑚𝑎𝑥
∀𝑘

 

𝐷                                                     𝑛 = 0

𝐶 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏                                 𝑛 = 1

𝐶𝚿 𝑛 − 1, 𝑘 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏            𝑛 > 1

                 (5.55) 

e 𝐡𝒍 𝑛  é definido como: 

𝐡𝒖 𝑛 = 𝑚𝑖𝑛
∀𝑘

 

𝐷                                                     𝑛 = 0

𝐶 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏                                 𝑛 = 1

𝐶𝚿 𝑛 − 1, 𝑘 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏            𝑛 > 1

                  (5.56) 

Avaliando a operação max na Eq.(5.55), deriva-se: 

𝐡𝒖 𝑛 =

 
 

 
𝐷                                                                  𝑛 = 0

𝑚𝑎𝑥
∀𝑘

 𝐶 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏                                  𝑛 = 1

𝑚𝑎𝑥
∀𝑘

 𝐶𝚿 𝑛 − 1, 𝑘 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏             𝑛 > 1
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De modo que o 𝑚𝑎𝑥
∀𝑘

 𝐶 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏  = 𝐶 𝐵𝑚𝑎𝑥 , sendo 𝐵𝑚𝑎𝑥  a maior matriz 𝐵 entre 

dos possíveis cenários dentro do grafo de SADF sob análise. Por outro lado,  

𝑚𝑎𝑥
∀𝑘

 𝐶𝚿 𝑛 − 1,𝑘 𝐵 𝝈𝒌−𝒏+𝟏  = 𝐶𝑚𝑎𝑥
∀𝑘

 𝚿 𝑛 − 1, 𝑘  𝐵𝑚𝑎𝑥  

Onde 𝑚𝑎𝑥
∀𝑘

 𝚿 𝑛 − 1, 𝑘   corresponde à curva matricial superior de cenários 

𝚿𝐮 𝛼  definida na seção 5.3.1, com 𝛼 = 𝑛 − 1. Agrupando estas análises e 

aproximações, o limite superior de 𝐡 𝑘, 𝑛  é descrito por: 

 𝐡𝒖 𝑛 =  

𝐷                                              𝑛 = 0

𝐶 𝐵𝑚𝑎𝑥                                     𝑛 = 1

𝐶𝚿𝒖 𝑛 − 1 𝐵𝑚𝑎𝑥                 𝑛 > 1

               (5.57) 

Esta expressão resume todas as possíveis sequências de cenários de tamanho 

𝑛 − 1, de modo que os elementos da matriz 𝚿𝒖 𝑛 − 1  correspondem aos 

maiores produtos de tempos de execução de cada tarefa, dada cada sequência 

de cenários avaliada, de tamanho 𝑛 − 1. 

Do mesmo modo é possível derivar o limite inferior de 𝐡 𝑘, 𝑛 , sendo definido 

como: 

𝐡𝑙 𝑛 =  

𝐷                                              𝑛 = 0

𝐶 𝐵𝑚𝑖𝑛                                     𝑛 = 1

𝐶Ψ𝑙 𝑛 − 1 𝐵𝑚𝑖𝑛                  𝑛 > 1

            (5.58) 

Considerando esta análise e aproximação, é possível eliminar a dependência 

de 𝐡 𝑘, 𝑛  em relação a 𝑘, tal que a resposta forçada da função de saída, e sua 

relação com a função de entrada do grafo de SADF agora também fica descrita 

através de dois limites possíveis:  

𝑤 𝑘 𝑟𝑓
𝑙 ≤ 𝑤 𝑘 𝑟𝑓 ≤ 𝑤 𝑘 𝑟𝑓

𝑢              (5.59) 

onde, 

𝑤 𝑘 𝑟𝑓
𝑢 =  𝐡𝒖 𝑛 𝑣 𝑘 − 𝑛            e,

𝑘

𝑛=0

𝑤 𝑘 𝑟𝑓
𝑙 =  𝐡𝒍 𝑛 𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=0

           (5.60) 
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Expressões que seguem a forma da convolução em Max-Plus apresentada na 

Eq.(5.20). Com isto, os limites da resposta forçada do grafo de SADF podem 

ser reescritos como: 

𝑤 𝑘 𝑟𝑓
𝑢 = 𝐡𝒖 ⊗ 𝑣 𝑘           (5.61a) 

𝑤 𝑘 𝑟𝑓
𝑙 = 𝐡𝒍 ⊗ 𝑣 𝑘           (5.61b) 

Com esta aproximação, os limites 𝐡 𝑛  para o grafo de SADF têm o papel de 

𝐡 𝑛 = 𝐶𝐴𝑛−1𝐵 para o grafo de SDF apresentado na Eq.(5.17), de modo que a 

ordem 𝑛 refere-se ao tamanho da sequência de cenários avaliada e, portanto 

ao número de matrizes multiplicadas. 

Observando que agora a resposta forçada do grafo de SADF corresponde à 

convolução entre uma função 𝐡 𝑛 , superior e inferior, e a função de entrada 

do grafo de SADF, é possível dizer que os limites 𝐡 𝑛  correspondem a limites 

da resposta ao impulso da aplicação ou do sistema modelado pelo grafo de 

SADF, tal que estas funções também representam as curvas, superior e 

inferior, do serviço oferecido pela entidade modelada. Desta forma, para uma 

aplicação modelada com um grafo de SADF, o serviço 𝑆(𝑘) oferecido tem 

limites: 

𝑆𝑙 𝑘 ≤ 𝑆 𝑘 ≤ 𝑆𝑢 𝑘                   (5.62) 

Onde, de acordo à Eq.(5.57) e a Eq.(5.58), 

𝑆𝑙(𝑘) = 𝐡𝒍 𝑛             e,

𝑆𝑢(𝑘) = 𝐡𝒖 𝑛 
          (5.63) 

5.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO BASEADO EM 

GRAFOS DE SADF  

5.4.1 Modelo de Vazão  

A vazão é, talvez, a métrica de desempenho mais dominante utilizada na 

realização de aplicações. Dependendo do tipo de aplicação, é possível estar 

interessado na vazão de pior-caso (isto é, um limite inferior garantido da vazão 

da aplicação), ou na vazão média esperada ou de longo prazo.  
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Para determinar a vazão de pior-caso de uma aplicação modelada com um 

grafo de fluxo de dados, é necessário assumir que é possível encontrar os 

tempos de execução de pior-caso dos atores do grafo. Nesta premissa, deve se 

observar que estes tempos de execução sejam precisos para os sistemas de 

tempo-real considerados, quando os atores são executados sob um esquema 

conduzido por dados, ou sob uma execução autotemporizada 

[GHAMARIAN06a]. 

5.4.2 Vazão em Grafos de SADF sem Atores de 

Entrada e de Saída 

Uma das utilidades das curvas de carga de trabalho e das curvas de serviços 

baseadas em cenários, apresentadas na seção 5.3, é o cálculo de limites 

inferiores e superiores de diversas métricas de desempenho, de modo que o 

cálculo da vazão de pior-caso foi definido como de maior destaque para ser 

analisada no presente trabalho.  

Em relação à modelagem através de grafos de SADF, vários métodos são 

conhecidos para avaliar limites acurados da vazão, tanto nos atores do grafo, 

nas sequências de entrada e saída, e no grafo completo [GEILEN10a, 

THEELEN06, GEILEN11b, FALK11, SIYOUM12]. Estes métodos estão focados 

a grafos de SADF fechados, onde o sistema ou a aplicação modelada não 

apresentam sequências de entrada externas. A fim de apresentar na próxima 

seção (5.4.3) um modelo de cálculo da vazão proposto na presente tese para 

grafos de SADF com entradas externas, esta seção apresenta o formalismo 

desenvolvido até agora no estado da arte para modelar o desempenho (em 

particular a vazão) de grafos de SADF fechados, os quais não possuem atores 

de entrada e de saída.  

Para isto, é preciso especificar o grafo, e o que significa sua vazão. Um grafo de 

SADF é definido formalmente pela tupla  𝚺, 𝑮,𝜌, 𝑁𝑖 , 𝑁𝑓 , 𝜋, 𝓐  [FALK11]. Ele tem 

um conjunto finito Σ de cenários e cada cenário 𝝈 ∈ 𝚺 tem associado um grafo 

de SDF 𝑮(𝝈), e um vetor parcial de repetição 𝜌(𝝈), o qual mapeia cada ator de 

𝑮(𝝈) a um número não-negativo que especifica quantas vezes o ator dispara 

no cenário 𝝈. O grafo 𝑮 𝝈  tem uma coleção de tokens iniciais 𝑁𝑖(𝝈) ∈ ℕ, os 

quais são indexados como 0 ≤ 𝑛 < 𝑁𝑖(𝝈). Depois da execução do vetor parcial 

de repetição, o grafo 𝑮(𝝈) tem uma coleção de tokens ―finais‖ 𝑁𝑓(𝝈) ∈ ℕ, os 
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quais são indexados de acordo a 0 ≤ 𝑛 < 𝑁𝑓(𝝈). (𝑁𝑓  pode ser determinado a 

partir de 𝑁𝑖 , 𝐺 e 𝜌, porém é conveniente torná-lo explícito) [FALK11]. 

Além destas especificações, usa-se a semântica de Max-Plus dos grafos de 

SDF para associar com cada grafo 𝑮(𝝈) uma matriz de Max-Plus 𝐌(𝑮 𝝈 ) ∈

 ℝ−∞ 𝑁𝑓(𝜍)×𝑁𝑖(𝜍), ou simplesmente 𝐌(𝝈), que caracteriza precisamente a relação 

entre as marcas de tempo dos tokens iniciais e finais no grafo nesse cenário, 

como ilustrado na Seção 5.2.1. Além disto, o grafo considera uma FSM 𝓐, a 

qual é definida como uma tupla (𝑄, 𝑞0 ,𝛿) com um conjunto 𝑄 de estados, um 

estado inicial 𝑞0 e uma relação de transição marcada 𝛿 ⊆  𝑄 × 𝚺 × 𝑄. Os rótulos 

dos cenários nos arcos devem ser consistentes no sentido que para qualquer 

estado 𝑞 ∈  𝑄, qualquer arco de entrada marcado com cenário 𝝈𝟏 e arco de 

saída marcado com cenário 𝝈𝟐, 𝑁𝑓 𝝈𝟏 = 𝑁𝑖(𝝈𝟐), ou seja, o número de tokens 

finais e iniciais de cenários consecutivos na execução do grafo deve coincidir. 

Denota-se 𝑛(𝑞) como o número de tokens para um estado 𝑞. 𝓐 aceita a 

sequência 𝝈 (𝒏) de cenários se, e somente se, existir uma sequência 𝑞 de 

estados tal que 𝑞 (0)  =  𝑞0 e para cada 𝑛 ≥ 0, existe um arco  𝑞 (𝑛), 𝜍 (𝑛), 𝑞  (𝑛 +

 1) ∈ 𝛿 [FALK11].  

Com a sequência 𝝈 (𝒏) = 𝝈𝟏, ⋯𝝈𝒏, associa-se o comportamento temporal, o qual 

é definido através de uma sequência de vetores de Max-Plus 𝒊𝒏, tal que 𝒊𝟎 = 0, 

e para todo 𝑛 > 0, 𝒊𝒏+𝟏 = 𝐌(𝝈(𝒏))𝒊𝒏. Na definição acima, pode-se reconhecer 

claramente a estrutura de um autômato de Max-Plus como foi explicado na 

seção 5.2.2. 

De modo geral, na análise do fluxo síncrono de dados, é comum quantificar a 

vazão pela medida do número de iterações por unidade de tempo. Em outros 

casos a quantificação da vazão depende do modelo e de uma medida do 

―progresso‖ feito por cenário. Em geral, define-se uma função de bonificação25  

𝝅 ∶  Σ → ℝ≥0, a qual quantifica a quantidade de progresso por cenário 𝛔, como 

𝝅 𝛔 . A vazão obtida a partir de uma sequência de cenários 𝛔  pode, então, ser 

definida como se segue [FALK11]: 

𝜏 𝝈  = lim
𝑘→∞

𝑠𝑢𝑝
 𝜋 𝝈 (𝒏) 𝑘−1

𝑛=0

 𝑖𝑘 
             (5.64) 

                                                           
25

 Do inglês Reward Function 
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Ou seja, a vazão é definida como o valor médio do progresso realizado por 

unidade de tempo [FALK11]. (O 𝑙𝑖𝑚 𝑠𝑢𝑝 é utilizado em vez de um limite comum 

devido a que este último limite pode não ser definido para certas sequências 

irregulares de cenários.). Na literatura [GHAMARIAN06a, GEILEN10a, 

GEILEN10b], este valor médio também costuma ser denotado como a taxa de 

crescimento do progresso. Também, a seguinte expressão permite conhecer a 

vazão do pior caso de um grafo de SADF [FALK11]: 

𝜏 = inf
𝜍 ∈ℒ(𝒜)

𝜏(𝜍 )                 (5.65) 

Onde ℒ 𝒜  é o conjunto possível de sequências de cenários, definido também 

como a linguagem do autômato 𝒜. 

A fim de se determinar o ínfimo dos valores da vazão para todas as possíveis 

sequências de cenários no grafo, é necessário encontrar a sequência de 

cenários do pior-caso. Em qualquer sequência de cenários, tanto o tempo, 

como a bonificação total (seção 5.4.2), aumentam com os cenários sendo 

executados. O progresso do tempo é medido como a norma de Max-Plus do 

vetor de estado 𝒊𝒌 , isto é, o elemento máximo deste vetor. Visto que 𝒊𝒌 +𝟏 =

𝐌(𝝈(𝒌))𝒊𝒌, cada elemento de 𝒊𝒌 +𝟏 é determinado por algum elemento de 𝒊𝒌  e 

deslocado pela dependência numérica associada com cada elemento da matriz 

de Max-Plus. Este elemento de 𝒊𝒌  pode, por sua vez, ser rastreada até um 

único elemento em 𝒊𝒌−𝟏, e assim por diante até chegar em 𝒊𝟎 . Deste modo, 

𝒊𝒌 +𝟏 = ℳ(𝜍 )𝒊𝟎, dada a sequência de cenários 𝝈 = 𝝈𝟏,⋯𝝈𝒌 e o morfismo ℳ, tal 

como indicado na seção 5.2.2.  

Desta forma, considerando esta observação, no momento de avaliar a relação 

entre o progresso do tempo e as sequências de cenários, não é preciso olhar 

para vetores completos, mas sim se focar em elementos individuais (tokens 

iniciais/finais) e suas dependências individuais tal como estão expressas pelos 

componentes das diferentes matrizes [GEILEN10a]. Desta maneira, o efeito 

acumulado de uma sequência 𝝈 = 𝝈𝟏,⋯𝝈𝒌 é capturado pela multiplicação das 

matrizes de cenários 𝐌𝝈𝒌
⋯𝐌𝝈𝟐

𝐌𝝈𝟏
. Neste caso, o problema de análise da 

vazão é mapeado em um problema de Taxa de Ciclo Máximo (Maximum Cycle 

Ratio, MCR) em um multigrafo direcionado, derivado de um autômato de Max-

Plus. Uma generalização da análise de taxa de ciclo, ou média de ciclo, é 

fornecida pela análise espectral de sistemas lineares em Max-Plus 
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[GEILEN10a]. A análise espectral oferece não apenas a média do ciclo, (isto é, 

o autovalor 𝜆 referente à matriz que representa o grafo de SDF de cada 

cenário, seção 5.1.3.1.1), mas também um vetor próprio, o qual fornece a 

informação sobre os tempos relativos de disparo dos atores, ou latência. 

Em [GAUBERT95], Gaubert mostra como a taxa máxima de crescimento 

definida pela Eq.(5.64), pode ser eficientemente calculada como o inverso da 

média do ciclo máximo do grafo equivalente de eventos temporizados (Timed 

Event Graph, TEG, seção 2.1.8.1) [FALK11] da matriz 𝐌 =  max𝜍∈Σ 𝐌(𝜍) sempre 

que as matrizes sejam todas quadradas e do mesmo tamanho. Gaubert 

também descreve como, dado uma sub-linguagem regular infinita de Σ∗, isto é, 

o conjunto de todas as sequências finitas de cenários, a taxa máxima de 

crescimento pode ser determinada usando a construção de um autômato 

clássico [FALK11]. Seu comportamento de pior caso pode, então, ser analisado 

pela análise espectral de uma matriz correspondente, ou, caso esteja-se 

apenas interessado na vazão, pela análise média do ciclo máximo diretamente 

no grafo do autômato [GEILEN10a]. A seguinte proposição resume esta análise 

para encontrar a vazão de um grafo de SADF [GEILEN10a]. 

 

Proposição 5.2: A vazão de um grafo de SADF, com uma FSM completamente 

conectada, é igual ao inverso da média de ciclo máxima do grafo de eventos 

temporais correspondente à matriz 𝐺 = max𝑞∈𝑄 𝐺Σ 𝑞 . 

 

 

Deste modo, o maior autovalor corresponde ao período médio de pior-caso com 

o qual a execução do grafo de SDF irá terminar. Este é o inverso da vazão 

máxima garantida a ser alcançada. 

É importante anotar que a vazão, medida em iterações por unidade de tempo, 

pode também ser expressa como uma vazão medida em disparos de ator por 

unidade de tempo, uma vez que o número de disparos de um ator por iteração 

é fixo [GEILEN10a, FALK11]. 
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5.4.3 Vazão em Grafos de SADF com Atores de 

Entrada e de Saída 

Considerando cada análise apresentada até agora, assim como os diferentes 

modelos desenvolvidos neste capítulo como parte fundamental deste trabalho 

de doutorado, esta seção apresenta uma nova proposta para estimar 

analiticamente a vazão de uma aplicação ou de um sistema modelado através 

de um grafo de SADF. 

As análises resultantes sobre a carga de trabalho baseada em cenários, e as 

curvas de serviço definidas como a resposta ao impulso do grafo de SADF, 

junto à análise espectral do TEG resultante da maior matriz de cenários, são 

aproveitados nesta seção para propor um modelo analítico de cálculo da vazão 

em grafos de SADF que apresentam entradas externas e saídas específicas. O 

ponto de partida desta proposta é a Eq.(5.41), a qual representa a função de 

sequência de vetores de saída de um grafo de SADF: 

𝑤 𝑘 = 𝐶𝚽 𝒌, 𝟏 𝑖 0 ⊕  𝐡 𝑘, 𝑛 𝑣 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=0

            

Dada esta expressão, a resposta forçada do grafo de SADF foi reescrita na 

Eq.(5.59) definida a partir de dois limites que dependem das curvas inferior e 

superior de serviços, propostas na seção 5.3.2. Como consequência disto, a 

função completa da sequência de vetores de saída 𝑤(𝑘) pode ser definida agora 

por dois limites 𝑤𝑙 𝑘  e 𝑤𝑢 𝑘 . 

𝑤𝑙 𝑘 ≤ 𝑤 𝑘 ≤ 𝑤𝑢 𝑘                      (5.66) 

Tal que, considerando a Eq.(5.61a) e a Eq.(5.61b): 

𝑤𝑙 𝑘 = 𝑤0 𝑘 ⊕  𝐡𝒍 ⊗ 𝑣 𝑘              e,

𝑤𝑢 𝑘 = 𝑤0(𝑘) ⊕  𝐡𝒖 ⊗ 𝑣 𝑘  

        (5.67) 

onde, 𝑤0 𝑘 = 𝐶𝚽 𝒌, 𝟏 𝑖 0 . 

 

Proposição 5.3: 
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Visto que em [Gaubert95], Gaubert mostrou que a taxa máxima de 

crescimento de uma sequência de eventos pode ser eficientemente calculada 

como o inverso da média do ciclo máximo do TEG equivalente da matriz 

𝐌 =  max𝜍∈Σ 𝐌(𝜍), isto é, o inverso do maior autovalor do conjunto de matrizes 

de Max-Plus associado ao conjunto de cenários 𝚺 definidos dentro do grafo de 

SADF, a vazão da sequência 𝑤𝑜(𝑘), e dos limites da resposta ao impulso 𝐡𝒍 e 

𝐡𝒖, para todo 𝑘, é igual a 
1

𝑀𝐶𝑀( 𝑚𝑎𝑥 𝜍∈𝛴 𝑴(𝜍)
=

1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, sendo 𝜆𝑚𝑎𝑥  o autovalor da 

matriz 𝐌 =  max𝝈∈𝚺 𝐌(𝝈). 

 

 

Consequentemente, tendo em conta as propriedades do cálculo da vazão para 

as operações 𝑚𝑎𝑥 (⊕) e na convolução (⊗) de Max-Plus (Eq.(5.28a) e 

Eq.(5.28b)), assim como o valor da vazão da sequência referente à resposta 

homogênea 𝑤𝑜(𝑘) e dos limites da resposta ao impulso 𝐡𝒍 e 𝐡𝒖, deriva-se a 

seguinte proposição, a qual determina o limite inferior da vazão para um grafo 

𝕊𝔸 de SADF com atores de entradas e de saída. 

 

Proposição 5.4:  

Seja 𝕊𝔸 =  𝚺, 𝑮,𝐌, 𝑩, 𝑪,𝑫, 𝒓, 𝚲, 𝑷, 𝑸  um grafo de SADF fortemente conectado, 

conformado por um conjunto finito 𝚺 de cenários, onde cada cenário 𝝈 ∈ 𝚺 tem 

associado um grafo de SDF 𝑮 𝝈 , e apresenta uma matriz de Max-Plus 𝐌 𝝈  

que depende dos tempos variáveis de execução de cada tarefa ao interior de 

cada cenário 𝝈.  

O grafo 𝕊𝔸 apresenta também o conjunto 𝚲 de autovalores 𝜆 de cada matriz 

𝐌(𝝈), assim como o conjunto 𝑷 de portas de entrada e o conjunto 𝑸 de portas 

de saída, cuja relação é representada em cada cenário pelo conjunto de 

matrizes de Max-Plus 𝐌(𝝈),𝐁(𝝈),𝑪 𝒆 𝑫. As taxas de escrita e de leitura das 

portas de entrada e saída, respectivamente, são representados pela função 

𝒓: 𝑷 ∪ 𝑸 → ℕ. 

Seja 𝑥 um rastro de entrada de 𝕊𝔸. Então seguindo a proposição 5.3, o espaço 

de estado indicado pelo autômato, apresenta um período médio de pior-caso 

dado pelo maior autovalor 𝜆𝑚𝑎𝑥  do conjunto de autovalores 𝚲, e  
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𝑇𝑙𝑏 (𝕊𝔸,𝑥, 𝑞)  =  𝑟(𝑞) ∙ min 
1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, min
𝑝∈𝑃

𝑇𝑙𝑏 𝑥 𝑝  

𝑟 𝑝 
            (5.68) 

 

A qual representa a vazão de cada rastro de eventos de saída do grafo, obtidos 

nas portas 𝑞 ∈ 𝑸, em função dos diversos rastros de eventos de entrada que 

chegam pelas portas 𝑝 ∈ 𝑷. 

 

Demonstração: 

Considerando que a vazão de um rastro de eventos pode ser descrita pela 

vazão da sua respectiva sequência infinita de vetores de Max-Plus (Teorema 

5.1, seção 5.1.3.1.1), a seguinte demonstração é iniciada encontrando 

primeiro uma expressão para a vazão da sequência de tempos de produção de 

tokens de saída do grafo de SADF. 

A Eq.(5.67) definiu esta sequência em função das sequências de tempos de 

produção de entrada, e das curvas de serviço baseadas em cenários da 

aplicação. Considerando um número de entradas 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐿 e um número de 

saídas 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁, a sequência de tempos de produção para cada saída 

individual corresponde ao 𝑗-ésimo componente do vetor 𝒘 𝒌 . Ou seja, da 

Eq.(5.61a) e Eq.(5.42) 

𝒘𝒖 𝑘 = 𝒘𝟎 𝑘 ⊕  𝐡𝒖 ⊗ 𝒗 𝑘   

Com 𝒘𝟎 𝑘 = 𝐶 𝐌 𝝈𝒔 
𝑘
𝑠=1 𝑖 0  

Então, usando a definição da convolução: 

𝒘𝒖 𝑘 = 𝒘𝟎 𝑘 ⊕  𝒉𝒖 𝑘 𝒗 𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=0

 

De modo que ao considerar cada elemento vetorial individualmente, a 

sequência de tempos de produção de saída corresponde a, 

𝑤𝑢
𝑖 𝑘 = 𝑤0𝑖

(𝑘) ⊕   𝑢
𝑖,𝑗 (𝑘)𝑣𝑗  𝑘 − 𝑛 

𝐿

𝑗=1

𝑘

𝑛=0

             para 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁   e  1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐿  

Trocando a ordem das somatórias em Max-Plus: 
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𝑤𝑢
𝑖 𝑘 = 𝑤0𝑖

(𝑘) ⊕   𝑢
𝑖,𝑗 (𝑘)𝑣𝑗  𝑘 − 𝑛 

𝑘

𝑛=0

𝐿

𝑗=1

 

Tal que ao aplicar de novo a definição da convolução, a sequência de tempos 

de produção para a 𝑖-ésima saída corresponde a, 

𝑤𝑢
𝑖 𝑘 = 𝑤0𝑖

(𝑘) ⊕  𝑢
𝑖,𝑗 ⊗ 𝑣𝑗  𝑘 

𝐿

𝑗=1

 

Desta forma, a vazão desta sequência é equivalente a, 

𝑇𝑙𝑏 (𝑤𝑢
𝑖 𝑘 )  =  𝑇𝑙𝑏  𝑤0𝑖

(𝑘) ⊕  𝑢
𝑖,𝑗 ⊗ 𝑣𝑗  𝑘 

𝐿

𝑗=1

  

E aplicando recursivamente as propriedades da vazão para os operações 𝑚𝑎𝑥 e 

convolução como foi indicado na Eq.(5.28a) e na Eq.(5.28b),  

𝑇𝑙𝑏 (𝑤𝑢
𝑖 𝑘 ) = min 𝑇𝑙𝑏  𝑤0𝑖

 𝑘  , 𝑇𝑙𝑏   𝑢
𝑖,𝑗 ⊗ 𝑣𝑗  𝑘 

𝐿

𝑗=1

  

= min 𝑇𝑙𝑏  𝑤0𝑖
 𝑘  , min

1≤𝑗≤𝐿
𝑇𝑙𝑏  𝑢

𝑖,𝑗 ⊗ 𝑣𝑗  𝑘   

= min 𝑇𝑙𝑏  𝑤0𝑖
 𝑘  , min

1≤𝑗≤𝐿
min 𝑇𝑙𝑏  𝑢

𝑖,𝑗  , 𝑇𝑙𝑏  𝑣𝑗  𝑘    

 

 

= min 𝑇𝑙𝑏  𝑤0𝑖
 𝑘  , min  min

1≤𝑗≤𝐿
 𝑇𝑙𝑏  𝑢

𝑖,𝑗  , 𝑇𝑙𝑏  𝑣𝑗  𝑘     

= min 𝑇𝑙𝑏  𝑤0𝑖
 𝑘  , min

1≤𝑗≤𝐿
 𝑇𝑙𝑏  𝑢

𝑖,𝑗  , 𝑇𝑙𝑏  𝑣𝑗  𝑘    

 

Nesta última expressão a vazão 𝑇𝑙𝑏  𝑤0𝑖
 𝑘  , da 𝑖-ésima componente do vetor 

da resposta transitória (Eq.(5.43)), e a vazão do componente (𝑖, 𝑗) da sequência 

da resposta ao impulso, 𝑇𝑙𝑏 𝑢
𝑖,𝑗  , dependem dos autovalores das matrizes 

associadas a cada cenário, de modo que a vazão é 1/𝑀𝐶𝑀( 𝑚𝑎𝑥𝜍∈𝛴 𝑴(𝜍)) de 

acordo à proposição 5.3. Desta forma,  
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𝑇𝑙𝑏 (𝑤𝑢
𝑖 𝑘 ) = min 

1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, min

1≤𝑗≤𝐿
 

1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, 𝑇𝑙𝑏  𝑣𝑗  𝑘     

 Eliminando a redundância na avaliação da operação 𝑚𝑖𝑛 em cima da 

constante 
1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, a vazão da componente 𝑖-ésima da sequência de tempos dos 

tokens de saída, corresponde a, 

𝑇𝑙𝑏 (𝑤𝑢
𝑖 𝑘 ) = min  

1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, min

1≤𝑗≤𝐿
 𝑇𝑙𝑏  𝑣𝑗  𝑘     

onde lembra-se que 𝐿 corresponde ao número de portas de saída do grafo de 

SADF. 

A partir da análise desta equação, fica evidente que a vazão das sequência de 

saída depende da vazão com que as sequência de entrada são oferecidas às 

portas de entrada do grafo. No entanto, as dependências internas dentro do 

grafo de SADF, representadas pela resposta ao impulso, e o maior autovalor 

das matrizes de cada cenário, pode resultar em que a vazão na saída não seja 

proporcional à vazão nas entradas, mas sendo restritas pela limitação da 

vazão interna do grafo de SADF.  

Finalmente, considerando o teorema 5.1 na seção 5.1.3.1.1, a vazão das 

sequências de eventos nas diferentes portas de saída 𝑞 ∈ 𝑄, depende da vazão 

das sequências de eventos de entrada nas diversas portas de entrada 𝑝 ∈ 𝑃. 

𝑇𝑙𝑏  𝑦 𝑞  

𝑟 𝑞 
= min 

1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, min
𝑝∈𝑃

 
𝑇𝑙𝑏 𝑥 𝑝  

𝑟 𝑝 
   

𝑇𝑙𝑏 𝑦 𝑞  = 𝑟 𝑞 ∙ min 
1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, min
𝑝∈𝑃

 
𝑇𝑙𝑏 𝑥 𝑝  

𝑟 𝑝 
   

Ou de modo geral, para o grafo de SADF, 𝕊𝔸, com rastro de eventos de entrada 

𝑥 e a porta de saída 𝑞: 

𝑇𝑙𝑏 𝑦 𝑞  = 𝑟 𝑞 ∙ min 
1

𝜆𝑚𝑎𝑥
, min
𝑝∈𝑃

 
𝑇𝑙𝑏 𝑥 𝑝  

𝑟 𝑝 
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Capítulo 6 

 
  

  

 IMPLEMENTAÇÕES E CASOS DE 

USO 

ste capítulo descreve a especificação de uma metodologia analítica de 

caracterização das tarefas de uma aplicação multimídia que terá 

exigências variáveis de execução ao ser implementada em uma 

determinada plataforma MPSoC. Na plataforma, os recursos de hardware para 

computação referem-se somente a processadores do tipo MIPS, representados 

neste capítulo por um conjunto de processadores Simplescalar, sendo que 

para cada um deles, uma tarefa da aplicação é mapeada. 

A metodologia apresentada é desenvolvida considerando a análise estática das 

múltiplas rotas de execução do código executável de cada tarefa da aplicação; 

objetiva encontrar seus múltiplos modos de operação e, posteriormente, 

estimar o WCET e o BCET de cada modo encontrado, sendo que esta 

estimação é baseada na modelagem da microarquitetura do processador 

Simplescalar. A análise estática de rotas foi baseada em uma plataforma de 

desenvolvimento de compiladores conhecida como Rose [ROSE12], e as 

estimativas do WCET e do BCET foram baseadas na ferramenta Chronos 

[LI07]. 

A modelagem da microarquitetura implementada pela ferramenta Chronos lida 

com a análise temporal de uma sequência conhecida de instruções no nível de 

linguagem assembly, o que é essencial para se capturar todos os efeitos das 

otimizações do compilador e da implementação da microarquitetura do 

processador. Além disso, os modos de operação encontrados na análise 

estática, que são semelhantes do ponto de vista das exigências dos recursos 

de processamento, são agrupados a fim de se construir uma curva de carga de 

trabalho para cada tarefa, considerando seus respectivos fluxos de eventos de 

entrada.  

Logo após caracterizar as tarefas da aplicação através da identificação 

analítica das suas exigências variáveis de execução, duas metodologias 

E 
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diferentes foram desenvolvidas e implementadas para caracterizar a operação 

global da aplicação, considerando a caracterização da sua carga de trabalho e 

diferentes métricas de desempenho. A primeira destas metodologias 

apresenta-se como um exemplo da utilidade da caracterização analítica das 

tarefas, e consiste em um procedimento de avaliação analítica de desempenho, 

baseada em Real-Time Calculus, desenvolvido com o intuito de analisar o 

desempenho da aplicação multimídia sendo projetada. Este procedimento foi 

baseado no Toolbox de Real-Time Calculus de Matlab [WANDELER12]. 

A segunda metodologia utilizada corresponde a um fluxo de análise planejado 

e desenvolvido neste trabalho de doutorado, de modo que a aplicação sob 

análise é representada através de um grafo de SADF, e seguindo diferentes 

análises matemáticas no domínio de Max-Plus, é possível descrever o serviço 

oferecido pela aplicação, definido como o tempo que ela precisa para processar 

uma sequência de eventos. Os limites, inferior e superior, deste serviço são 

descritos através de um modelo de curvas de serviços baseadas em cenários.  

 

6.1 FLUXO DE CARACTERIZAÇÃO DA CARGA DE 

TRABALHO 

A Figura 6.1 ilustra um fluxo de análise das tarefas de uma aplicação 

multimídia a fim de caracterizar a carga de trabalho de cada uma delas. Na 

Seção 6.2 será apresentada uma forma de uso desta caracterização com a 

avaliação do desempenho da aplicação analiticamente. Este fluxo engloba 

basicamente a teoria e os métodos descritos nos capítulos 2 e 3 desta tese. 

O elemento-chave do fluxo da Figura 6.1 é a ferramenta Chronos que captura 

o arquivo binário de um programa, desmonta-o e realiza uma análise estática 

do código assembly em conjunção com a modelagem da microarquitetura. A 

ferramenta suporta uma modelagem precisa de características avançadas da 

microarquitetura, tais como o pipeline ―out-of-order‖ e a previsão dinâmica de 

saltos (tanto a local como a global). Na configuração que o projetista pode fazer 

em relação ao processador hospedeiro, Chronos permite ligar ou desligar os 

módulos de memória cache e de predição de saltos.  
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Figura 6.1: Fluxo de análise desenvolvido neste projeto 

Grande precisão é obtida também pelo fato de o tempo de execução de um 

bloco básico depender não só das instruções dentro do bloco, mas também do 

contexto de pipeline do bloco básico. Ademais, Chronos é uma ferramenta de 

código-aberto, permitindo ao usuário modificar as rotinas de análise de 

microarquitetura, a fim de modelar arquiteturas de processadores novas e/ou 

diferentes. Caso um novo processador possuir, por exemplo, uma estrutura de 

pipeline completamente diferente, é possível modificar a análise do núcleo do 

pipeline com alterações mínimas à análise da estrutura da memória cache e da 

unidade de predição de saltos. 
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Caracterização 
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Trabalho.

Identificação dos 
Eventos de Entrada

Entrada : Código das 
Tarefas da Aplicação.
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A entrada do fluxo de caracterização de carga de trabalho é o conjunto de 

códigos-fonte associado com o conjunto de tarefas de uma determinada 

aplicação, e o resultado é a caracterização em termos de carga de trabalho 

(recursos utilizados com os eventos).  

O procedimento contém sete passos: 

Passo 1: Consiste na compilação cruzada dos códigos-fonte da aplicação para 

o processador Simplescalar, uma vez que sua arquitetura já foi modelada pela 

ferramenta Chronos. Esta compilação cruzada gera um arquivo binário que é 

analisado no passo 2. 

Passo 2: Gera um CFG baseado em blocos básicos para cada procedimento 

dentro do arquivo binário da aplicação no nível de linguagem assembly. Esta 

geração do CFG é implementada em Chronos de forma tal que cada bloco 

básico possui anotações temporais dos respectivos tempos de execução 

extremos, considerando a análise da microarquitetura do processador 

Simplescalar, com as características de precisão já mencionadas. 

Passo 3: Como o número de modos de operação resulta frequentemente em 

uma explosão exponencial dependente do número de instruções de controle e 

do tamanho dos códigos fonte da aplicação, foi necessário desenvolver uma 

ferramenta eficiente de análise de rotas. Esta foi baseada na análise do CFG 

de cada procedimento (função) no nível assembly, a fim de se identificar todas 

os rotas de execução possíveis para cada nó nos CFGs obtidos a partir de cada 

tarefa. Esta ferramenta foi suportada em uma infraestrutura de compilação 

com código aberto, conhecida como Rose [ROSE12], que opera sobre a leitura 

do código-fonte e/ou binário, gerando posteriormente uma árvore sintática 

abstrata (AST), que define um grafo que representa a estrutura do arquivo de 

entrada. Esta AST é mantida em memória a fim de se fornecer meios rápidos 

de operar sobre o grafo. Vários mecanismos são fornecidos por Rose para 

percorrer e manipular tal AST. A Figura 6.2 mostra um exemplo de um CFG 

baseado em blocos básicos, obtido a partir de um trecho de código C usando 

Rose. 

A Figura 6.3 descreve o algoritmo baseado em rotas, desenvolvido para esta 

tese, utilizado para encontrar as rotas de execução dos diversos códigos-fonte 

da aplicação analisada.  
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Figura 6.2: Exemplo de um código C e seu respectivo CFG obtido usando Rose 

[ROSE12] 

Basicamente, este algoritmo encontra os CFGs dos intraprocedimentos 

relacionados a cada código de tarefa, e logo após, identifica os marcadores 

condicionais relacionados às declarações de fluxo de controle, tais como if, for, 

e switch. Para cada marcador condicional, o algoritmo encontra suas 

respectivas sub-rotas, de modo que as rotas completas de execução são 

construídas, posteriormente, através de um percurso exaustivo de todos os 

marcadores condicionais e suas sub-rotas relacionadas. 

Passo 4: Uma vez que os múltiplos modos de operação relacionados com cada 

tarefa da aplicação tiverem sido identificados, é necessário calcular os tempos 

extremos de execução de cada modo, considerando-se as estimativas de 𝒃𝒄𝒆𝒕 e 

𝒘𝒄𝒆𝒕26 dos blocos básicos incluídos em cada rota de execução. Desta forma, o 

cálculo do 𝐵𝐶𝐸𝑇 e 𝑊𝐶𝐸𝑇 da 𝑗-ésima rota corresponde às seguintes expressões: 

                                                           
26

 Nesta nomenclatura, é feita uma diferenciação entre maiúsculos e minúsculos, indicando que 𝒃𝒄𝒆𝒕 e 

𝒘𝒄𝒆𝒕 refere-se ao pior melhor e pior tempo de execução, respectivamente, dos blocos básicos de cada 

modo ou rota de operação; enquanto que 𝑩𝑪𝑬𝑻 e 𝑾𝑪𝑬𝑻 refere-se aos tempos extremos de execução 
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BCETj =  𝑏𝑐𝑒𝑡𝑖  ;

𝑁𝑗

𝑖=1

      WCETj =  𝑤𝑐𝑒𝑡𝑖

𝑁𝑗

𝑖=1

 

Onde 𝑁𝑗  é o número de blocos básicos dentro da rota 𝑗. 

 

Figura 6.3: Algoritmo baseado em análise estática de rotas para encontrar as 

rotas de execução dos códigos-fonte das tarefas de uma aplicação. 

Passo 5: Seguindo um autômato dos eventos de entrada (seção 2.2.1.1.1), tal 

como aquele descrito na Figura 6.10 para um decodificador JPEG (explicado 

mais adiante na seção 6.4.1), define-se um conjunto de cenários que 

correspondem cada um a um tipo de evento associado. Estes cenários 

agrupam em diferentes clusters os múltiplos modos de operação, a partir de 

uma perspectiva de exigência de recursos representada pelo 𝐵𝐶𝐸𝑇 e 𝑊𝐶𝐸𝑇 

                                                                                                                                                                          
de cada rota completa. 
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calculados no passo anterior, de modo que cada cluster corresponde a um tipo 

de evento associado a cada cenário.  

Dentro de cada cluster identifica-se o Modo de Operação do Pior-Caso (MOPC) 

que representa ao respectivo cenário, tal que apenas um número de modos de 

operação, igual ao número de cenários, é selecionado para ser associado com 

o conjunto de eventos de entrada da aplicação dada. 

Passo 6: Estas etapas consistem na implementação das funções matemáticas 

(3.1) (3.2) (3.3) (3.4) mostradas na seção 3.3.2, a fim de se obter as curvas de 

carga de trabalho para cada tarefa da aplicação, utilizando os tempos 

extremos de execução do MOPC identificados para cada cluster associado a 

um evento/cenário. 

6.2 ANÁLISE DE DESEMPENHO BASEADO EM 

REAL-TIME CALCULUS 

Antes de apresentar a metodologia completa de caracterização da carga de 

trabalho baseada em grafos de SADF, proposta na presente tese, a qual segue 

a modelagem e análise descrita no capítulo 5, esta seção apresenta um fluxo-

exemplo para o uso da caracterização analítica da carga de trabalho descrito 

na seção anterior (seção 6.1), seguindo um procedimento de avaliação 

analítica de desempenho baseado em Real-Time Calculus e implementado no 

respectivo Toolbox de Matlab [WANDELER12]. O fluxo é apresentado na 

Figura 6.4, de modo que as entradas do fluxo são o conjunto de códigos-fonte 

associado com o conjunto de tarefas de uma determinada aplicação para a 

identificação dos eventos (como utilizado no fluxo da seção anterior), as curvas 

de serviço dos recursos utilizados, e as cargas de trabalho correspondentes a 

cada tarefa. O resultado deste procedimento é o atraso e as estimativas de 

tamanho de buffer para cada tarefa da aplicação. 

O pequeno fluxo é composto de quatro passos: 

Passo A: Corresponde à execução do fluxo de caracterização de cada tarefa 

apresentado na seção 6.1 e descrito no fluxo da Figura 6.1. Os valores 

encontrados dos tempos extremos de execução de cada tarefa são utilizados 

no próximo passo B2 para calcular as exigências médias de execução de cada 
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tarefa, as quais são necessárias para a especificação dos parâmetros de 

operação temporal do Grafo Marcado especificado no passo C. 

 

Figura 6.4: Fluxo de análise de desempenho baseado em Real-Time Calculus. 

Passo B1: Dado um fluxo de entrada com um número definido de tipos de 

eventos, neste passo derivam-se as diferentes curvas de chegada para cada 

evento, considerando um padrão de chegada de eventos definido pelos 

parâmetros (𝑝, 𝑗, 𝑑), onde 𝑝 denota o período, 𝑗 o jitter e 𝑑 a distância mínima 

entre-chegadas de eventos no fluxo modelado [WANDELER05a]. Desta forma, 

os fluxos de eventos especificados com esses parâmetros são modelados pelas 

seguintes curvas de entrada: 

𝛼 𝑙 ∆ =  
∆ − 𝑗

𝑝
 ;      𝛼 𝑢 ∆ = 𝑚𝑖𝑛   

∆ + 𝑗

𝑝
 ,  

∆

𝑑
   

Passo C: Este passo define os elementos necessários para uma análise do 

desempenho da aplicação, dadas as exigências de execução identificadas na 

caracterização prévia das diversas tarefas (seção 6.1), a qual é aplicada no 
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passo A sobre os códigos de software da aplicação sob análise. Utilizando esta 

informação do comportamento temporal de cada tarefa, a aplicação analisada 

é modelada no passo C como um Grafo Marcado (seção 2.1.2), isto é, como um 

conjunto de processos que se comunicam através de buffers FIFO com 

capacidade ilimitada, e que no momento do disparo consumem e produzem 

um token em qualquer entrada e saída, respectivamente [THIELE09]. Neste 

modelo de fluxo de dados, as capacidades finitas dos buffers são modeladas 

adicionando um novo arco entre dois processos que se comunicam com um 

buffer de tamanho finito, tal que o novo arco é desenhado na direção oposta 

para representar a capacidade disponível deste buffer. 

Passo D: Neste último passo, os limites de atraso e de Backlog são calculados 

para cada nó no Grafo Marcado da aplicação. Isto é feito utilizando o Toolbox 

de RTC [WANDELER12], o qual é uma ferramenta livre baseada em Matlab 

para análise de desempenho no nível de sistemas que descreve as múltiplas 

curvas definidas dentro da teoria de Real-Time Calculus, e implementa a 

maioria dos operadores de álgebra Min-Plus e Max-Plus para essas curvas. O 

Toolbox de RTC fornece uma biblioteca de funções para a abordagem MPA 

(explicada na seção 2.2.1) e análise de Grafos Marcados com técnicas de Real-

Time Calculus [THIELE09]. 

6.3 CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA DE CARGA 

DE TRABALHO BASEADA EM GRAFOS DE 

SADF 

Nesta seção apresenta-se o fluxo de análise que reúne os diferentes elementos 

de caracterização de cada tarefa de software, e do comportamento temporal da 

aplicação completa, seguindo os diversos modelos descritos na presente tese, 

de modo que o fluxo apresentado conforma o arcabouço completo de 

contribuições especificadas e implementadas neste projeto de doutorado. 

A figura 6.5 apresenta o fluxo de análise, o qual consiste em 9 passos 

fundamentais: 
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Figura 6.5: Fluxo da caracterização analítica da carga de trabalho baseada em 

grafos de SADF, proposto na presente tese. 

Passo A: Igual que no fluxo-exemplo apresentado na seção anterior (seção 

6.2), o passo A corresponde à execução do fluxo de caracterização dos tempos 

variáveis de execução cada tarefa de software da aplicação analisada (seção 

6.1). 

Passo B: Considerando a especificação original da aplicação através de um 

modelo de KPN (seção 2.1.7), ou de um grafo de aplicação genérico (Application 

Graph, APG) indicando um conjunto de tarefas que se comunicam através de 

canais FIFO ou diversos tipos de arcos, no passo B tal informação é utilizada 
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para modelar a aplicação como um grafo de SADF, de modo que os atores 

deste grafo representam cada uma das tarefas especificadas, e o conjunto de 

cenários de operação são indicados pela variabilidade temporal de cada tarefa 

previamente caracterizada. O modelo SADF considerado é aquele no qual a 

ordem de cenários é definida por uma FSM, especificada neste caso por um 

autômato de eventos que indica a ordem em que os diversos eventos chegam 

na aplicação.  

Passo C: A partir da informação dos tempos de execução de pior-caso e 

melhor-caso encontrados na caracterização desenvolvida no passo A, junto à 

topologia do grafo de SADF especificado no passo B, o passo C consiste 

basicamente em construir as diferentes matrizes associadas a cada cenário de 

aplicação, considerando que o conjunto de cenários foi previamente 

identificado no passo X1 a partir da especificação original da aplicação e do 

conjunto especificado de eventos de entrada que podem chegar na aplicação. 

O conjunto de matrizes de cenários refere-se à matriz 𝐌 do autômato de Max-

Plus para o grafo de SADF (seção 5.2.2). Tal conjunto de matrizes será 

necessário posteriormente para especificar as curvas de carga de trabalho e de 

serviços baseadas em cenários propostas na presente tese e implementadas no 

próximo passo D. 

Passo D: Dado o grafo de SADF e o conjunto de matrizes associadas a cada 

cenário, o passo D consiste em implementar as curvas matriciais de carga de 

trabalho definidas pela Eq.(5.48) e a Eq.(5.50) na seção 5.3.1 da presente tese. 

Passo E: Utilizando as curvas matriciais de carga de trabalho implementadas 

no passo D, o passo E consiste em implementar as curvas de serviços 

baseadas em cenários definidas nas equações Eq.(5.63), Eq.(5.57) e Eq.(5.58), 

as quais dão um limite superior e inferior do tempo que a aplicação pode 

demorar para processar 𝑘 eventos consecutivos (seção 5.3.2). 

Passo F: Finalmente no passo F, os modelos de curvas de serviço e uma 

função de eventos de chegada são utilizados para estimar os limites na 

geração dos eventos de saída da aplicação e nos limites no cálculo da vazão. 

Neste caso, as equações implementadas correspondem à Eq.(5.59), Eq.(5.61a) 

e Eq.(5.61b). Finalmente o resultado deste fluxo de análise é a estimativa 

numérica destes limites. 
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6.4 CASO DE USO  

6.4.1 Decodificador JPEG 

O decodificador JPEG corresponde a um processo capaz de reconstituir os 

dados de uma imagem a partir de um fluxo de dados de uma imagem 

comprimida, codificados sob a norma JPEG [STUIJK01]. Isto requer que 

algumas transformações sejam aplicadas aos dados da imagem comprimida. 

O codificador JPEG divide uma imagem em blocos de 8 por 8 pixels, e depois 

aplica um certo número de operações sobre cada um destes blocos. As 

operações incluem uma transformada discreta de cosseno, ordenamento zigue-

zague, quantização e codificação de comprimento variável. O resultado destas 

operações, e do codificador, é uma imagem comprimida. 

O decodificador, por sua vez, precisa inverter as transformações aplicadas pelo 

codificador aos dados da imagem. O decodificador, portanto, recebe como entrada 

os dados da imagem comprimida. A partir daí, é aplicada uma decodificação de 

comprimento variável (variable length decoding, VLD), um reordenamento zigue-

zague, uma quantificação inversa (Inverse Quantization, IQZZ), Transformada 

Discreta Inversa de Cosseno (Inverse Discrete Cosine Transform, IDCT), uma 

conversão de cores (CC) e um último processo (Raster), para se colocar os valores 

dos pixels em uma unidade mínima codificada (Minimum Coded Unit, MCU) no 

lugar da imagem. A imagem é então gravada em memória quando a conversão for 

concluída. A Figura 6.5 mostra o decodificador JPEG descrito em um modelo de 

KPN, anotado com tamanhos dos buffers entre as tarefas. 

 

Figura 6.5: KPN de um decodificador JPEG. 

Os dados da imagem comprimida formam um fluxo de bytes de entrada para o 

decodificador. Este fluxo de bytes contém elementos chamados de marcadores. 

Um marcador é uma combinação de dois bytes, os quais identificam uma parte 

estrutural dos dados da imagem comprimida. A Tabela 6.1 resume os 

marcadores mais comuns utilizados na norma JPEG.  
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No decodificador JPEG, a sequência de marcadores pode ser considerada como a 

sequência de eventos de entrada que ativam o decodificador. A Figura 6.9 

apresenta um fluxo de eventos de entrada para o decodificador JPEG, de modo 

que a máquina de estados finitos mostrada na Figura 6.10 representa a ordem 

como os marcadores acontecem e ativam cada cenário dentro da tarefa Demux. 

O fluxo de análise descrito na seção 6.1 foi utilizado para caracterizar a carga de 

trabalho do decodificador JPEG, de modo que uma compilação cruzada é 

executada sobre os códigos fontes das seis tarefas que compõem o decodificador 

e, logo após, seguindo o fluxo de análise proposto, todos os possíveis modos de 

operação para cada tarefa são identificados, a fim de calcular o 𝐵𝐶𝐸𝑇 e o 𝑊𝐶𝐸𝑇 

para cada modo de operação previamente identificado. 

 

Tabela 6.1: Marcadores suportados pelo decodificador JPEG 

Para exemplificar um dos diferentes passos aplicados na análise dos códigos 

fonte das tarefas da aplicação, as Figuras 6.6, 6.7 e 6.8 apresentam os grafos de 

fluxo de controle das tarefas CC, IQZZ e RASTER, respectivamente. Tais CFGs 

apresentam múltiplas rotas de execução que foram identificadas 

automaticamente seguindo uma implementação em C++ do algoritmo descrito na 

Figura 6.3. Os CFGs das tarefas DEMUX e VLD não são mostrados neste texto 

devido ao tamanho grande dos seus respectivos grafos, o qual não permitiu que 

os grafos ficassem legíveis na versão impressa desta tese. 

Processa o inicio da barredura do encabezamento

Processa todas as unidades MCU em dados de imagem 

comprimida

Envia um EOI nos canais de comunicação

SOS

DQT Acessa a tabela de dequantização

DHT Acessa a tabela de Huffman

SOF Processa o encabezamento do quadro (frame )

APP Lê um segmento do fluxo de entrada

COM Lê um segmento do fluxo de entrada

DRI Define um intervalo de reinicialização

Marcador Atividade

SOI Inicia a decodificação da Imagem

EOI Para a decodificação da imagem
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Figura 6.6: CFG do código-fonte da tarefa CC do JPEG da Figura 6.5 

 

Figura 6.7: CFG do código-fonte da tarefa IQZZ do JPEG da Figura 6.5 
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Figura 6.8: CFG do código-fonte da tarefa RASTER do JPEG da Figura 6.5 

A fim de aplicar a modelagem baseada em cenários indicada no capítulo 5, o 

autômato de eventos de entrada mostrado na Figura 6.10 (composto de treze 

tipos diferentes de eventos) foi utilizado para definir um conjunto de cenários 

requeridos inicialmente para agrupar em diversos clusters (cada um 

representando um cenário) os diferentes modos de operação encontrados na 
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análise estática de rotas de cada tarefa. O agrupamento foi feito em função do 

𝐵𝐶𝐸𝑇 e do 𝑊𝐶𝐸𝑇 calculados na etapa da análise temporal de cada código. 

Dentro de cada conjunto de modos, o MOPC foi identificado, de maneira que 

só treze modos de operação foram escolhidos para representar os cenários de 

cada tarefa do decodificador. Cada um destes modos é associado com um 

respectivo marcador de entrada, daqueles definidos dentro do decodificador 

JPEG. 

 

Figura 6.9: Sequência de eventos (ou marcadores) de entrada para o 

decodificador JPEG. 

 

Figura 6.10: Autômato de eventos para o fluxo de eventos de entrada, como 

aquele da Figura 6.9, de um decodificador JPEG. 
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Com o intuito se trabalhar somente com números inteiros pequenos, a 

unidade de tempo utilizada foi de um décimo de um milésimo de segundo. A 

Tabela 6.2 mostra as exigências extremas de execução dos treze modos de 

operação obtidos pela análise temporal estática do código da tarefa Demux, e o 

respectivo evento/marcador associado a cada modo de operação. 

Finalmente, as curvas de carga de trabalho são obtidas usando estas 

exigências extremas de execução de cada tarefa. A Figura 6.11 mostra as 

curvas de carga de trabalho obtidas para a tarefa Demux a partir dos dados da 

tabela 6.2 e usando as equações Eq.(3.3) e Eq.(3.4). 

 

Tabela 6.2: Exigências extremas de execução da tarefa Demux, relacionadas com 

os marcadores (eventos) de entrada do decodificador JPEG 

6.4.2 Análise de Desempenho baseado em Real-Time 

Calculus 

A fim de obter uma avaliação analítica de desempenho do decodificador JPEG, 

o fluxo proposto na seção 6.2 foi seguido. O decodificador foi representado 

como um Grafo Marcado (ver seção 2.1.2) o qual corresponde a um grafo de 

HSDF, como representado na Figura 6.12, onde os tokens mostrados indicam 

o tamanho do buffer definido para os canais entre as tarefas. 

Dada uma imagem comprimida de entrada para o decodificador, um conjunto 

de curvas de chegada de entrada foi definido para os diferentes eventos de 

entrada que representam a ocorrência de um novo marcador entre os diversos 

dados na imagem comprimida. 

Event/Marker bcet wcet

E1 5.3 12.4

E2 2.5 12.4

E3 6.3 8.5

E4 8.3 16.3

E5 8.1 14.8

E6 8.2 10.4

E7 4.7 9.3

E8 9.2 12

E9 3.5 8.9

E10 5.3 7.2

E11 5.1 11.2

E12 7.4 15.6

E13 4.8 9.6
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Figura 6.11: Curvas de carga de trabalho para a tarefa Demux do decodificador 

JPEG. 

 

Figura 6.12: Grafo Marcado do decodificador JPEG 

Depois, considerando um processador Simplescalar, para a implementação de 

cada tarefa, um conjunto de curvas de serviços foi definido. As curvas superior 

e inferior foram representadas através de linhas retas do tipo 𝛽𝑢 𝛥 =  𝛽𝑙 𝛥 =
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  𝑓𝛥, onde 𝑓 corresponde à frequência de operação do processador, definida 

como de 100MHz nos diferentes testes e casos de uso. 

Deste modo, o grafo do decodificador foi implementado usando o Toolbox de 

RTC do Matlab, a fim de se avaliar o desempenho do decodificador seguindo a 

abordagem MPA apresentado na seção 2.2.1. A Tabela 6.3 resume a exigência 

média de execução de cada tarefa do decodificador JPEG; cada exigência de 

execução é requerida pelo Toolbox de RTC para calcular o atraso e os limites 

de Backlog para cada nó (tarefa) no grafo marcado. 

 

Tabela 6.3: Exigência média de execução para as tarefas do decodificador JPEG 

6.4.2.1 Resultados 

A Figura 6.13b mostra os limites para o fluxo de eventos de saída, dado o 

fluxo de eventos de entrada limitado pela curva de chegada de entrada 

mostrada na Figura 6.13a, a qual segue o autômato de eventos da Figura 

6.10. 

Além destes resultados, a tabela 6.4 resume os atrasos calculados para cada 

tarefa e os requisitos mínimos de buffer, necessários para armazenar o fluxo 

de entrada de cada nó no grafo marcado. Estes resultados mostram a precisão 

da análise e a viabilidade da metodologia proposta, baseada na caracterização 

temporal estática de tarefas com exigência variável de execução, para avaliar o 

desempenho de uma aplicação multimídia. 

 

Tabela 6.4: Atrasos e requisitos mínimos de buffer para o decodificador JPEG 

Demux 0.7 1.3

Vld 1.9 3

Iqzz 2.7 11.4

Idct 0.9 2.2

Libu 0.9 3.1

Ramdac 0.7 2.4

Task/Exec. Dem. Best Worst

Demux Vld Iqzz Idct Libu Ramdac

Delay 1.5571 2.0835 2.4538 3.5649 4.6761 6.1046

Buffer 2 2 2 3 3 4

Performance Results for JPEG Decoder
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Figura 6.13: Curvas de chegada de entrada e de saída, do grafo marcado 

mostrado na Figura 6.12. 

6.4.3 Análise de Desempenho baseado em SADF 

Nas próximas seções, o decodificador JPEG é analisado através do MoC de 

SADF apresentado no capítulo 5, de maneira que os modelos desenvolvidos 

naquele capítulo para a geração dos eventos de saída, derivação de curvas de 

serviços baseadas em cenários e análise da vazão são utilizados nesta seção 

para analisar o decodificador JPEG modelado por um grafo de SADF. 

6.4.3.1 Modelo de SADF do Decodificador JPEG 

A Figura 6.14 apresenta o grafo de SDF do decodificador JPEG, considerando 

cinco tarefas principiais: O conversor VLD, o quantificador IQZZ, a conversão 

IDCT, o conversor de cores CC e a tarefa RASTER para a preparação final da 

imagem de saída. Visto que a sequência de cenários dentro do SADF pode ser 

definida através de uma cadeia de Markov (seção 2.1.6.1) ou uma máquina de 
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estados finitos (seção 2.1.6.2), neste trabalho a sequência de cenários foi 

definida a partir da sequência de eventos que ativam cada cenário, de modo 

que tal sequência é definida pela cadeia de eventos de entrada apresentada na 

Figura 6.9 e pelo autômato de eventos da Figura 6.10. 

Na Figura 6.14, 𝜏𝑣𝑙𝑑 , 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 , 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡 , 𝜏𝑐𝑐 , 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  são definidos como os piores tempos 

de execução de cada tarefa dentro de cada cenário. Neste caso, este pior tempo 

de execução corresponde à característica da aplicação JPEG que determina o 

comportamento temporal dinâmico do grafo de SADF, mostrando 

explicitamente os diferentes modos de operação associados a cada cenário de 

execução, e com isto, também os diferentes tempos de resposta da aplicação 

diante cada tipo de evento de entrada. 

 

Figura 6.14: Modelo de SADF do Decodificador JPEG sem entradas nem saídas 

As tabelas de 6.5 a 6.9 apresentam os tempos de execução extremos dentro de 

cada tarefa, obtidos na caracterização da carga de trabalho das diferentes 

tarefas a partir do seu respectivo código-fonte em C, seguindo a metodologia 

apresentada na seção 6.1, e no algoritmo de análise de código apresentado na 

figura 6.3. 

 

Tabela 6.5: Tempos extremos de execução para a tarefa RASTER. 

 

Tabela 6.6: Tempos extremos de execução para a tarefa IQZZ 
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Tabela 6.7: Tempos extremos de execução para a tarefa IDCT 

 

Tabela 6.8: Tempos extremos de execução para a tarefa VLD. 

 

Tabela 6.9: Tempos extremos de execução para a tarefa CC. 

A fim de se apresentar explicitamente a configuração do grafo SADF da Figura 

6.14 para cada cenário, a tabela 6.10 apresenta os tempos de cada tarefa em 

relação aos diferentes cenários avaliados dentro do código, os quais foram 

determinados a partir da operação de leitura e escrita de marcadores no 

protocolo JPEG, segundo foi explicado na seção 6.4.1. 

6.4.3.2 Espaço de Estados do grafo SADF sem entradas 

externas 

A partir do grafo de SADF apresentado na Figura 6.14, é necessário identificar 

as equações de estado a fim de conhecer explicitamente o comportamento 

temporal dinâmico da aplicação, considerando que as variáveis de estado do 

grafo correspondem aos tempos de produção dos tokens iniciais indicados na 

Figura, de modo que estes tempos são associados às variáveis 𝒊𝟏, 𝒊𝟐, 𝒊𝟑, 𝒊𝟒, 𝒊𝟓. 
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Antes de derivar as equações de estado, é importante conhecer o vetor de 

repetição do grafo, a fim de identificar a quantidade de ativações que são 

necessárias de parte de cada ator para definir uma iteração completa do grafo. 

 

Tabela 6.10: Tempos extremos de execução de cada tarefa em relação aos 

diferentes cenários da aplicação JPEG. 

6.4.3.2.1 Vetor de Repetição 

Seja 𝑞 =  [𝑞𝑣𝑙𝑑 , 𝑞𝑖𝑞𝑧𝑧 , 𝑞𝑖𝑑𝑐𝑡  𝑞𝑐𝑐 ,𝑞𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ]𝑇 o vetor de repetição do grafo da Figura 

6.14. Cada elemento deste vetor deve cumprir a equação de equilíbrio que 

relaciona a taxa de consumo/produção entre cada par de atores 

interconectados, e os seus respectivos valores no vetor de repetição (ver seção 

2.2.3.1). Neste caso, as equações de equilíbrio do grafo são: 

Entre os atores VLD e IQZZ : 10 ∙ 𝑞𝑣𝑙𝑑 = 1 ∙ 𝑞𝑖𝑞𝑧𝑧  

Entre os atores IQZZ e IDCT : 1 ∙ 𝑞𝑖𝑞𝑧𝑧 = 1 ∙ 𝑞𝑖𝑑𝑐𝑡  

Entre os atores IDCT e CC : 1 ∙ 𝑞𝑖𝑑𝑐𝑡 = 10 ∙ 𝑞𝑐𝑐  

Entre os atores CC e RASTER : 1 ∙ 𝑞𝑐𝑐 = 1 ∙ 𝑞𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  

Resolvendo estas equações de equilíbrio com os menores valores inteiros para 

cada variável, o vetor de repetição resultante é:  
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𝑞 =

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑞𝑣𝑙𝑑

𝑞𝑖𝑑𝑐𝑡

𝑞𝑖𝑞𝑧𝑧

𝑞𝑐𝑐

𝑞𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  
 
 
 
 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

10

10

1

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4.3.2.2 Equações de Estado 

Considerando-se os tempos de execução de cada tarefa como os parâmetros 

variáveis do grafo, as equações de estado são apresentadas a seguir. 

Da análise de Max-Plus da tarefa VLD dentro do grafo da Figura 6.14, segue-

se que a equação de estado para 𝒊𝟏 é: 

𝒊𝟏 𝑘 + 1 = 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒊𝟏 𝑘                (6.1) 

de modo que o tempo de finalização da ativação da tarefa VLD, corresponde ao 

tempo de produção dos seus respectivos tokens: 

𝒕𝒗𝒍𝒅 𝑘 + 1 = 𝒊𝟏 𝑘 + 1                         (6.2) 

Igualmente, analisando-se a tarefa IQZZ, cujo tempo de finalização 

corresponde ao tempo de produção de token 𝒊𝟐, a equação de estado para este 

tempo é: 

𝒊𝟐 𝑘 + 1 = 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗  𝒊𝟐 𝑘 ⊕ 𝒕𝒗𝒍𝒅 𝑘 + 1   

Neste caso, dado o vetor de repetição do grafo, uma iteração completa do 

modelo corresponde a 10 ativações do ator IQZZ, ou seja,  

𝒊𝟐(𝑘 + 2) = 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗  𝒊𝟐(𝑘) ⊕ 𝒕𝒗𝒍𝒅(𝑘 + 1) ⊕ 𝒕𝒗𝒍𝒅 𝑘 + 1   

𝒊𝟐 𝑘 + 3 = 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗  𝒊𝟐 𝑘 ⊕ 𝒕𝒗𝒍𝒅 𝑘 + 1  ⊕ 𝒕𝒗𝒍𝒅 𝑘 + 1  ⊕ 𝒕𝒗𝒍𝒅 𝑘 + 1   

e o tempo de ativação do ator para cada nova iteração corresponde a, 

𝒊𝟐(𝑘 + 10) =  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧
10 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

10 ⊗ 𝒊𝟐(𝑘)           (6.3) 

Onde o valor de 𝒊𝟐 também corresponde ao tempo de finalização do ator IQZZ. 

Então, 
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𝒕𝒊𝒒𝒛𝒛 𝑘 + 1 = 𝒊𝟐 𝑘 + 1                       (6.4) 

Do mesmo modo, considerando-se o vetor de repetição do grafo, cada nova 

iteração precisa de 10 ativações do ator IDCT, ou seja,  

𝒊𝟑 𝑘 + 1 = 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡 ⊗  𝒊𝟑 𝑘 ⊕ 𝒕𝒊𝒒𝒛𝒛 𝑘 + 1   

𝒊𝟑 𝑘 + 1 =   𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑  ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕   𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧  ⊗ 𝒊𝟐(𝑘) ⊕  𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡 ⊗ 𝒊𝟑 𝑘   

𝒊𝟑 𝑘 + 2 = 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡 ⊗  𝒊𝟑 𝑘 + 1 ⊕ 𝒕𝒊𝒒𝒛𝒛 𝑘 + 2   

𝒊𝟑 𝑘 + 2 =   𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
2 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊕ 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

2 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑  ⊗ 𝒊𝟏 𝑘  ⊕

  𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
2 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊕ 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

2 ⊗ 𝒊𝟐 𝑘  ⊕  𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
2 ⊗ 𝒊𝟑 𝑘   

 𝒊𝟑 𝑘 + 10 =     𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
𝑛 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

11−𝑛 

10

𝑛=1

⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕

   𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
𝑛 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

11−𝑛 

10

𝑛=1

⊗ 𝒊𝟐(𝑘) ⊕  𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10 ⊗ 𝒊𝟑 𝑘   

E o tempo de finalização da tarefa IDCT, correspondente também ao tempo de 

produção  𝒊𝟑, é calculado da Eq.(6.5): 

 𝒊𝟑 𝑘 + 10 =   𝐴 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑  ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕  𝐴 ⊗ 𝒊𝟐(𝑘) ⊕  𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10 ⊗ 𝒊𝟑 𝑘           (6.5) 

onde 𝐴 é definido como: 

𝐴 =   𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
𝑛 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

11−𝑛 

10

𝑛=1

 

Por outro lado, o tempo de produção de tokens da tarefa CC, corresponde à 

variável  𝒊𝟒, cuja equação em Max-Plus é definida como: 

 𝒊𝟒 𝑘 + 1 = 𝜏𝑐𝑐 ⊗  𝒊𝟏(𝑘 + 1) ⊕ 𝒊𝟑(𝑘 + 10) ⊕ 𝒊𝟒(𝑘)  

 𝒊𝟒 𝑘 + 1 =  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝒊𝟐(𝑘) ⊕  𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝒊𝟑(𝑘) ⊕

 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝒊𝟒(𝑘)                                   (6.6) 

Finalmente, relacionado à tarefa RASTER há o tempo de produção  𝒊𝟓, cuja 

equação de estado é: 
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 𝒊𝟓 𝑘 + 1 = 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗  𝒊𝟏 𝑘 + 1 ⊕ 𝒊𝟒 𝑘 + 1 ⊕ 𝒊𝟓 𝑘   

 𝒊𝟓 𝑘 + 1 =  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟐(𝑘) ⊕

 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟑(𝑘) ⊕  𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟒(𝑘) ⊕

 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟓(𝑘)                   (6.7) 

Consequentemente, reunindo-se os coeficientes das equações Eq.(6.1), 

Eq.(6.3), Eq.(6.5), Eq.(6.6) e Eq.(6.7), a matriz de estado do grafo de SADF, sem 

variáveis de entrada nem de saída, fica definida parametricamente pela matriz 

abaixo, cujos elementos possuem diferentes valores a partir dos tempos de 

execução de cada tarefa dentro de cada cenário da aplicação. 

𝐌 𝝈𝒌 =

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜏𝑣𝑙𝑑 휀 휀 휀 휀

𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧
10𝜏𝑣𝑙𝑑 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

10 휀 휀 휀

𝐴𝜏𝑣𝑙𝑑 𝐴 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10 휀 휀

𝐴𝜏𝑐𝑐𝜏𝑣𝑙𝑑 𝐴𝜏𝑐𝑐 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10𝜏𝑐𝑐 𝜏𝑐𝑐 휀

𝐴𝜏𝑐𝑐𝜏𝑣𝑙𝑑 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐴𝜏𝑐𝑐𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10𝜏𝑐𝑐𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝜏𝑐𝑐𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  

 
 
 
 
 
 
 
 

       (6.8) 

Considerando-se esta matriz, a evolução temporal do grafo de SADF segue a 

equação Eq.(5.30), definida na seção 5.2.1, indicada novamente como: 

𝒊  𝑘 + 1 = 𝑴(𝝈𝒌)𝒊  𝑘            (6.9) 

Onde o vetor de estado 𝒊  é um vetor coluna composto pelas cinco variáveis de 

estado 𝒊𝟏,  𝒊𝟐,  𝒊𝟑,  𝒊𝟒, e  𝒊𝟓. 

6.4.3.3 Espaço de Estados do grafo SADF com entrada 

externa 

O grafo da Figura 6.15 apresenta uma mudança em relação ao grafo da Figura 

6.14, devida à presença das variáveis de entrada e de saída, 𝑥(𝑘) e 𝑦(𝑘), 

respectivamente, dentro do grafo de SADF. Visto que a dependência do grafo 

em relação a estas variáveis só fica definida pela conexão da entrada ao ator 

VLD, e da saída ao ator RASTER, as equações de estado apresentam poucas 

mudanças, de modo que a derivação de cada equação segue o mesmo 

procedimento indicado na seção anterior.  
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Figura 6.15: Modelo de SADF do Decodificador JPEG com entrada 𝒙 e saída 𝒚. 

Em primeiro lugar, para o tempo de produção 𝒊𝟏, a equação de estado 

corresponde a 

𝒊𝟏(𝑘 + 1) = 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗  𝒊𝟏(𝑘) ⊕ 𝒙(𝑘)  

𝒊𝟏(𝑘 + 1) =  𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕  𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒙(𝑘)          (6.10) 

tal que o tempo de finalização da tarefa VLD corresponde ao tempo de 

produção 𝒊𝟏: 

𝒕𝒗𝒍𝒅(𝑘 + 1) = 𝒊𝟏(𝑘 + 1) 

De maneira semelhante, a equação de estado referente ao tempo de produção 

𝒊𝟐, corresponde à expressão Eq.(6.11), considerando-se novamente que uma 

iteração do grafo precisa de dez ativações do ator IQZZ. 

𝒊𝟐 𝑘 + 1 = 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧 ⊗  𝒊𝟐 𝑘 ⊕ 𝒕𝒗𝒍𝒅 𝑘 + 1   

𝒊𝟐(𝑘 + 10) =  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧
10 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗  𝒊𝟏(𝑘) ⊕ 𝒙(𝑘)  ⊕  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

10 ⊗ 𝒊𝟐(𝑘)  

𝒊𝟐 𝑘 + 10 =  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧
10 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒊𝟏 𝑘  ⊕  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

10 ⊗ 𝒊𝟐 𝑘  ⊕  𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧
10 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒙 𝑘       (6.11) 

Igual procedimento aplica-se ao tempo de produção  𝒊𝟑: 

 𝒊𝟑 𝑘 + 10 =   𝐴 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑  ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕  𝐴 ⊗ 𝒊𝟐(𝑘) ⊕  𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10 ⊗ 𝒊𝟑 𝑘  ⊕

  𝐴 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑  ⊗ 𝒙(𝑘)                                        (6.12) 

onde, 

𝐴 =   𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
𝑛 ⊗ 𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧

11−𝑛 

10

𝑛=1
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De modo semelhante, o procedimento também aplica-se ao tempo de produção  𝒊𝟒: 

 𝒊𝟒 𝑘 + 1 = 𝜏𝑐𝑐 ⊗   𝒊𝟏(𝑘 + 1) ⊕ 𝒙(𝑘 + 1) ⊕ 𝒊𝟑(𝑘 + 10) ⊕ 𝒊𝟒(𝑘)  

 𝒊𝟒 𝑘 + 1 =  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝒊𝟐(𝑘) ⊕  𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝒊𝟑(𝑘) ⊕

 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝒊𝟒(𝑘) ⊕  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝒙(𝑘)                (6.13) 

E também, para o tempo de produção  𝒊𝟓: 

 𝒊𝟓 𝑘 + 1 = 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗   𝒊𝟏(𝑘 + 1) ⊕ 𝒙(𝑘 + 1) ⊕ 𝒊𝟒 𝑘 + 1 ⊕ 𝒊𝟓 𝑘   

 𝒊𝟓 𝑘 + 1 =  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟏(𝑘) ⊕  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟐(𝑘) ⊕

 𝜏𝑖𝑑𝑐𝑡
10 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟑(𝑘) ⊕  𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟒(𝑘) ⊕

 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒊𝟓(𝑘) ⊕  𝐴 ⊗ 𝜏𝑐𝑐 ⊗ 𝜏𝑣𝑙𝑑 ⊗ 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ⊗ 𝒙(𝑘)            (6.14) 

de modo que a saída do grafo de SADF é equivalente ao tempo de produção  𝒊𝟓. 

Consequentemente, 

𝒚 𝑘 + 1 = 𝒊𝟓 𝑘 + 1         (6.15) 

Dado que neste caso o grafo de SADF possui uma variável de entrada 𝑥(𝑘) e 

uma variável de saída 𝑦(𝑘), o sistema de equações que define o 

comportamento temporal do decodificador JPEG é: 

𝒊  𝑘 + 1 = 𝑴(𝝈𝒌)𝒊  𝑘 ⊕ 𝑩(𝝈𝒌)𝒙 𝑘 

𝒚(𝑘) = 𝑪𝒊  𝑘 
                   (6.16) 

onde a matriz de estado 𝑴(𝝈𝒌) continua sendo descrita pela Eq.(6.8), e as 

matrizes de Max-Plus 𝑩(𝝈𝒌) e 𝑪 são descritas do seguinte modo: 

𝑩 𝝈𝒌 =

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜏𝑣𝑙𝑑

𝜏𝑖𝑞𝑧𝑧
10𝜏𝑣𝑙𝑑

𝐴𝜏𝑣𝑙𝑑

𝐴𝜏𝑐𝑐𝜏𝑣𝑙𝑑

𝐴𝜏𝑐𝑐𝜏𝑣𝑙𝑑 𝜏𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  
 
 
 
 
 
 
 
 

            𝑪 =  휀 휀 휀 휀 𝑒  

6.4.3.4 Autômato de Max-Plus para SADF 

O autômato de Max-Plus para o grafo SADF do decodificador JPEG segue a 

máquina de estados da Figura 6.10, a qual indica a possível ordem de eventos 
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que chegam à aplicação e que, por conseguinte, define a ordem de execução de 

cada cenário de aplicação relacionado aos diferentes eventos. Neste caso, o 

autômato de Max-Plus definido pela tupla 𝒜 = (Σ, M,ℳ) consiste então do 

conjunto Σ composto pelos doze cenários associados aos doze possíveis 

eventos de entrada, definidos no protocolo JPEG (seção 6.4.1). O mapeamento 

M, o qual atribui para cada cenário, 𝜍 ∈ Σ, uma matriz de Max-Plus 𝐌(𝜍), está 

relacionado aos valores dos tempos de execução de cada tarefa dentro dos 

diferentes cenários, os quais por sua vez, vão definir diferentes matrizes 𝐌(𝜍) 

de acordo com o valor de cada tempo de execução na matriz da Eq.(6.8). 

Considerando-se os valores destes tempos de execução para cada tarefa, 

dados na tabela 6.10, as matrizes associadas com cada cenário são definidas 

nas tabelas de 6.11 a 6.22.  

 

Tabela 6.11: Cenário 1 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.12: Cenário 2 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.13: Cenário 3 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.14: Cenário 4 do grafo de SADF da Figura 6.15 
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Tabela 6.15: Cenário 5 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.16: Cenário 6 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.17: Cenário 7 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.18: Cenário 8 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.19: Cenário 9 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.20: Cenário 10 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.21: Cenário 11 do grafo de SADF da Figura 6.15 

 

Tabela 6.22: Cenário 12 do grafo de SADF da Figura 6.15 
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6.4.3.5 Curvas de Carga de Trabalho baseada em Cenários 

A partir das matrizes dos diferentes cenários, indicadas nas tabelas de 6.11 a 

6.22, e considerando-se uma sequência de eventos de entrada tal como aquela 

apresentada na Figura 6.9, a qual segue uma ordem de eventos dada pelo 

autômato da Figura 6.10, as expressões Eq.(5.47) e Eq.(5.49) foram 

implementadas em ScicosLab [SCICOSLAB12]. Objetivou-se conhecer as 

Curvas, inferior e superior, de Carga de Trabalho baseada em Cenários, de 

modo que seja possível aplicar as curvas matriciais de cenários definidas na 

seção 5.3.1. Com isto, auxilia-se o cálculo das curvas de serviços baseadas em 

cenários, que foram, por sua vez, definidas na seção 5.3.2, e a especificação 

dos limites dos tempos de produção dos eventos de saída do grafo de SADF, 

dada pela expressão Eq.(5.59). Nas tabelas de 6.23 a 6.25 são apresentados 

três exemplos das curvas matriciais, 𝚿𝐮 𝛼  e 𝚿𝐥 𝛼  de cenários para 𝑘 = 1, 𝑘 =

10 𝑒 𝑘 = 50. 

 

Tabela 6.23: Valor da curva matricial superior 𝚿𝐮 𝒌  para 𝒌 = 𝟏 

 

Tabela 6.24: Valor da curva matricial superior 𝚿𝐮 𝒌  para 𝒌 = 𝟏𝟎 

 

Tabela 6.25: Valor da curva matricial superior 𝚿𝐮 𝒌  para 𝒌 = 𝟓𝟎 

6.4.3.6 Curva de Serviço baseada em Cenários 

Considerando-se as curvas matriciais de cenários encontradas na seção 

anterior, foi possível calcular as sequências das curvas de serviço, inferior e 

superior, para o decodificador JPEG indicado no grafo da Figura 6.15. O 

cálculo foi feito implementando-se em Scicoslab as expressões propostas para 
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cada curva 𝑺𝒍(𝒌) e 𝑺𝒖(𝒌), indicadas na seção 5.3.2 pela Eq.(5.63), Eq.(5.57) e a 

Eq.(5.58). A Figura 6.16 e a Figura 6.17 descrevem as curvas calculadas, 

considerando um máximo de iterações de 𝑘 = 10 e de 𝑘 = 50, respectivamente. 

 

Figura 6.16: Curvas de serviço baseadas em cenários para o decodificador JPEG 

(𝒌 = 𝟏. . . 𝟏𝟎). 

 

Figura 6.17: Curvas de serviço baseadas em cenários para o decodificador JPEG 

(𝒌 = 𝟏. . 𝟓𝟎). 
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 CONCLUSÕES 

 

 projeto de doutorado apresentado nesta tese colocou as bases para 

uma metodologia analítica de caracterização de aplicações, orientada 

a identificar a dinâmica temporal que tanto a aplicação como as 

tarefas que a compõem apresentam sob a condição de múltiplos tipos de 

eventos de entrada que provocam diferentes exigências de processamento nos 

recursos de arquitetura da plataforma alvo de um projeto MPSoC. 

Desta forma as contribuições da presente tese estão relacionadas a dois 

grandes problemas tratados ao longo do texto, como são: a caracterização das 

tarefas de software de uma aplicação, baseada na análise estática dos modos 

de operação; e a especificação de um modelo de eventos temporais que 

caracteriza a carga de trabalho de uma aplicação multimídia, suportado na 

caracterização estática das suas tarefas e dos múltiplos cenários de aplicação.  

Em relação à caracterização das tarefas da aplicação, uma metodologia de 

análise estática do código-fonte e executável de cada tarefa foi implementada, 

a fim de estimar o 𝐵𝐶𝐸𝑇 e o 𝑊𝐶𝐸𝑇 de cada modo de operação encontrado 

através de uma análise temporal baseada na modelagem da microarquitetura 

de um processador on-chip, de modo que esta metodologia permite conhecer a 

carga de trabalho de processamento colocada por cada tarefa sobre o 

processador. 

A caracterização da operação global da aplicação foi realizada através da sua 

modelagem baseada em um modelo de computação de SADF, de modo que os 

atores do grafo especificado apresentam interfaces temporais que permitem 

conhecer analiticamente a transferência de eventos entre as diferentes tarefas 

(atores) que compõem a aplicação. Ao considerar os diferentes cenários de 

O 
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operação que fazem explícita a dinâmica comportamental da aplicação, o grafo 

de SADF resultante apresenta um comportamento temporal que foi analisado 

como um modelo linear em um espaço de estados baseado na Álgebra de Max-

Plus, de modo que a presença das diferentes sequências de cenários ao longo 

do tempo acrescenta uma característica de variação temporal ao modelo linear 

identificado. A partir do tratamento matemático realizado foi possível derivar 

expressões analíticas formais que descrevem a geração das sequências de 

eventos em função de cada iteração do grafo de SADF originalmente utilizado 

para modelar a aplicação. Considerando o conjunto completo de possíveis 

cenários de aplicação, junto às exigências variáveis de execução encontradas 

na caracterização de cada tarefa da aplicação, é possível caracterizar todas as 

possíveis sequências de cenários utilizando os conceitos de ―curvas de carga 

de trabalho baseadas em cenários‖, ―curvas matriciais de cenários‖ e ―curvas 

de serviço baseadas em cenários‖, definidos neste trabalho, os quais possuem 

direta relação à carga de trabalho gerada pela execução da aplicação. 

Tanto a caracterização das tarefas da aplicação como a caracterização da 

operação global da aplicação foram implementadas como ferramentas 

descritas em linguagens de alto nível para testar as diferentes metodologias 

propostas ao longo da tese. Como um caso de uso foi utilizado um 

decodificador JPEG, definido como uma aplicação dividida em diferentes 

tarefas de software descritas em Ansi C, de modo que a caracterização do 

tempo de execução variável de cada tarefa implicou desenvolver ferramentas 

de análises de árvores sintáticas no nível de código-fonte e no nível assembly 

procurando identificar as diferentes rotas de execução e seus respectivos 

tempos extremos de execução, quando mapeadas em um processador on-chip, 

utilizando nesta tese a processador Simplescalar. Logo após identificar as 

diferentes rotas de execução agrupadas dentro de um conjunto de cenários de 

aplicação, duas metodologias diferentes foram utilizadas para caracterizar a 

operação global da aplicação, considerando a caracterização da sua carga de 

trabalho e diferentes métricas de desempenho. A primeira destas metodologias 

é baseada no modelo de Real-Time Calculus, de modo que a aplicação JPEG foi 

representada através de um grafo marcado, e posteriormente analisado para 

encontrar os valores de Backlog e de atraso utilizando a proposta de Análise 

Modular de Desempenho. Esta metodologia foi implementada em Matlab 

utilizando o Toolbox de Real-Time Calculus (RTC Toolbox). 
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A segunda metodologia utilizada foi completamente proposta e desenvolvida 

neste trabalho, de modo que a aplicação é representada através de um grafo 

de SADF, e seguindo diferentes análises matemáticas no domínio de Max-Plus, 

foi possível descrever o serviço oferecido pela aplicação, definido como o tempo 

que ela precisa para processar uma sequência de eventos, e descrito através 

de um modelo de curvas de serviços baseadas em cenários. Este modelo junto 

a diversas características da álgebra de Max-Plus permitiu também 

caracterizar a vazão de pior caso da aplicação. Esta metodologia foi 

implementada em Scicoslab utilizando o Toolbox de Max-Plus. 

Tanto os resultados obtidos com a metodologia baseada em Real-Time 

Calculus, como aqueles obtidos na metodologia proposta baseada em grafos de 

SADF, resultaram coerentes quando comparados aos resultados de 

desempenho obtidos por metodologias convencionais de simulação. 

O trabalho futuro que pode ser derivado da presente tese de doutorado é 

resumido em quatro itens: 

 Incluir o mapeamento da comunicação na caracterização da carga de 

trabalho de aplicação. 

 Utilizar casos de uso que apresentem maior variabilidade na execução 

temporal e dinamismo comportamental. 

 Comparar os resultados analíticos obtidos com simulações realizadas 

de aplicações com características semelhantes. 

 Incluir a modelagem de mais métricas de desempenho, como a latência, 

jitter e consumo de potência, entre outros. 
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 ANEXO I 

I.1. SISTEMAS LINEARES CLÁSSICOS 

Um sistema clássico linear discreto e invariante no tempo é o apresentado na 

Figura I.1. 

 

Figura I.1: Sistema Linear de Tempo Discreto 

Este sistema é descrito pelo seguinte conjunto de equações diferenciais: 

𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴𝑥 𝑘 +  𝐵𝑢 𝑘            (I. 1)

𝑦 𝑘 = 𝐶𝑥(𝑘) +  𝐷𝑢 𝑘            (I. 2)
 

Onde 𝑢(𝑘) é a entrada do sistema, 𝑦(𝑘) é a saída, e 𝑥(𝑘) define as variáveis de 

estado do sistema linear. 

A solução é obtida em duas etapas: primeiro a resposta da variável de estado 

𝑥(𝑘) é determinada através da solução do conjunto de equações de estado de 

primeira ordem na Eq.(I.1) e, em seguida, a resposta de estado é substituída 

nas equações algébricas da saída, na Eq.(I.2) a fim de calcular 𝑦(𝑘) [BOOM06]. 

I.1.1. Resposta de Estado Homogênea 

A resposta de variável de estado de um sistema descrito pela Eq.(I.1) com 

entrada zero e um conjunto arbitrário de condições iniciais 𝑥(0) é a solução de 

um conjunto de 𝑛 equações diferenciais homogêneas de primeira ordem: 

𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴𝑥 𝑘                      (I. 3) 

É possível encontrar a solução através de substituições sucessivas. Note-se 

que 𝑥(1)  =  𝐴𝑥(0) e 𝑥(2)  =  𝐴𝑥(1), desta forma por substituição, obtém-se 

𝑥 2 = 𝐴2𝑥(0). Procedendo deste modo é possível obter: 

𝑥 𝑘 = 𝐴𝑘𝑥 0                       (𝐼. 4) 
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A solução é frequentemente escrita como: 

𝑥 𝑘 = Φ 𝑘 𝑥 0                      (𝐼. 5) 

Onde Φ(𝑘)  =  𝐴𝑘  é definida como a matriz de transição de estados 

[BOOM06]. 

Exemplo: Como um exemplo simples, considere-se o sistema linear discreto e 

invariável no tempo de primeira ordem, descrito pelas seguintes equações de 

estado: 

𝑥 𝑘 + 1 = 𝑎𝑥 𝑘 +  𝑎(1 − 𝑎)𝑢 𝑘 

𝑦 𝑘 = 𝑥 𝑘 +  1 − 𝑎 𝑢 𝑘 ,
       𝑘 ∈ ℤ 

A equação diferencial de estado homogênea é dada por: 

𝑥 𝑘 + 1 = 𝑎𝑥 𝑘  

Daqui resulta que a matriz de transição de estado, de 1 ×  1, é dada por: 

Φ 𝑘 =  𝐴𝐴⋯𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑎⋯𝑎 = 𝑎𝑘 , 𝑘 > 0, 𝑘 ∈ ℤ 

 

 

I.1.2. Resposta Forçada  

Para a solução da equação de estado de tempo discreto não-homogênea da 

Eq(I.1), segue facilmente por indução que: 

𝑥 𝑘 + 2 = 𝐴𝑥 𝑘 + 1 +  𝐵𝑢 𝑘 + 1 

= 𝐴 𝐴𝑥 𝑘 +  𝐵𝑢 𝑘  +  𝐵𝑢 𝑘 + 1 

= 𝐴2𝑥 𝑘 +  𝐴𝐵𝑢 𝑘 +  𝐵𝑢 𝑘 + 1 

            (𝐼. 6) 

Procedendo dessa forma é possível obter: 

𝑥 𝑘 =  𝐴𝑘𝑥 0 +   𝐴𝑘−𝑚−1

𝑘−1

𝑚=0

𝐵𝑢 𝑚                (𝐼. 7) 

para 𝑘 ≥  1. Para 𝑘 ≤  0, a soma não contribui para a solução, e, por 

conseguinte, é possível multiplicar este termo pela função degrau unitário, 

𝑢𝑠(𝑘 − 1), a qual é zero para 𝑘 ≤  0. Desta forma, obtém-se: 

𝑥 𝑘 =  𝐴𝑘𝑥 0 +   𝐴𝑘−𝑚−1

𝑘−1

𝑚=0

𝐵𝑢 𝑚 𝑢𝑠 𝑘 − 1           (𝐼. 8) 
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A Eq.(I.8) corresponde à descrição explícita das variáveis de estado das 

equações descritas pela Eq.(I.1), tal que esta descrição pode ser utilizada para 

encontrar a resposta total do sistema linear discreto no tempo [BOOM06]. 

I.1.3. Resposta de Saída do Sistema  

A resposta de saída de um sistema linear discreto no tempo pode ser 

facilmente derivada por substituição da Eq.(I.8) na Eq.(I.2): 

𝑦(𝑘) = 𝐶𝑥(𝑘) +  𝐷𝑢 𝑘 

= 𝐶  𝐴𝑘𝑥 0 +  𝐴𝑘−𝑚−1

𝑘−1

𝑚=0

𝐵𝑢 𝑚 𝑢𝑠 𝑘 − 1  + 𝐷𝑢(𝑘)

= 𝐶𝐴𝑘𝑥 0 +   𝐶𝐴𝑘−𝑚−1

𝑘−1

𝑚=0

𝐵𝑢 𝑚 𝑢𝑠 𝑘 − 1 +  𝐷𝑢(𝑘) 

 

Desta forma, a resposta de saída forçada é dada por: 

𝑦 𝑘  =  𝐶𝐴𝑘𝑥 0 +  𝐶𝐴𝑘−𝑚−1𝑘−1
𝑚=0 𝐵𝑢 𝑚 𝑢𝑠 𝑘 − 1 +  𝐷𝑢 𝑘          𝐼. 9  

                Resposta às condicões iniciais               Resposta à entrada 

I.1.4. Matriz de Transição de Estados 

A matriz de transição de estados de tempo discreto Φ(𝑘) tem as seguintes 

propriedades [BOOM06]: 

1. Φ 0 = 𝐼 

2. Φ −𝑘 = Φ−1 𝑘  

3. Φ 𝑘1 Φ 𝑘2 = Φ 𝑘1 + 𝑘2 , e desta forma, 

𝑥(𝑘2) = Φ 𝑘2 𝑥 0   = Φ 𝑘2 Φ −𝑘1 𝑥(𝑘1) = Φ 𝑘2 − 𝑘1 𝑥(𝑘1)

𝑥(𝑘2) = Φ 𝑘2 − 𝑘1 𝑥 𝑘1 
 

Se 𝐴 é uma matriz diagonal, então, 𝐴𝑘  é também uma matriz diagonal e cada 

elemento é a 𝑘-ésima potência do elemento diagonal correspondente da matriz 

𝐴, isto é, 𝑎𝑖𝑖
𝑘 . 
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 ANEXO II 

II.1. SISTEMAS LINEARES DISCRETOS E 

VARIANTES NO TEMPO 

Uma descrição geral de um espaço de estado clássico linear e discreto no 

tempo, de 𝑛-ésima ordem tem a seguinte forma: 

𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴(𝑘)𝑥 𝑘 +  𝐵(𝑘)𝑢 𝑘 

𝑦 𝑘 = 𝐶(𝑘)𝑥(𝑘) +  𝐷(𝑘)𝑢 𝑘 
             (𝐼𝐼. 1) 

onde 𝑥(𝑘)  ∈  ℝ𝑛 . Dada a condição inicial 𝑥(0) e a sequência de entrada 𝑢(𝑘), é 

de interesse encontrar a sequência de estado, ou trajetória de estado, 𝑥(𝑘), 

bem como a sequência de saída 𝑦(𝑘) [BOOM06]. 

II.1.1. Resposta Homogênea  

Primeiro, considere-se a resposta homogênea, que é a resposta quando 

𝑢(𝑘) = 0 para todo 𝑘 ∈  ℤ. A equação da evolução do estado então se reduz a: 

𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴 𝑘 𝑥 𝑘         (𝐼𝐼. 2) 

A resposta pode ser obtida diretamente da Eq.(II.2), simplesmente avançando-

se nas iterações: 

𝑥(1) = 𝐴 0 𝑥 0 

𝑥(2) = 𝐴 1 𝑥 1 

= 𝐴(1)𝐴 0 𝑥 0 

𝑥(𝑘) = 𝐴 𝑘 − 1 𝐴 𝑘 − 2 ⋯𝐴 1 𝐴 0 𝑥 0             (𝐼𝐼. 3)

 

Motivado por (II.3), define-se a matriz de transição de estado variante no 

tempo [BOOM06], a qual relaciona o estado do sistema homogêneo no tempo 

𝑘 com o estado em um tempo anterior 𝑙: 

𝑥 𝑘 = Φ 𝑘, 𝑙 𝑥 𝑙         𝑘 ≥ 𝑙                 (𝐼𝐼. 4) 

A forma da matriz se segue diretamente a partir de (II.3): 

Φ 𝑘, 𝑙 =  
𝐴 𝑘 − 1 𝐴 𝑘 − 2 ⋯𝐴 𝑙 ,      𝑘 > 𝑙 ≥ 0

𝐼                                        ,        𝑘 = 𝑙
           (𝐼𝐼. 5)  
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Se 𝐴(𝑘 − 1), 𝐴(𝑘 − 2), . . . , 𝐴(𝑙) forem todas matrizes inversíveis, então pode-se 

usar a matriz de transição de estado para obter 𝑥(𝑘) a partir de 𝑥(𝑙), mesmo 

quando 𝑘 < 𝑙, mas geralmente assume-se 𝑘 ≥ 𝑙 ao escrever Φ 𝑘, 𝑙 . 

As seguintes propriedades da matriz de transição de estado em tempo discreto 

merecem destaque: 

Φ 𝑘, 𝑘 = 𝐼
𝑥(𝑘) = Φ 𝑘, 0 𝑥 0            (𝐼𝐼. 6)

Φ 𝑘 + 1, 𝑙 = 𝐴(𝑘)Φ 𝑘, 𝑙 
 

II.1.2. Resposta Forçada 

Agora, considerando o sistema forçado, ou seja, com uma entrada definida 

explicitamente, 𝑢(𝑘) ≠ 0, pelo menos para algum 𝑘, e retomando as Eq.(II.1), 

obtém-se, 

𝑥(1) = 𝐴 0 𝑥 0 + 𝐵 0 𝑢(0)

𝑥(2) = 𝐴 1 𝑥 1 + 𝐵 1 𝑢(1)

= 𝐴 1 𝐴 0 𝑥 0 + 𝐴 1 𝐵 0 𝑢 0 + 𝐵(1)𝑢(1)

        (𝐼𝐼. 7) 

o que leva a 

𝑥 𝑘 =  Φ 𝑘, 0 𝑥 0 +   Φ 𝑘, 𝑙 + 1 

𝑘−1

𝑙=0

𝐵 𝑙 𝑢 𝑙          (𝐼𝐼. 8) 

𝑥 𝑘 = Φ 𝑘, 0 𝑥 0 +   Φ 𝑘, 𝑙 + 1 

𝑘−1

𝑙=0

𝐵(𝑙)𝑢 𝑙 

= Φ 𝑘, 0 𝑥 0 +  Γ(𝑘, 0)𝒰(𝑘, 0)

        (𝐼𝐼. 9) 

onde 

Γ 𝑘, 0 =  Φ 𝑘, 1 𝐵 0 ,  Φ 𝑘, 2 𝐵 1 , ⋯ , 𝐵(𝑘 − 1) , 𝒰 𝑘, 0 =  

𝑢(0)
𝑢(1)

⋮
𝑢(𝑘 − 1)

       (𝐼𝐼. 10) 

O que a Eq.(II.9) mostra é que a solução do sistema ao longo de 𝑘 passos tem a 

mesma forma que a solução sobre um passo, a qual é dada na primeira 

equação de Eq.(II.1) [BOOM06]. Note-se também que a resposta do sistema é 

dividida em dois termos: uma depende apenas do estado inicial 𝑥(0) e a outro 

depende apenas da entrada. Estes termos são respectivamente chamados de 
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resposta natural, homogênea ou transitória, e de resposta forçada. Note-se 

que a resposta forçada tem uma forma que lembra uma soma de convolução; 

esta forma é muitas vezes referida como uma soma de superposição 

[BOOM06]. 

Se Eq.(II.9) tem sido indicada simplesmente como uma solução dada, sem 

qualquer tipo de derivação, então sua validade pode ser verificada através da 

sua própria substituição recursiva dentro das equações do sistema nas 

Eq.(II.1) : 

𝑥(𝑘 + 1) = Φ 𝑘 + 1,0 𝑥 0 +   Φ 𝑘 + 1, 𝑙 + 1 

𝑘

𝑙=0

𝐵(𝑙)𝑢 𝑙 

= Φ 𝑘 + 1,0 𝑥 0 +  Φ 𝑘 + 1, 𝑙 + 1 

𝑘−1

𝑙=0

𝐵 𝑙 𝑢 𝑙 + 𝐵(𝑘)𝑢 𝑘 

= 𝐴(𝑘)  Φ 𝑘, 0 𝑥 0 +   Φ 𝑘, 𝑙 + 1 

𝑘−1

𝑙=0

𝐵(𝑙)𝑢 𝑙  + 𝐵(𝑘)𝑢 𝑘 

= 𝐴 𝑘 𝑥 𝑘 + 𝐵 𝑘 𝑢 𝑘                                                                               (𝐼𝐼. 11)

 

Claramente, a Eq.(II.11) satisfaz as equações do sistema na Eq.(II.1). Resta 

verificar que a solução proposta corresponde ao estado inicial em 𝑘 = 0. Então, 

𝑥 0 = Φ 0,0 𝑥 0 = 𝑥 0 ,                    (𝐼𝐼. 12) 

o qual completa a verificação. 

Se 𝒴(𝑘, 0) é definida de forma semelhante ao 𝒰(𝑘, 0), então seguindo o tipo de 

derivação que levou à Eq.(II.9), é possível estabelecer que, 

𝒴 𝑘, 0 = Θ 𝑘, 0 𝑥 0 + Ψ 𝑘, 0 𝒰 𝑘, 0            (𝐼𝐼. 13) 

para matrizes definidas apropriadamente Θ 𝑘, 0  e Ψ 𝑘, 0 . Mais uma vez, a 

Eq.(II.13), para a saída ao longo de 𝑘 passos, tem a mesma forma que a 

expressão para a saída de um único passo, a qual é dada na segunda equação 

de Eq.(II.1). 

  



235 

 ANEXO III 

III.1. ESPAÇO DE ESTADO LINEAR EM MAX-

PLUS 

Os MoCs descritos por eventos (MoDEs), tais como o grafo de SDF e suas 

diferentes extensões, podem ser modelados através de um modelo algébrico de 

Max-Plus, definido da seguinte forma: 

𝑥 𝑘 + 1 =  𝐴 ⊗ 𝑥 𝑘  ⊕  𝐵 ⊗ 𝑢 𝑘  

𝑦 𝑘 = 𝐶 ⊗ 𝑥 𝑘 
           (𝐼𝐼𝐼. 1) 

Com 𝐴 ∈ ℝ휀
𝑛×𝑛 , 𝐵 ∈ ℝ휀

𝑛×𝑚  e 𝐶 ∈ ℝ휀
𝑝×𝑛

, onde 𝑛 é o número de atores dentro do 

modelo, 𝑚 é o número de entradas e 𝑝 é o número de saídas [BACCELLI01]. O 

vetor 𝑥 representa as variáveis de estado, 𝑢 é o vetor de entrada, e 𝑦 é o vetor 

de saída do modelo. É importante notar que na Eq.(III.1) os componentes das 

entradas, saídas, e das variáveis de estado correspondem aos tempos dos 

diferentes eventos presentes dentro do modelo, de modo que a variável de 

contagem 𝑘 corresponde a um contador de eventos. 

Devido à analogia destes modelos com os sistemas lineares convencionais 

invariantes no tempo, um MoDE que pode ser modelado pela Eq.(III.1) é 

chamado geralmente de modelo linear em Max-Plus invariável no tempo 

[BACCELLI01]. 

O modo tradicional de escrever as equações Eq.(III.1) seria: 

𝑥𝑖 𝑘 + 1 = max
𝑖=1…𝑛

  𝐴𝑖1 + 𝑥1 𝑘  ,… ,  𝐴𝑖𝑛 + 𝑥𝑛 𝑘  ,   𝐵𝑖1 + 𝑢1 𝑘  ,… ,  𝐵 + 𝑢𝑚  𝑘   

𝑦𝑖 𝑘 = max
𝑖=1…𝑝

  𝐶𝑖1 + 𝑥1 𝑘  , ⋯ ,  𝑥𝑖𝑛 + 𝑥𝑛 𝑘   
     (𝐼𝐼𝐼. 2) 

Às vezes as equações Eq.(III.1) também são escritas como: 

𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴 ⊗ 𝑥 𝑘 ⊕ 𝐵 ⊗ 𝑢 𝑘 

𝑦 𝑘 = 𝐶 ⊗ 𝑥 𝑘 
          (𝐼𝐼𝐼. 3) 

onde entende-se que a ―multiplicação‖ tem prioridade sobre a ―soma‖. No 

entanto, geralmente este conjunto de equações costuma ser escrito como: 
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𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴𝑥 𝑘 ⊕ 𝐵𝑢 𝑘 

𝑦 𝑘 = 𝐶𝑥 𝑘 
           (𝐼𝐼𝐼. 4) 

Esta descrição é mais utilizada devido à semelhança com a notação da álgebra 

convencional, tal que quando o símbolo ⊗ é utilizado, ele também pode ser 

omitido, como se mostra na Eq.(III.4). Esta prática é exatamente a mesma no 

que diz em relação aos símbolos de multiplicação ‗×‘ ou ‗∙‘ da álgebra 

convencional. 

A solução destas equações permite encontrar a expressão matemática que 

descreve os tempos dos eventos de saída do MoDE definido pelas equações 

Eq.(III.1). Primeiro, determina-se o comportamento de entrada-saída do MoDE 

seguindo uma substituição recursiva em Eq.(III.1) para 𝑘=0,1,2,…, tal que, 

𝑥(1) = 𝐴 ⊗ 𝑥 0 ⊕ 𝐵 ⊗ 𝑢(0)

𝑥(2) = 𝐴 ⊗ 𝑥 1 ⊕ 𝐵 1 𝑢(1)

= 𝐴⊗2
𝑥 0 ⊕ 𝐴 ⊗ 𝐵 ⊗ 𝑢 0 ⊕ 𝐵 ⊗ 𝑢(1)

⋮ ⋮ ⋮

   

o que leva a 

𝑥 𝑘 =  𝐴⊗𝑘
𝑥 0 ⊕  𝐴⊗𝑘−1−𝑖

⊗ 𝐵 ⊗ 𝑢 𝑖 

𝑘−1

𝑖=0

        para 𝑘=0,1,2,…       (𝐼𝐼𝐼. 5) 

Esta Eq.(III.5) corresponde à descrição explícita das variáveis de estado das 

equações descritas pela Eq.(III.4), tal que esta descrição pode ser utilizada 

para encontrar a resposta total do modelo linear em Max-Plus invariável no 

tempo [BACCELLI01]. 

Daí que, 

𝑦 𝑘 =  𝐶 ⊗ 𝐴⊗𝑘
𝑥 0 ⊕  𝐶 ⊗ 𝐴⊗𝑘−1−𝑖

⊗ 𝐵 ⊗ 𝑢 𝑖 

𝑘−1

𝑖=0

        para 𝑘=0,1,2,…     𝐼𝐼𝐼. 6  

Esta Eq.(III.6) corresponde descrição explícita da resposta total de um modelo 

linear em Max-Plus invariável no tempo, tal que 𝑦 𝑘  descreve os tempos dos 

eventos de saída do MoDE definido pelas equações Eq.(III.1). 
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III.2. TRANSFORMADA γ 

Os sistemas lineares convencionais, com entradas 𝑢(𝑘) e saídas 𝑦(𝑘), como o 

mostrado na Figura I.1, têm a forma das Eq.(I.1) e Eq.(I.2), as quais são uma 

representação de um sistema linear no domínio do tempo discreto 

[BACCELLI01]. Sua representação no domínio-𝑧 é igual a: 

𝑌 𝑧 = 𝐶 𝑧𝐼 − 𝐴 −1𝐵𝑈(𝑧)             (𝐼𝐼𝐼. 7) 

onde 𝑌(𝑧) e 𝑈(𝑧) são chamadas de transformada-𝑧 de 𝑦(𝑘) e 𝑢(𝑘), 

respectivamente, definidas por, 

𝑌 𝑧 =  𝑦 𝑖 𝑧−𝑖

∞

𝑖=0

, 𝑈 𝑧 =  𝑢 𝑖 𝑧−𝑖

∞

𝑖=0

,  

onde é tacitamente assumido que o sistema encontra-se em repouso para 𝑡 ≤

0. A matriz 𝐻 𝑧 = 𝐶 𝑧𝐼 − 𝐴 −1𝐵 é chamada a matriz de transferência do 

sistema. Aqui 𝐼 refere-se à matriz identidade na álgebra convencional. A noção 

de matriz de transferência é especialmente útil quando os subsistemas são 

combinados para construir sistemas maiores, através de conexões série, 

paralelo e de realimentação. 

No contexto da álgebra de Max-Plus, também existe a transformada-𝑧 (ver 

[BACCELLI01]), mas nela é comum se referir à transformada-𝛾, a qual 𝛾 opera 

como 𝑧−1. Por exemplo, a transformada-𝛾 de 𝑢(𝑘) é definida como: 

𝑈 𝛾 =  𝑢 𝑖 ⊗  𝛾𝑖

∞

𝑖=0

          (𝐼𝐼𝐼. 8) 

e 𝑌(𝛾) e 𝑋(𝛾) são definidas da mesma forma.  

A multiplicação das Eq.(I.1) e Eq.(I.2) por 𝛾𝑘  equivale a, 

  𝛾
−1𝑥 𝑘 + 1  𝛾𝑘+1 = 𝐴 ⊗ 𝑥 𝑘  𝛾𝑘 ⊕   𝐵 ⊗ 𝑢 𝑘  𝛾𝑘 ,   

𝑦 𝑘  𝛾𝑘 = 𝐶 ⊗  𝑥 𝑘  𝛾𝑘       (𝐼𝐼𝐼. 9) 

Se estas equações são somadas com relação a 𝑘 = 0, 1, ⋯, é possível obter 

  𝛾
−1𝑋 𝛾 = 𝐴 ⊗ 𝑋 𝛾  ⊕  𝐵 ⊗ 𝑈 𝛾  ⊕  𝛾−1𝑥0,   

𝑌 𝛾 = 𝐶 ⊗ 𝑋 𝛾 
      (𝐼𝐼𝐼. 10) 
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A primeira dessas equações pode ser resolvida multiplicando-se, no sentido da 

álgebra de Max-Plus, (seção 4.3.1.1), isto é, somando no sentido convencional, 

os lados esquerdo e direito por 𝛾, isto resulta em: 

𝑋 𝛾 = 𝛾𝐴 ⊗ 𝑋 𝛾  ⊕  𝛾𝐵 ⊗ 𝑈 𝛾  ⊕  𝑥0 ,    

E dado que na álgebra de Max-Plus, a solução de uma equação do tipo 

𝑿 = 𝐴 ⊗ 𝑿 ⊕ 𝐵 corresponde com 𝑿 = 𝐴∗ ⊗ 𝐵 [BACCELLI01], sendo 𝐴∗ a 

operação Star Kleene27, então a solução para 𝑋 𝛾  é 

𝑋 𝛾 =  𝛾𝐴 ∗ 𝛾 ⊗ 𝐵 ⊗ 𝑈 𝛾  ⊕  𝑥0 ,         (𝐼𝐼𝐼. 11) 

Desta forma, obtém-se 𝑌(𝛾) = 𝐻(𝛾)𝑈(𝛾), dado que 𝑥0 = 휀, e onde a matriz de 

transferência 𝐻(𝛾) é definida por: 

𝐻 𝛾 = 𝐶 ⊗  𝛾𝐴 ∗ ⊗ 𝛾 ⊗ 𝐵 

Ou, em notação de Max-Plus abreviada, 

𝐻 𝛾 = 𝐶 𝛾𝐴 ∗𝛾𝐵

= 𝛾𝐶𝐵 ⊕ 𝛾2𝐶𝐴𝐵 ⊕ 𝛾3𝐶𝐴2𝐵 ⊕ ⋯
        (𝐼𝐼𝐼. 12) 

A expressão 𝑌(𝛾) = 𝐻(𝛾)𝑈(𝛾) é equivalente na álgebra de Max-Plus a 𝑌(𝑧) =

𝐻(𝑧)𝑈(𝑧) na teoria de sistemas convencionais. Desta forma, ao escrever a 

versão expandida de 𝐻(𝑧) em função de 𝛾: 

𝐻 𝑧 = 𝐶 𝑧𝐼 − 𝐴 −1𝐵 

𝐻 𝑧 = 𝐶 𝑧𝐼 − 𝐴 −1𝐵

= 𝐶  
1

𝛾
𝐼 − 𝐴 

−1

𝐵

= 𝛾𝐶 𝐼 − 𝛾𝐴 −1𝐵

= 𝛾𝐶 𝐼 + 𝛾𝐴 + 𝛾2𝐴2 + ⋯ 𝐵

 

Sendo esta a expressão equivalente no sentido convencional à Eq.(III.12) em 

Max-Plus [BACCELLI01]. 

A matriz de transferência da Eq.(III.12) é definida através de uma série infinita e a convergência 

depende do valor de 𝛾. Se a série é convergente para 𝛾 =  𝛾 ′ , então ela também é convergente 

para todos os 𝛾 que sejam menores que 𝛾 ′ . Se a série não converge, ela ainda tem um significado 

como uma série formal. Igual como na teoria de sistemas convencionais, a matriz de transferência 

                                                           
27

 A operação Star Kleene [BACCELLI01] é definida como a soma infinita: 𝑨∗ =  𝑨𝒏
𝒏∈𝑵 . 
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é especialmente útil quando vários subsistemas são combinados para construir sistemas maiores, 

através de conexões série, paralelo, e de realimentação. Por exemplo, o produto de duas matrizes 

de transferência (onde tacitamente se assume que os tamanhos destas matrizes são tais que a 

multiplicação é possível), é uma nova matriz de transferência, a qual se refere a um sistema que 

consiste de sistemas originais conectados em série. 

 


