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RESUMO 
 

 

Em projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados normalmente adota-se uma 

abordagem de “tentativa e erro” nas atividades relacionadas ao porte do sistema operacional 

(SO), resultando em um porte incompleto ou inconsistente. Nesta pesquisa apresenta-se um 

trabalho original onde se propõe uma solução para esta abordagem através de uma 

metodologia completa para a detecção das partes do SO que devem ser ajustadas de forma que 

o SO seja portado para a nova plataforma de hardware. A metodologia proposta combina as 

informações do código-fonte do SO e as particularidades do novo hardware, resultando em: 

uma lista completa do código-fonte que deve ser ajustado; a interdependência entre estes 

códigos-fonte; a ordem de prioridade de modificação para cada código-fonte; e um 

cronograma baseado em esforço, para auxiliar o planejamento das modificações. 

Adicionalmente, propõe-se um algoritmo para a resolução de referências cíclicas em arquivos 

de código-fonte. Por fim, é apresentado um estudo de caso baseado em uma aplicação 

desenvolvida segundo a metodologia proposta. 
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ABSTRACT  

 

Embedded system development frequently uses the “trial and error” approach for 

Operating System (OS) porting, resulting in incomplete or inconsistent porting. In this work, 

we present a pioneer work addressing this issue. We propose a complete method for detecting 

OS parts that should be adjusted in order to port the OS into a new hardware platform. The 

proposed method combines information from the OS source-code and peculiarities of the new 

hardware platform, resulting in: a complete list of source-codes that must be adjusted; the 

interdependence between these source-codes; the priority order of modifications for each 

source-code; and an effort-based schedule to help planning the modifications. In addition, we 

propose an algorithm dealing with source-code’s cyclic references. Finally, we present a 

study-case based on an application developed according the proposed method. 
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Capítulo 1 

1 Introdução 

1.1 Contextualização 

A cada dia vê-se crescer o uso de  produtos da tecnologia atual tais como, 

microcomputadores, telefones sem fio, telefones celulares, câmeras digitais, entre outros. De 

fato, uma lista completa destes equipamentos certamente seria bem extensa, e a cada dia 

surgem novas versões destes equipamentos, quer seja agregando novas facilidades, ou muitas 

vezes, apenas fundindo equipamentos diferentes para o lançamento de novas categorias de 

produtos. Isto tudo gera uma vasta quantidade de funcionalidades e modelos de equipamentos 

à disposição de todos. É inegável a contribuição que tais equipamentos dão à realização das 

tarefas pessoais ou profissionais cotidianas. 

Por trás de todo o vasto conjunto de funcionalidades e diversidade de modelos de 

equipamentos, existe um trabalho intenso em conceber, projetar e desenvolver tais produtos 

(CARRO, 2004). O processo de desenvolvimento de equipamentos alinhados às modernas 

tecnologias é um desafio enorme, que requer abordagens metódicas que ofereçam um mínimo 

de previsibilidade de resultados (MOORE, 1965). Um tipo bastante particular destes produtos 

são os sistemas embarcados, que são sistemas microprocessados onde o hardware e o 

software são dedicados a funcionalidade a que se destina o produto, em contraste com um 

microcomputador pessoal que é de uso genérico e sua finalidade é definida pelo usuário do 

microcomputador. Normalmente os sistemas embarcados são otimizados de forma que o 

hardware e o software consigam o melhor desempenho dentro das funções esperados do 

produto. 
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A cada instante, novos produtos de sistemas embarcados são lançados, alguns com 

novas funcionalidades, outros apenas combinando funcionalidades já existentes. Além disto, 

existem os lançamentos de produtos com melhorias no desempenho, mensurados em fatores 

como consumo de memória, consumo de energia, tamanho e peso. Soma-se a estes 

lançamentos, os com capacidade de adição de novas funcionalidades através da carga de 

novos programas, isto é, apenas modificando o conjunto de firmware instalado no 

equipamento.  

Em quase todos estes tipos de produtos, o sistema operacional é uma peça 

fundamental, e sua arquitetura determina a possibilidade e o grau de dificuldade de alteração 

nas funcionalidades através da modificação do conjunto de software instalado. 

Em qualquer projeto de sistema embarcado, existem pelo menos quatro grandes 

caminhos para atender a necessidade de um sistema operacional para o projeto: 

1. Definir a plataforma de hardware em função do escopo suportado por um 

sistema operacional arbitrariamente definido; 

2. Desenvolver completamente um sistema operacional, específico para a 

plataforma de hardware escolhida para o novo projeto; 

3. Utilizar um sistema operacional pré-existente, disponível comercialmente, e 

que seja direcionado para a plataforma de hardware escolhida para o novo 

projeto; 

4. Portar o sistema operacional Linux partindo de uma versão
1
 próxima da 

plataforma de hardware escolhida para o novo projeto (LHP, 2006). 

Examinando-se cada uma das possibilidades para o atendimento da necessidade de um 

sistema operacional, vê-se que a definição da plataforma de hardware, em função de um 

sistema operacional, não parece uma abordagem prática. É oportuno registrar que em projetos 

de sistema embarcados estão presentes restrições de mercado, e se espera que o projeto seja 

desenvolvido com orçamentos e prazos cada vez menores (CARRO, 2004). Estas restrições 

exigem que as decisões estejam livres para explorarem ao máximo as possíveis opções para o 

projeto, buscando a combinação desejada entre orçamento, funcionalidades e prazos. 
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O desenvolvimento de um sistema operacional específico para uma plataforma de 

hardware não é uma tarefa trivial e, além disto, pode não atender às restrições de tempo de 

desenvolvimento do sistema embarcado em questão. Outro fator a ser considerado é o fato de 

que o desenvolvimento de sistemas operacionais exige alta expertise normalmente disponível 

apenas com orçamentos elevados.   

Utilizar um sistema operacional pré-existente, e disponível comercialmente, pode ser 

uma solução adequada para atender a restrições de tempo, mas tem impacto no orçamento do 

projeto e do produto final, pois muitos destes sistemas exigem, além da aquisição de uma 

licença de desenvolvimento, o pagamento de royalties. Devem ser consideradas também as 

restrições deste tipo de opção com relação à extensão ou acréscimo de funcionalidades que 

eventualmente sejam necessárias imporem ao sistema operacional. Em algumas situações, 

bibliotecas de código especializadas devem ser adquiridas juntamente com o sistema 

operacional, penalizando ainda mais o orçamento final do projeto.  

1.2 Motivação 

A grande motivação para esta pesquisa vem justamente da percepção, após ter 

participado do desenvolvimento de vários sistemas embarcados, de que não existe uma 

metodologia adequada e específica para o porte de um sistema operacional, o que fica claro 

pelo pequeno número de pesquisas publicadas sobre este assunto. Esta constatação representa 

uma contradição, visto que o sistema operacional é uma peça fundamental na grande maioria 

dos projetos de sistemas embarcados. Desta forma, tornou-se necessário realizar uma ampla 

pesquisa sobre como ocorre o desenvolvimento de sistemas embarcados e como as questões 

ligadas ao sistema operacional são tratadas, pesquisa esta cujo resultado converge para a 

presente dissertação. 

1.3 Objetivos 

Portar o sistema operacional Linux, isto é, portar o kernel do Linux, pode não ser uma 

decisão adequada se a versão escolhida do sistema operacional não estiver próxima o 

suficiente da plataforma de hardware desejada. Realizar a escolha adequada terá impactos 

positivos no trabalho de adaptação. Em cenários mais promissores não há real necessidade de 

modificação e acréscimos no kernel do Linux, e sim necessidade de construção de device 

                                                                                                                                                   
1  O termo versão aqui utilizado e aplicado ao sistema operacional Linux refere-se à variedade de 
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drivers para as especificidades do projeto em questão, o que diminui muito a complexidade do 

projeto. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, determinar, testar e avaliar as etapas críticas do 

porte do sistema operacional Linux para um novo hardware, e propor uma metodologia para o 

porte do sistema operacional Linux, aplicando esta metodologia em um estudo de caso de 

desenvolvimento de um sistema embarcado. 

1.4 Organização do Texto 

No Capítulo 2 é apresentado o sistema operacional Linux, suas partes componentes e 

suas interdependências. São abordadas questões técnicas sobre o desenvolvimento de sistemas 

operacionais e o kernel do Linux é classificado segundo estas questões técnicas. São 

apresentadas também considerações sobre as partes do kernel do Linux nas quais deve ser 

concentrado o maior esforço no trabalho de porte do sistema para arquiteturas não suportadas. 

No Capítulo 3 são apresentados os conceitos e também tipos de sistemas embarcados, 

as etapas normalmente presentes em seu desenvolvimento e os problemas decorrentes das 

decisões particulares a cada uma destas etapas. No Capítulo 4 é apresentado o conjunto de 

ferramentas utilizadas nas atividades referentes ao porte do Linux, destacando-se as 

distribuições Linux normalmente empregadas no desenvolvimento de sistemas embarcados.  

No Capítulo 5 são apresentadas as etapas críticas do porte do sistema operacional 

Linux para hardware arbitrário em sistemas embarcados, e é apresentada também uma 

proposta de metodologia para o porte do sistema operacional Linux para uma nova plataforma 

de hardware. No Capítulo 6 é apresentado um estudo de caso no qual a metodologia proposta 

é aplicada. E, finalmente, no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e trabalhos futuros.   

 

                                                                                                                                                   
arquiteturas de processadores para os quais o Linux tem uma versão direcionada.  
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Capítulo 2 

2 O Sistema Operacional Linux  

2.1 Introdução 

Conhecer o sistema operacional Linux é fundamental para a análise crítica da 

viabilidade e esforço necessário para portar este sistema operacional para plataformas de 

hardware ainda não suportadas. Nesta seção são apresentados detalhes do kernel do Linux 

necessários ao entendimento do mesmo.  

O sistema operacional Linux  foi criado em 1991 pelo Finlandês Linus Touvard, como 

uma resposta a sua necessidade pessoal e acadêmica de desenvolver e executar programas em 

ambiente semelhante ao Unix2 (LHP, 2006). O nome dado ao sistema operacional é uma 

combinação do nome Linus e a palavra Unix, que resultou em Linux. 

O termo Linux é amplamente utilizado e, muitas vezes, é uma generalização dos 

termos embedded Linux, real-time Linux e sistema Linux. Além destes termos, o Linux é 

também utilizado como referência a um sistema Linux, uma distribuição Linux ou ao kernel 

do Linux. 

O termo sistema Linux refere-se a um computador pessoal cujo sistema operacional é 

o Linux e os aplicativos utilizados são normalmente nativos desta plataforma. O kernel do 

Linux,  núcleo do sistema operacional, pode ser obtido sem custos, bastando simplesmente 

realizar o acesso ao sítio na Internet  e proceder a uma cópia eletrônica (download) (RUBINI, 

1999; LKA, 2006). Algumas empresas especializaram-se em agregar valor ao sistema Linux, 

                                                
2  Unix é um sistema operacional criado na década de 60 que fornece um ambiente de rede multiusuário e 
multitarefa, inicialmente disponível apenas em sistemas de grande porte.   
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adicionando software aplicativo para diversas finalidades. Estas empresas são conhecidas 

como provedoras de distribuições Linux. 

O Linux é distribuído através de uma licença GPL3, o que garante o acesso aos 

arquivos de códigos fontes do programa e permite o seu uso e alteração para atender a 

necessidades específicas, sem que seja necessário obter autorizações.  

A compreensão do funcionamento de um sistema operacional exige o conhecimento 

de suas partes componentes, das quais se destaca o kernel, detalhado a seguir. 

2.2 O Kernel de Um Sistema Operacional  

 O kernel de um sistema operacional é um bloco de componentes de software 

integrados, dedicados a tarefas de controle do hardware, provendo mecanismos de acesso ao 

mesmo (TANEMBAUM, 2001). O kernel de um sistema operacional é comumente escrito em 

código direcionado para o tipo de processador no qual será executado. Normalmente, quando 

se diz que o kernel deve ser portado para uma determinada plataforma, isto é, adaptado a um 

determinado processador, memória e vias de acesso, significa  que o kernel deve ser  

modificado para que o mesmo use apenas instruções válidas e adequadas para esta plataforma 

alvo. Portanto, é extremamente importante conhecer a organização interna do kernel, bem 

como quais são as responsabilidades de um sistema operacional. Em termos arquiteturais, o 

kernel de um sistema operacional é dividido em grandes blocos com funções bastante 

específicas: gerenciamento de processos; gerenciamento de memória; sistema de arquivos; 

controle de dispositivos. Estes blocos são descritos a seguir: 

2.2.1 Gerenciamento de Processo 
O gerenciamento de processos envolve as atividades de criação, controle e 

encerramento de processos. Todos os recursos necessários para que um processo conclua seu 

trabalho são obtidos através de chamadas de sistemas, que também representam outros 

processos que devem ser criados, controlados e devidamente encerrados. O computador 

pessoal dotado de um micro-processador utiliza uma tecnologia que realiza a execução de 

apenas uma instrução de código por fração de tempo, sendo essa fração de tempo chamada de 

quantum (MOORE, 1965; TANENBAUM, 2001). Isto equivale dizer que não é possível, com 

esta tecnologia, executar, simultaneamente, mais de um programa de computador. Embora 

esta restrição seja verdadeira, através de um gerenciamento otimizado de processos é possível 
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a execução alternada de vários programas, criando-se a ilusão de que vários processos são 

executados simultaneamente. Para obter esta característica, o gerenciador de processos 

compartilha a CPU (Central Processing Unit) distribuindo o tempo entre as tarefas existentes. 

Toda esta atividade gera enormes necessidades de controle, comunicação e sincronização 

entre tarefas. O gerenciador de processos é o responsável pela correta execução de todas estas 

atividades. 

2.2.2 Gerenciamento de Memória 
Qualquer processo a ser executado, seja ele oriundo de uma aplicação requisitada pelo 

usuário, seja de uma necessidade interna do sistema operacional, requer memória para este 

processamento (FINKEL, 1988). A memória de um sistema computacional é, portanto, o 

recurso mais requisitado e que gera o maior número de conflitos entre requisições. Nas 

atividades de controle executadas pelo gerenciador de processos a memória é vital para 

armazenar os processos que devem ser executados, e as informações relativas a estes 

processos, tais como os resultados de processamento matemático, ou os dados relacionados a 

dispositivos de entrada ou saída. É função, portanto, do gerenciador de memória, manter a 

alocação e distribuição de memória coesa, impedindo que processos modifiquem ou destruam 

informações pertencentes a outros. O gerenciamento incorreto de memória é a causa mais 

comum de falhas em sistemas operacionais (TANEMBAUM, 1992; TANENBAUM, 2001). 

2.2.3 Sistemas de Arquivos 
Manter informações em um computador requer grande organização e separação de 

informações somente obtidas com uma abordagem planejada e fortemente documentada. A 

documentação que define como as informações estão organizadas e identificadas são 

conhecidas como especificação de sistemas de arquivos (FINKEL, 1988). Um sistema de 

arquivo provê funcionalidades para a construção de arquivos e diretórios, além de 

eventualmente associar informações complementares tais como: hora de criação, proprietário, 

permissões de uso. Um sistema de arquivo corretamente mantido deve se encontrar em estado 

coerente. Manter este estado coerente nos sistemas de arquivos é função do gerenciador de 

arquivos (TANENBAUM, 2001). 

                                                                                                                                                   
3  GPL - GNU General Public License é uma modalidade de licença prevista no movimento de software 
livre. Uma descrição completa pode ser obtida em http://www.linux.org/info/gnu.html. 
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2.2.4 Controle de Dispositivos  
Sistemas operacionais, em sua essência, têm a responsabilidade de unir partes do 

hardware de uma plataforma de hardware  e disponibilizar os recursos resultantes desta união 

como se fosse um só (FINKEL, 1988; TANENBAUM, 2001).  

Desta união deve resultar o uso confortável dos diversos tipos de dispositivos 

disponíveis. É função do gerenciador de dispositivos manter controle sobre os diversos 

equipamentos acoplados a uma plataforma de hardware. Para cada tipo de dispositivo 

acoplado será necessário um trecho de código específico no gerenciador de dispositivos, ou a 

adoção de alguma estratégia que permita que suporte de software seja incorporado 

posteriormente.  

2.3 Modelos de Arquitetura de Kernel  

Para uma melhor compreensão do funcionamento do kernel do Linux, é necessária 

uma apresentação dos dois tipos fundamentais de arquiteturas de kernel predominantes no 

mercado, e estudados em Ciência da Computação: a arquitetura monolítica e a arquitetura 

microkernel (TANENBAUM, 2001; FINKEL, 1988; TANEMBAUM, 1992). 

2.3.1 A Arquitetura Monolítica 
Um kernel desenvolvido orientado por uma arquitetura monolítica é organizado em 

um único bloco com todas as suas funcionalidades carregadas em memória (TANENBAUM, 

2001). É uma característica deste tipo de desenvolvimento a implementação de alguma 

conexão (interface) de alto nível, através da qual os aplicativos interagem com o kernel. As 

necessidades internas de comunicação do kernel são resolvidas através de chamadas de 

sistema.  

Chamadas de sistema (system calls) são funções de software disponibilizadas para fins 

de comunicação ou solicitações de serviços originadas em necessidades internas ao kernel ou 

entre o kernel e aplicativos. Quando este tipo de serviço envolve apenas aplicativos, o termo 

correto é API (application programming interface) (FINKEL, 1988). 

Na Figura 2.1 é apresentado um modelo simplificado para a arquitetura monolítica. Os 

elementos que compõem esta arquitetura são: 

� Processo principal - É o corpo principal do kernel que invoca os serviços 

requisitados; 
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� Procedimentos de serviços – É um conjunto de procedimentos de serviços que 

implementam as chamadas de sistema; 

� Procedimentos utilitários - É um conjunto de procedimentos que auxiliam os 

procedimentos de serviços. 

 

Figura 2.1 – Modelo simples de um kernel monolítico 

2.3.2 A Arquitetura Microkernel 
Em oposição ao kernel monolítico, o kernel desenvolvido segundo a proposta da 

arquitetura microkernel não tem todas as suas funcionalidades simultaneamente carregadas 

em memória (TANENBAUM, 2001). Normalmente, o kernel de arquitetura microkernel 

inclui a implementação de alguma conexão (interface) de alto nível, através da qual os 

aplicativos interagem com o kernel. As necessidades internas de comunicação do kernel são 

resolvidas através de IPC4 (Inter-process communication). Outra característica desta 

arquitetura é mover a maior parte do trabalho do kernel para o espaço do usuário. É comum 

em várias implementações de sistema operacional utilizar uma técnica que consiste em 

separar a área de memória em duas: a área de memória do kernel e área de memória do 

usuário.  

                                                
4  IPC (Comunicação entre processos) é o nome dado ao conjunto de técnicas normalmente utilizadas 
para a troca de dados entre aplicações. Os mecanismos mais utilizados são: Uso de rede (sockets), memória 
compartilhada, API/SysCall, pipelines, troca via arquivos em disco. 
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A área do kernel é também referenciada como espaço do kernel, e a área do usuário 

como espaço do usuário. A área de memória do kernel, normalmente, não é paginada em 

disco, isto é, está sempre carregada em memória. Em oposição, a área de memória do usuário 

é constantemente paginada em disco quando o escalonador de tarefas (gerenciador de 

processos) escolhe a próxima aplicação a ser executada. 

A técnica apresentada permite que, em caso de problemas, o todo não seja 

comprometido, e apenas a parte problemática deva ser removida e reiniciada.  A Figura 2.2 

apresenta um modelo simplificado para a arquitetura microkernel (TANENBAUM, 2001).  

 
Figura 2.2 - Modelo simples de um kernel microkernel  

Os elementos que compõem esta arquitetura são: 

� Processo principal – É executado no espaço do kernel, tendo acesso direto ao 

hardware. Ele disponibiliza um conjunto mínimo de funcionalidades de uso 

específico. Ele disponibiliza também os recursos de registro de funcionalidades a 

serem providas pelos servidores. Permite a comunicação entre os servidores e os 

clientes (outros servidores e aplicações do usuário). O Processo principal funciona,  

fundamentalmente, como registrador de funcionalidades. Quando um novo 

servidor é acionado, ele deve informar ao processo principal quais recursos 

(funcionalidades) serão disponibilizadas por ele. Quando um servidor for 

finalizado, o processo principal eliminará dos registros as funcionalidades que 

eram providas pelo servidor. O processo principal pode ser resumido como uma 
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central de comunicação, integrando todas as peças de software que irão compor o 

sistema operacional; 

� Chamadas de sistema – Pertencem ao processo principal, são evidenciadas na 

arquitetura apenas por serem o principal elemento de comunicação entre os 

servidores e aplicações e o processo principal; 

� Servidores – A arquitetura microkernel é orientada para o modelo Cliente X 

Servidor. Sendo assim,  cada um dos servidores exemplificados na Figura 2.2  

deve ter uma finalidades específica. Os servidores representam a diversidade de 

funções ofertadas aos aplicativos ou necessárias para consumo pelo próprio 

sistema operacional. Cada servidor funciona no espaço do usuário e tem seu 

próprio contexto (TANENBAUM, 2001). O termo contexto, aplicado aos sistemas 

operacionais, refere-se ao conjunto de dados e instruções que compõem uma 

determinada tarefa (programa). Quanto menor for a memória, maior será o 

trabalho de troca de contexto para cada tarefa diferente a ser executada pelo 

processador. A comunicação com os servidores ocorre através de chamadas de 

sistema ou outros mecanismos de IPC. 

2.4 A Arquitetura do Kernel do Linux  Vista em Blocos 

O kernel do Linux é o sistema operacional propriamente dito e, como se viu nas seções 

anteriores, o kernel apresenta uma estrutura interna dividida em grandes blocos funcionais. 

Foi ainda apresentado o conceito sobre a arquitetura dos sistemas operacionais, destacando-se 

dois modelos de arquiteturas utilizadas no seu desenvolvimento: monolítico e microkernel.  

Estudando-se estes modelos de kernel, pode-se compreender melhor como funciona o 

kernel do Linux, e assim identificar a melhor abordagem para a tarefa de portar o código do 

kernel para uma determinada plataforma de hardware. 

O kernel do Linux oferece capacidade real de processamento multitarefa5, suporta a 

abstração de memória virtual, compartilhamento de biblioteca de código, carga de código sob 

demanda, através dos device drivers  e bibliotecas de ligação dinâmica, e provê ainda suporte 

completo a redes de comunicação de dados (FINKEL, 1988; TANEMBAUM, 2001; 

YAGHMOUR, 2003; RUSLING, 2005; RUBINI, 2005). 

                                                
5  Deve-se lembra que a característica de multitarefa é obtida através do compartilhamento da CPU 
através de pequenas frações de tempo. 
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A arquitetura do Linux é baseada em uma arquitetura monolítica híbrida6 (BOVET, 

2002). O Linux  beneficia-se da velocidade de comunicação interna obtida da arquitetura 

monolítica, associada à versatilidade de expansão do padrão microkernel, alcançada através 

do controle e da arquitetura dos device drivers desenvolvidos para Linux. 

Na Figura 2.3 se vê  a arquitetura do kernel do Linux.  

 

Figura 2.3 - A arquitetura do kernel do linux  

Os elementos que compõem esta arquitetura são: gerenciador de processos; 

gerenciador de memória; gerenciador de sistemas de arquivos; gerenciador de dispositivos; 

gerenciador de rede; device drivers. Estes elementos são descritos a seguir. 

2.4.1 Gerenciador de processos 

O gerenciador de processos é o elemento responsável por implementar as 

funcionalidades de controle de processos, tendo forte dependência da arquitetura de 

hardware. Este elemento está diretamente relacionado à CPU. Todas as funções do 

escalonador de processos são de responsabilidade deste elemento. 

                                                
6  O fato do kernel do Linux não ser microkernel foi o tema  de uma famosa discussão (1992) entre Linus 
Touvard e Andy Tanenbaum.  
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2.4.2 Gerenciador de memória 

O gerenciador de memória é o elemento responsável por realizar o controle do uso de 

memória do sistema, sendo que este controle de uso deve estabelecer meios de utilização sem 

impor políticas de uso da memória disponível. Este elemento também provê o recurso de 

memória virtual em associação com o sistema de arquivos. O gerenciamento de memória está 

diretamente relacionado com os dispositivos de memória  e MMU  (Memory Management 

unit). 

2.4.3 Gerenciador de Sistemas de Arquivos 

O gerenciador de sistema de arquivos é o elemento responsável pelo sistema de 

arquivos do Linux, e tem forte relacionamento com o gerenciamento de memória na 

efetivação do recurso de memória virtual. O sistema de arquivos provê os recursos que 

permitem a existência de arquivos e diretórios nos sistemas Linux.  

Devido ao grande número de sistemas de arquivos existentes, tais como: ext2, fat, 

fat32, ntfs, este gerenciador utiliza device drivers específicos para cada tipo de sistema de 

arquivos a ser suportado. Por exemplo, para o sistema de arquivos fat existe um device driver 

no Linux que provê todas as funcionalidades esperadas segundo as especificações do tipo de 

sistemas de arquivos fat.  

Também é função do gerenciamento de sistemas de arquivos prover as 

funcionalidades necessárias para o acesso a dispositivos de blocos7. Dispositivos de blocos 

são dispositivos que lêem e gravam grandes blocos de informações em cada operação. 

O Linux é um sistema operacional fortemente relacionado ao sistema de arquivos. No 

Linux existem duas formas de se acessar dispositivos: comunicando-se diretamente com o 

dispositivo através de software específico para esta finalidade, ou  utilizando-se o sistema de 

arquivos.  

Estas duas formas de acessar dispositivos ocorrem porque o Linux vincula os 

dispositivos a registros (pontos de entradas) no sistema de arquivos, e esta é uma 

característica marcante neste sistema operacional. Devido a este relacionamento típico do 

Linux com o sistema de arquivos, um grande esforço foi realizado para dotar o Linux de 

                                                
7  Dispositivos de blocos são os dispositivos de entrada e ou saída que suportam apenas operações de 
leitura e escrita de grandes regiões. Dispositivos de caracteres são dispositivos que permitem a leitura e ou 
escrita de apenas um byte por vez. Dispositivos de blocos requerem menor esforço computacional para a 
manipulação de dados. Normalmente são mais rápidos, do ponto de vista de transferência de dados, do que os 
dispositivos de caracteres.  
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sistemas de arquivos robustos e rápidos. Deste esforço, resultaram sistemas de arquivos tais 

como o ext2, ext3, reiser, entre outros (LHT, 2006).  

Outro aspecto que também deve ser ressaltado é o amplo suporte que o Linux oferece 

aos sistemas de arquivos nativos de outras plataformas, tais como: fat (Msdos), vfat 

(Windows), ntfs (Windows NT), etc (LHT, 2006). 

2.4.4 Gerenciador de Dispositivos 

Este elemento é o responsável por prover acesso aos dispositivos de entrada e saída de 

dados, inclusive dispositivos externos, tais como: discos rígidos, discos flexíveis, unidades 

leitoras e gravadoras de CD/DVD. O acesso a tipos específicos de hardware depende de um 

device driver específico para cada dispositivo a ser controlado. Também são funções deste 

gerenciador prover as funcionalidades de acesso aos dispositivos de caracteres e aos consoles 

virtuais ou reais.  

A diversidade de dispositivos que são suportados em sistemas Linux deve-se à forma 

como foi planejado seu controle de dispositivos. A definição da forma de acesso e 

mecanismos de ação sobre dispositivos não é inflexível, e é realizada através de pequenos 

componentes de softwares chamados device drivers8. Os device drivers também são 

conhecidos genericamente por drivers ou controladores.  

Pode-se, literalmente, adicionar, a qualquer momento, drivers para um equipamento 

específico e, quando não mais for necessário, solicitar a remoção do driver. Isto melhora 

substancialmente o uso de memória, pois apenas dispositivos que estão efetivamente sendo 

utilizados têm os drivers carregados em memória. Note que através desta técnica, pode-se 

incluir suporte a um novo equipamento simplesmente escrevendo um novo driver, ou 

adaptando um driver já existente. Esta técnica é especialmente importante em cenários em 

que os recursos de memória são escassos é constitui uma das características mais valiosa do 

Linux para sistemas embarcados (RUBINI, 2005). 

                                                
8  Device drivers são elementos de software que se comunicam diretamente com um dispositivo de 
hardware. Normalmente existe um device driver específico para cada tipo e versão de hardware. É o device 
driver que tem informações do tipo de configuração que um determinado equipamento suporta. Exemplificando 
para uma impressora, o device driver deve saber, entre outras informações, quais cores, quais tipos de letras e 
tipos de papel uma impressora suporta, e para cada uma destas características, qual exatamente deve ser a 
seqüência de bytes a serem enviadas para a impressora para que a mesma produza o resultado desejado. 
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2.4.5 Gerenciador de Rede 

O gerenciador de rede provê o suporte aos recursos de rede de comunicação de dados, 

provendo serviços desde a camada física de rede até a camada de aplicações. 

Embora o hardware de rede seja um dispositivo de entrada e saída de dados, o 

gerenciador de rede é separado do gerenciador de dispositivos devido à natureza ímpar das 

interfaces de rede. Uma interface de rede não é orientada a fluxo e dificilmente pode ser 

mapeada para uma entrada no sistema de arquivos. São tratados como dispositivos eth[n]9 e 

não têm ponto de entrada no sistema de arquivos. 

Dispositivos de rede e de memória são as únicas exceções que estão fora do controle 

de dispositivos genéricos. Os dispositivos de rede têm profunda relação com o kernel, visto 

que a maior parte das atividades de comunicação entre processos utiliza recursos de rede, e as 

tarefas de roteamento10 são realizadas diretamente pelo kernel. O controle de dispositivos de 

rede faz uso dos serviços do controle de dispositivos geral, acarretando no uso de drivers 

específicos para placas de rede. 

2.4.6 DD – Device Drivers 

Os Device Drivers fornecem acesso aos dispositivos, isto é, efetivamente estão em 

contato direto com o hardware. Constituem as únicas peças de software que são particulares a 

cada dispositivo. Como os fabricantes constroem seus equipamentos de maneira arbitrária (a 

exceção da comunicação via barramento), cada novo produto lançado requer um controlador 

específico que conheça o conjunto de comandos aceitos pelo novo produto; o device driver é 

este controlador.  

Os controladores são fundamentais em sistemas Linux e, é através deles que o sistema 

aumenta ou diminui sua capacidade de suporte a diferentes dispositivos. Device drivers 

podem ser carregados e descarregados da memória, e normalmente são carregados quando 

alguma solicitação a um dispositivo é requerida. Encerrado o uso do dispositivo, o seu 

correspondente device driver é removido da memória. Existem diversos tipos de device 

                                                
9  No sistema operacional Linux os dispositivos têm uma nomeação especial que identifica o tipo de 
dispositivos, por exemplo: Dispositivos de rede que seguem o padrão ethernet são chamados de dispositivos eth. 
Em um equipamento com duas placas de rede ethernet têm-se os dispositivos eth0 e a eth1. Por outro lado, Hard 
Disks são nomeados como hd, Os Floppy Disks são nomeados como fd. 
10  Roteamento é o termo técnico utilizado para descrever os cálculos necessários à definição do endereço 
do destino e encaminhamento de dados de um ponto a outro em ambientes de rede. É uma atividade 
intensamente realizada para a correta manutenção do funcionamento de redes grandes, como por exemplo, a 
Internet. 
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drivers, e eles são classificados quanto à natureza dos dispositivos a que se destinam, ou a sua 

própria  natureza.  

Os principais tipos de device drivers são destinados a: dispositivos de blocos e 

caracteres; dispositivos de rede; dispositivos SCSI; não vinculados a dispositivo de hardware. 

Os drivers para dispositivos de blocos integram-se ao sistema de arquivos. O Linux 

não limita a quantidade de dados a serem lidos ou gravados por vez. Controles internos que 

sejam requeridos são efetuados pelo kernel. Além disso, todos os dispositivos de blocos têm 

entradas no sistema de arquivos. No Linux, os drivers para dispositivos de blocos registram-se 

no kernel utilizando uma estrutura pré-definida que indica quais funcionalidades  são providas 

pelo driver.. 

Os drivers para dispositivos de caracteres registram-se no kernel da mesma forma que 

os de bloco. A diferença fundamental está  na quantidade de dados que podem ser lidos ou 

gravados a cada operação solicitada ao driver, e também na movimentação com deslocamento 

positivo ou negativo nos dados. Os arquivos que são mantidos em dispositivos de blocos 

permitem offsets positivos ou negativos para leitura e gravação de dados. Já os dispositivos de 

caracteres (normalmente) não permitem este tipo de operação. 

Os drivers para dispositivos de rede requerem tratamento diferenciado. Estes drivers 

normalmente estão vinculados a um dispositivo físico, por exemplo, a uma interface de rede 

que suporte o padrão ethernet. (SOARES, 1990; BOVET, 2002). Em algumas situações, o 

driver de rede comporta-se como um driver não vinculado a dispositivo físico, sendo neste 

caso, um driver de software que provê funcionalidades como, por exemplo, as necessárias 

para interface loopback11. Outro fator que distingue os drivers de dispositivos de rede é que o 

kernel não se comunica com estes drivers através de chamadas read ou write, e sim com 

chamadas de estabelecimento de conexões. 

Os drivers para  dispositivos SCSI12 pertencem a uma categoria especial, independente 

do gerenciador de controle de dispositivos. Na verdade, SCSI é um protocolo de comunicação 

entre o computador e dispositivos SCSI. Todo dispositivo SCSI responde ao mesmo 

protocolo, independente da interface controladora instalada no computador. O driver SCSI 

lida com endereçamentos lógicos (mapeamento) e é o cabo físico que dá acesso aos 

                                                
11  Interface de loopback é uma interface de software utilizada para comunicação interna do kernel e 
também disponível para que aplicações do usuário implementem métodos de IPC. Normalmente a interface de 
loopback é numerada com 127.0.0.1. 
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dispositivos. Esse mapeamento independe dos dispositivos ligados ao cabo e depende da 

interface instalada.  

Por fim, existem os drivers não vinculados a dispositivos de hardware que, 

semelhante aos drivers de rede  direcionados para a loopback, implementam funcionalidades 

de software. Estas funcionalidades podem ser protocolos de comunicação entre dispositivos 

ou entre computadores, como podem ainda implementar servidores de alto nível com 

funcionalidades reduzidas.  Alguns exemplos comuns de drivers não vinculados a dispositivos 

de hardware são os drivers para sistemas de arquivos e os drivers  de uso geral. 

Driver de sistemas de arquivos é o driver que provê um sistema de arquivos tais como, 

fat vfat, ntfs, ext2, ext3, entre outros, e podem ser adicionados ou removidos de um kernel. 

Esta versatilidade no suporte a diferentes sistemas de arquivos permite que um mesmo 

equipamento possa ter ampliado seu uso em ambientes heterogêneos.  

Os drivers de uso geral são utilizados para disponibilizar funcionalidades de software,  

e um exemplo deste tipo de driver pode ser encontrado em sistemas seguros, provendo 

criptografia ou funções de autenticação. Outro exemplo é a construção de servidores simples 

para dar suporte a funcionalidades de alto nível, tais como: dotar um sistema embarcado de 

um pequeno servidor HTTP, permitindo que o acesso ao dispositivo seja realizado através de 

confortáveis recursos de navegação HTML (SAVOLA, 1995). A estratégia de utilizar drivers 

para prover micro-servidores pode ser generalizada para servidores SNMP, FTP, POP3, etc 

(STALLINGS, 1996; RFC959, 2006; RFC1939, 2006).  

É importante acrescentar que todos os códigos fontes dos device drivers podem ser 

incorporados ao código-fonte do kernel. Esta incorporação é feita em tempo de pré-

compilação e torna o driver inseparável do kernel. Se isto for feito, perde-se a característica 

de carga e descarga automática do driver, mas se ganha em velocidade. Um exemplo típico 

deste tipo de ação ocorre quando é necessário que o kernel tenha capacidade de ler um 

determinado tipo de sistema de arquivo em tempo de inicialização (boot) do sistema. Embora 

isto possa ser parcialmente resolvido com o uso de sistemas de arquivos em RAM, 

normalmente a estratégia adotada é vincular definitivamente o device driver ao código do 

kernel. 

                                                                                                                                                   
12  SCSI é uma abreviação para Small Computer Systems Interface, é um padrão estabelecido no mercado 
de estações trabalhos. 
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2.5 Resumo das características do kernel do Linux  

Várias características do Linux foram apresentadas nas seções anteriores. Nesta seção 

apresenta-se um resumo destas características, além de considerações sobre o impacto das 

mesmas no trabalho de portar o kernel para uma nova arquitetura de hardware. As 

características a resumir são: gerenciamento de processos; gerenciamento de memória; 

gerenciamento de sistemas de arquivos; gerenciamento de dispositivos; gerenciamento de 

rede; uso de device drivers. 

2.5.1 Gerenciamento de processos 

O Linux tem um gerenciamento de processos bem definido, isto é, um bloco de código 

separado para tratamento exclusivo destas funcionalidades. Esta abordagem favorece a 

manutenção deste código permitindo que modificações realizadas não tenham impacto sobre 

os demais componentes do kernel. 

O gerenciamento de processos é o bloco de código em que o maior esforço deverá ser 

empreendido na tarefa de portar o kernel para uma arquitetura específica.  Ele está 

relacionado diretamente com o controle de interrupções e com o controle da CPU. 

2.5.2 Gerenciamento de memória  

A funcionalidade de gerenciamento de memória também é provida por um bloco de 

código separado. Novamente esta abordagem favorece a manutenção deste código, permitindo 

que  modificações realizadas não tenham impacto sobre os demais componentes do kernel. O 

gerenciador de memória do Linux está intimamente ligado à unidade de gerenciamento de 

memória (MMU), e deve ser ajustado para a plataforma de hardware escolhida. Em projetos 

que utilizem uma plataforma de hardware sem MMU o trabalho será maior, pois as 

funcionalidades providas MMU são supridas por software. Além disto, deve ser provido 

suporte adequado ao dispositivo de memória13 (MTD) envolvida no projeto. 

2.5.3 Gerenciamento de Sistemas de Arquivos   

Apesar de também ser desenvolvido em um bloco de código separado, o sistema de 

arquivos normalmente não sofre modificações em seu código durante o trabalho de porte para 

uma nova plataforma de hardware. O trabalho referente a este bloco está mais direcionado em 
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configurar os sistemas que serão utilizados. A configuração refere-se a comportamentos e 

conteúdos iniciais desejados. O maior trabalho fica com o controlador de dispositivos que 

eventualmente deverá controlar novos dispositivos. 

2.5.4 Gerenciamento de Dispositivos 

O gerenciamento de dispositivos não requer um volume grande de trabalho para ser 

portado para uma nova plataforma de hardware. O trabalho está concentrado em selecionar o 

conjunto adequado de código desejado e ajustar detalhes para seu funcionamento. No entanto, 

estas assertivas são válidas se no projeto de hardware for utilizado apenas tecnologias já 

suportadas pelo kernel do Linux. Se, por exemplo, um novo tipo de barramento ou um novo 

dispositivo de armazenamento estiver sendo utilizado, haverá um grande trabalho de 

modificação a ser feito.  

2.5.5 Gerenciamento de Rede 

O gerenciamento de redes também não requer muito trabalho se a nova plataforma de 

hardware utilizar apenas dispositivos que já possuam suporte. Normalmente ele não exige 

nenhum trabalho relacionado ao porte do kernel para outra plataforma. Ele poderá, no entanto, 

exigir um novo device driver, caso, por exemplo, a interface de rede utilizada seja um 

hardware novo. Quase todos os protocolos de rede existentes já estão disponíveis  no Linux 

(LDP, 2006). 

2.5.6 DD – Device Drivers 

Novos dispositivos utilizados no projeto de hardware podem ser adequadamente 

controlados através de um device driver.  Caso o projeto em desenvolvimento seja o de 

construção de um novo dispositivo, talvez um device driver tenha de ser desenvolvido para 

que terceiros utilizem o produto gerado no projeto. Note que a escolha entre utilizar um 

device driver ou modificar algum código do kernel deve ser bem analisada. Utilizar um device 

driver sempre representa um esforço menor do que modificar o kernel. 

                                                                                                                                                   
13  MTD – Memory Technology Device é o termo utilizado no Linux para referir-se as diversas tecnologias 
de memória disponível no mercado. 
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2.6 Organização e Estrutura do Código-fonte do Linux  

 O código-fonte do kernel do Linux é  bastante organizado e dispõe de uma vasta 

documentação técnica sobre o desenvolvimento. Toda documentação necessária ao 

entendimento do kernel consta no próprio código-fonte do kernel. 

O código-fonte do kernel do Linux está estruturado em diretórios da seguinte forma: 

� arch – O diretório  arch contém todo o código dependente de arquitetura. Está 

subdividido em vários subdiretórios. Um para cada tipo de arquitetura suportada; 

� include  - O diretório include contém a maioria dos arquivos includes necessários 

para construir o código do kernel. Está subdividido em vários subdiretórios, um 

para cada arquitetura suportada. O diretório include/asm é um soft link14 para o 

diretório real requisitado pela plataforma escolhida para a construção (compilação) 

do kernel; 

� init  – Este diretório contém o código responsável pela inicialização do código do 

kernel em tempo de execução. É um bom ponto de início para aqueles que desejam 

estudar, em detalhes, como o kernel realmente trabalha; 

� mm – Este diretório contém o código do gerenciamento de memória. O código 

dependente de arquitetura está em arch/*/mm, por exemplo arch/i386/mm/fault.c.; 

� drivers – Estes diretório contém todos os device drivers. Está subdividido em 

vários subdiretórios, um para cada categoria de device driver; 

� ipc – Este diretório contém o código de comunicação entre processos (IPC) do 

kernel; 

� modules – Diretório de trabalho utilizado durante a construção dos módulos; 

� fs – Este diretório contém todo o código do sistema de arquivos. Está subdividido 

em vários subdiretórios, um para cada sistema de arquivo suportado; 

                                                
14 Soft link é uma referência lógica entre diretórios ou arquivos. Esse conceito presente nos sistemas Linux 
foi aproveitado pelo sistema Windows , sob o nome de “atalhos”. 
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� kernel – Contém o código do processo principal do kernel. O código para a 

plataforma escolhida está em arch/*/kernel; 

� net – Contém todo o código do kernel relativo a rede; 

� lib – Contém o código das bibliotecas do kernel. O código para a plataforma 

escolhida está em arch/*/lib/; 

� script – Contém todos os scripts necessários para efetuar a configuração e 

compilação do código do kernel. 

2.7 Conclusões 

 O Linux é construído segundo uma arquitetura bastante flexível, e esta característica é 

desejável nas atividades de porte do sistema operacional para outras plataformas de hardware.  

A separação em grandes blocos funcionais, associada à capacidade de incluir ou 

remover device drivers em tempo de execução, permite a redução do consumo de memória 

quando determinados elementos não forem necessários, integralmente ou em parte, e podem 

ser descartados do sistema. Isto possibilita que sistemas com uma quantidade pequena de 

memória possam utilizar um conjunto relativamente grande de código, alternando a 

permanência deste código em memória. 

O código-fonte do kernel do Linux, e de muitas aplicações ligadas a ele, está 

disponível e podem ser alterados conforme a necessidade demandada por um projeto de 

hardware. A grande cobertura do Linux às famílias de processadores permite que seja 

escolhida uma plataforma bastante próxima na maioria dos casos em que o porte seja 

necessário (LHT, 2006). 

Outro fator a ser considerado em favor do Linux é a forte organização e documentação  

encontrada a disposição no próprio código-fonte do kernel, ou a disposição em sítios na 

Internet (LDP, 2006).  

Em função das facilidades analisadas, o uso do Linux tem crescido em projetos de 

sistemas embarcados, como se vê no próximo Capítulo. 
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Capítulo 3 

3 Sistemas Embarcados 

3.1 Introdução 

Sistemas embarcados podem ser definidos como um sistema micro-processado ou 

micro-controlado no qual o sistema todo está direcionado para uma finalidade específica. Esta 

é a característica marcante que difere sistemas embarcados de sistema normais. Sistemas 

baseados em micro-processadores, tais como um computador-pessoal (PC), podem ser 

aplicados em uma infinidade de usos. Isto torna estes sistemas adaptativos em função da 

aplicação final que se executa nele. Se o usuário utilizar um processador de texto, então o PC 

torna-se um desktop para processamento de texto, e assim se repete para qualquer tipo de 

aplicação possível de ser executado no PC. Sistemas embarcados não têm esta característica, 

ou pelo menos, não é a característica predominante do sistema. Eles são normalmente 

dedicados para prover um conjunto pequeno de funções, ou ainda um conjunto fortemente 

relacionado de tarefas, tais como as que se encontram em roteadores, modems, telefones 

celulares, entre outros. 

Os sistemas embarcados podem ser aplicados em setores, tais como na indústria 

aeroespacial, automobilística, ou podem ser aplicados em atividades de transporte e 

transformação de dados, tais como os pen drivers, MP3 players, além de muitas outras 

aplicações (YAGHMOUR, 2003).  

Sistemas baseados em PC’s podem ser classificados de acordo com o tipo de 

processador que utilizam e eventualmente o tamanho da palavra deste processador. Um PC 

normalmente pode ser facilmente expandido para acomodar novas exigências impostas por 

aplicativos especializados, tais como programas de transmissão ou recepção de dados, captura 

e processamento de imagens, edição de som ou fluxos de vídeo. Tanto a classificação quanto 

a versatilidade obtida nos PC’s não está disponível ou não é adequada para sistema 
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embarcados. Sistemas embarcados estão sujeitos a restrições e critérios de classificação bem 

diferentes, e no sentido de descobrirem-se restrições e critérios de classificação aplicáveis aos 

sistemas embarcados, faz-se nas seções seguintes um estudo de uma série de restrições que 

diferenciam estes sistemas. O estudo concentra-se nas características físicas dos sistemas 

embarcados, e também nas características coercitivas a que o desenvolvimento de sistemas 

embarcados está sujeito.   

3.2 Tipos de Restrições em Sistemas Embarcados 

  Os sistemas embarcados podem ser diferenciados de acordo com a tecnologia visível, 

ou não, ao usuário. As tecnologias utilizadas impõem restrições que podem ser utilizadas na 

classificação dos mesmos. Neste trabalho são consideradas as seguintes restrições:  tamanho, 

desempenho, tempo de resposta, tipo de interação com o usuário, e conectividade. 

3.2.1 Restrições de Tamanho 

O tamanho de um sistema embarcado pode ser determinado por diversos fatores. O 

primeiro destes fatores é o tamanho físico, seu peso e dimensões. Alguns sistemas podem ser 

minúsculos ou enormes, como sistemas agrupados (cluster systems). Sistemas pequenos são 

normalmente sinônimos de sistemas de baixo consumo de energia e normalmente de grande 

autonomia.  

3.2.2 Restrições de Tempo e Desempenho 

As restrições de tempo e desempenho normalmente definem o tipo de aplicação de um 

sistema embarcado. Sistemas que auxiliam no controle de funções vitais usualmente requerem 

que suas operações sejam realizadas em pouco tempo. Esta restrição pode chegar a limites 

extremamente críticos, como por exemplo, a restrição de tempo-real. Sistemas que operam 

sob restrição de tempo-real normalmente possuem ao menos uma parte deste sistema 

operando com alta confiabilidade. Confiabilidade em geral indica um sistema robusto com 

técnicas de controle e tolerância à falhas. 

3.2.3 Restrições de Interação com o Usuário 

Se um sistema embarcado apenas armazena informações, pode não ser necessário 

qualquer tipo de interação direta com o usuário, e todo tratamento de requisições do usuário é 

realizado por um outro sistema, normalmente um sistema hospedeiro, tal como um micro-

computador. Para citar um sistema embarcado que se situa no meio desta restrição lista-se os 
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MP3 Players, que são sistemas embarcados que oferecem interação direta através de um 

limitado display de dados, juntamente de um pequeno conjunto de teclas. Interações para 

efetivas trocas de dados requerem um esquema mais elaborado, como o provido por um 

micro-computador dotado de um sistema operacional com interface gráfica. 

3.2.4 Restrições de Conectividade 

Em quase todo tipo de atividade humana é possível desfrutar  da comodidade de 

intercâmbio de dados e acesso a sistemas remotos através da comunicação com ou  sem fio. 

Sistemas com finalidades mais abrangentes normalmente requerem mais opções de 

conectividade. Diversos sistemas embarcados podem se conectar a micro-computadores, 

impressoras, redes de dados, linhas telefônicas, dentre outros meios. Esta versatilidade de 

conexão acaba ampliando as possibilidades de aplicação de um sistema. 

3.3 Fatores Econômicos e Estratégicos no Mercado de Sistemas 

Embarcados 

O mercado de sistemas embarcados é um mercado de grande concorrência  

caracterizado pelo constante lançamento de novas versões (LDCF, 2006). A Tabela 3.1 

apresentada a seguir demonstra as posições no mercado  para os sistemas operacionais Linux e 

Windows, agrupada  por tipo de sistema embarcado, para um determinado grupo de 

equipamentos (LDPM, 2006). 

Categoria de Dispositivo Windows Embarcado Linux Embarcado 

PDAs, handhelds 120  41  

Celulares 55  30   

Telefones/dispositivos VoIP  13  15   

Robots (incluído em outros)  11  

Dispositivos de Audio/video  23   68  

Thin client  45  28  

Tablets/webpads 40  14  

Gateways, servers, APs (incluído em outros)  91  

Outros 52  69  

TOTAL: 348 dispositivos 367 dispositivos 

Tabela 3.1 – Posição de mercado para Linux e Windows 
Fonte: http://linuxdevices.com/articles/AT7792639520.html 
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A escolha do sistema operacional não é o único fator que pressiona o mercado de 

sistemas embarcados. Outros fatores podem ter peso maior nas decisões técnicas durante o 

desenvolvimento de sistemas embarcados. Dentre os fatores que influenciam as decisões 

técnicas, destaca-se a exigência de constante atualização tecnológica e de alto desempenho  

econômico. 

3.3.1 Fator de Pressão Tecnológica 

Devido à rápida evolução e oferta de novas opções para o projeto de hardware e 

software, é comum surgirem lançamentos de novas opções durante a execução do projeto, de 

forma que, se o mesmo projeto fosse iniciado novamente, tais novas opções teriam de ser 

obrigatoriamente consideradas (CARRO, 2004; MOORE, 1965). Citando como exemplo a 

CPU, que é um dos elementos de maior impacto em uma arquitetura de hardware e de 

software, sua escolha constitui uma das decisões mais difíceis no projeto de sistemas 

embarcados. Para evitar pesquisas extensas sobre o melhor processador a ser adotado, 

normalmente são escolhidas opções mais robustas que incorporam muitas vezes, capacidade 

além daquela que será efetivamente requerida para o equipamento objetivado. A Figura 3.1 

apresenta os dados obtidos em uma pesquisa sobre qual tipo de CPU foi utilizada nos últimos 

dois anos de trabalho, e qual seria a próxima escolha para os próximos dois anos. Observa-se 

também na Figura 3.1, que nenhuma das opções de CPU lidera isoladamente as escolhas na 

indústria de sistemas embarcados.  

 
Figura 3.1 – Distribuição de CPU utilizada ao longo do tempo 
Adaptado de http://linuxdevices.com/articles/AT7070519787.html 
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3.3.2 Fator de Desempenho Econômico 

Produtos são concebidos e produzidos para atender necessidades de mercado. Espera-

se, portanto, que tais produtos apresentem um desempenho econômico que viabilize a 

continuidade do produto no mercado. Para manter-se competitivo, cada produto deve superar 

uma série de fatores econômicos. Os fatores econômicos estão ligados ao custo do 

desenvolvimento, ao custo de manutenção e ao valor agregado.  

O desenvolvedor de sistemas embarcados deve considerar que a escolha do sistema 

operacional implica em custos de desenvolvimento e custo de venda do produto final, pois 

algumas licenças comerciais de sistemas operacionais requerem pagamento por unidade 

vendida ou produzida. 

No mercado de desenvolvimento de sistemas embarcados existem algumas opções 

centrais de sistemas operacionais. Estas opções oferecem diferentes formas de compra, com 

conseqüente diferentes formas de custo de desenvolvimento e de custo de venda. 

Os custos de desenvolvimento estão associados aos custos de aquisições de licenças 

especiais de desenvolvimento, compra de bibliotecas especialistas e de ambiente de testes. Os 

custos de venda estão associados ao custo introduzido por royalties e outros tipos de 

remuneração por unidades produzidas, pagas ao detentor de propriedade ou permissões de 

uso.   

A Figura 3.2 apresenta os resultados obtidos na indústria de desenvolvimento de 

sistemas embarcados sobre qual sistema operacional foi utilizado nos últimos dois anos e qual 

seria o sistema operacional a ser utilizado nos próximos dois anos. 
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Figura 3.2 - Qual S.O. tem sido usado em sua companhia nos últimos dois anos? 
Adaptado de: http://linuxdevices.com/articles/AT7070519787.html  

 

Pela Figura 3.2, fica evidente que a escolha do mercado encontra-se bastante 

distribuída, com indicação de uma forte tendência para os sistemas operacionais de código 

aberto.  

Um dos fatores econômicos que tem forte impacto nesta distribuição é o pagamento de 

royalties por unidade produzida, requerido na comercialização de algumas das opções de 

sistema operacional. Este fato foi evidenciado em pesquisa realizada junto ao setor de 

desenvolvimento de sistemas embarcados. A Figura 3.3 apresenta os resultados desta coleta 

de informações e a Figura 3.4 apresenta os resultados da pesquisa sobre a disposição deste 

setor em pagar por serviços de suporte ao fabricante do sistema operacional. 

Uma das possíveis explicações para as respostas obtidas nas pesquisas relativas à 

Figura 3.4 está ligada ao fato que o suporte normalmente é requerido em tempo de 

desenvolvimento, não sendo seu custo estendido ao ciclo de vida do produto após a 

distribuição para venda no mercado. 
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Figura 3.3 – Disposição em pagar Royalties 

Adaptado de: http://linuxdevices.com/articles/AT7070519787.html 
 

 
Figura 3.4 - Disposição em pagar por suporte 

Adaptado de: http://linuxdevices.com/articles/AT7070519787.html 
 

Pode ser facilmente observado na Figura 3.3 que não há disposição por parte da 

indústria em introduzir custos de royalties por unidade produzida.  
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3.4 Conclusões 

Viu-se que o mercado de desenvolvimento de sistemas embarcados é um mercado 

competitivo e de grande variação tecnológica, constantemente renovado pela oferta de novos 

componentes eletrônicos. Além disto, existe a exigência de mercado de manter os produtos 

atrativos, do ponto de vista de seu valor agregado e de custos de desenvolvimento. 

Questões referentes à escolha da plataforma de hardware e da plataforma de software 

têm grande impacto no custo final da solução. Algumas decisões implicarão em custos 

durante todo o ciclo de vida do produto e outras apenas durante a fase de desenvolvimento do 

mesmo.  

São muitos os tipos de sistemas embarcados e uma solução técnica para um 

determinado projeto, não implica que a mesma solução traga bons resultados em projetos 

semelhantes.  

Os projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados têm esta característica 

peculiar: projetos de produtos semelhantes podem ser desenvolvidos de formas 

completamente diferentes, tantas são as opções disponíveis para a plataforma de hardware e 

software. 

O ritmo acirrado do desenvolvimento de produtos de sistemas embarcados requer que 

decisões sejam tomadas no menor tempo possível e espera-se que estas decisões impliquem 

sempre em menor custo e melhor resultado final para o projeto. Este ritmo requer boas 

ferramentas de suporte e métodos robustos de desenvolvimento e apoio à decisão.  



   

30 

 
 

 

 

 

 

Capítulo 4 

4 Modelos de Desenvolvimento Utilizados 

4.1 Introdução 

No setor de desenvolvimento de sistemas embarcados é comum se encontrar um 

conjunto de ferramentas apoiando as atividades envolvidas. As atividades de desenvolvimento 

permeiam todo o ciclo de construção de um novo produto e consistem majoritariamente em 

esforço humano empenhado na identificação dos elementos de hardware e software que 

devem ser ajustados para fornecerem o conjunto de funcionalidades esperadas do produto. 

De uma maneira geral, as atividades relacionadas ao desenvolvimento de sistemas 

embarcados podem ser classificadas de várias formas, uma forma de classificação (não 

exaustiva) em atividades é apresentada a seguir: 

� controle de orçamento; 

� controle do projeto (prazo e escopo); 

� controle dos requisitos e características do produto final; 

� técnicas de prospecção de espaços de projetos para a plataforma de hardware; 

� técnicas de prospecção de espaços de projetos para a plataforma de software; 

� síntese dos elementos de hardware; 

� síntese dos elementos de software; 

� teste. 
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Dentre as atividades relacionadas anteriormente, destacam-se as seguintes, por serem 

objeto de estudo deste trabalho: 

� atividades técnicas de prospecção de espaços de projetos para a plataforma de 

software; 

� atividades de síntese dos elementos de software. 

4.2 Prospecção de Espaços de Projetos para a Plataforma de Software 

A definição da plataforma de software deve ser orientada para o atendimento de vários 

fatores. Estes fatores caracterizarão funcionalidades que estarão presentes no produto final e 

uma das decisões mais críticas dentro da definição da plataforma de software está ligada ao 

sistema operacional a ser utilizado.  

Uma série de características desejáveis, tais como as necessárias para atender as 

restrições apresentadas na seção 3.2, podem ser relacionadas para darem suporte a uma 

tomada de decisão quanto a qual sistema operacional deva ser utilizado como plataforma de 

software. Estas características podem, por exemplo, serem classificadas segundo sua 

importância ou dificuldade no projeto, ou segundo sua importância e impacto nas 

funcionalidades finais do produto.  

Um conjunto de características relacionadas e priorizadas, segundo critérios definidos, 

constitui uma lista de verificação que deve ser atendida pelo sistema operacional escolhido. 

Após avaliar os sistemas operacionais candidatos à plataforma de software, a escolha deve ser 

feita  pelo sistema operacional melhor classificado pelo atendimento dos critérios definidos na 

lista de verificação.  

Na seqüência, é apresentada uma lista de verificação que constitui um conjunto de 

requisitos que se considera extremamente importante na definição do sistema operacional a 

ser utilizado em um projeto de desenvolvimento de sistemas embarcados.  

4.2.1 Requisitos de Sistemas Operacionais 

Para realizar a escolha do sistema operacional, um bom procedimento consiste em 

preparar uma lista de requisitos que devam ser providos. Para esta lista sugere-se incluir os 

seguintes requisitos: reusável, portável, fácil de modificar, fácil de auditar, fácil de incluir 

novas funções, rapidez e segurança.  
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Um sistema operacional reusável é o sistema operacional que pode ser facilmente 

ajustado para uma nova plataforma de hardware. Se fizer sentido pensar que uma plataforma 

de hardware pode e deve ser reutilizada, então faz sentido pensar em reusar um sistema 

operacional. Deve-se lembrar que todas as vezes que uma plataforma de hardware pré-

existente é reutilizada, os riscos diminuem, pois as maiores dificuldades de projeto já foram 

superadas, visto que a plataforma já existe. Aplicando-se o mesmo conceito para os sistemas 

operacionais, conclui-se que todos os sistemas operacionais usados em sistemas embarcados 

devem estar prontos para serem reusados, acompanhando pequenas variações da plataforma 

de hardware.  

Embora a portabilidade pareça não ser um critério usual, tratando-se de sistemas 

operacionais, é algo extremamente importante, pois desenvolver um sistema operacional para 

cada plataforma de hardware não é uma boa solução do ponto de vista técnico ou econômico. 

Um sistema operacional deve ser o mais fácil possível de ser adaptado a uma nova plataforma 

de hardware. Quanto mais portável um sistema operacional for, menor será o orçamento de 

um novo projeto, com relação às adaptações do sistema operacional. 

Obviamente, se é desejado um alto nível de portabilidade, então o sistema operacional 

deve ser  construído com um código-fonte fácil de modificar. Algumas boas-práticas devem 

ser observadas, como aquelas encontradas no processo de desenvolvimento de software da 

IBM (RUP, 2006). 

Um sistema operacional deve fornecer informações sobre quais eventos ou aplicações 

foram executadas no hardware. Portanto, ele deve prover funções que permitam ao usuário 

auditar o sistema. A auditoria permite obter informações importantes sobre ocorrências que 

devam ser registradas. 

Atualmente é bastante comum a oferta de produtos que suportam a conexão com 

outros dispositivos. Em algumas situações estes dispositivos requerem tratamento especial, 

que acaba por requisitar a adição de funcionalidades no sistema operacional. Os sistemas 

operacionais modernos devem ser fáceis de incluir novas funções, e isto pode ser alcançado se 

o sistema operacional apresentar uma arquitetura flexível.  A flexibilidade faz sentido, por 

exemplo, quando um sistema embarcado for desenvolvido para se obter uma plataforma que 

possa ser utilizada em diferentes tipos de produtos finais. Esta abordagem é muito utilizada 
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nos grupos que desenvolvem sistemas embarcados, em que cria-se uma nova plataforma de 

hardware, e toda uma geração de produtos passa a utilizar esta nova plataforma.  

Atualmente, quase todos os sistemas operacionais trabalham sob alta exigência de 

desempenho. Os sistemas operacionais devem realizar seu trabalho em tempo cada vez 

menor, e algumas vezes em tempo real. Então, o tempo de operação é uma característica 

fundamental requerida no desenvolvimento de sistemas operacionais. Quando necessário, um 

sistema operacional deve fornecer funcionalidades que garantam a operação em tempo 

determinístico. A confiabilidade é outro requisito importante, sobretudo em aplicações 

críticas. 

A segurança é um outro requisito, pois muitos tipos de produtos lidam com 

informações pessoais. Vazamentos de informações pessoais podem ser totalmente 

indesejáveis. Isto pode resultar em prejuízo para ambos, usuário final e fabricante.  

Desta forma, a lista de requisitos que devem ser atendidos por um sistema operacional, 

deve ser modificada para alcançar os objetivos do projeto que esteja sendo desenvolvido. 

Seguindo a tendência apresentada na Figura 3.2, que apresenta o Linux como a escolha 

majoritária nos projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados, detalha-se a seguir, as 

possíveis variações dentro do sistema operacional Linux, entre as muitas distribuições 

existentes.  

4.2.2 As Distribuições Linux  voltadas para Sistemas Embarcados 

 A pluralidade de versões do Linux representa uma outra dificuldade a ser superada 

nos projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados. Muitas distribuições têm esforços 

específicos para uma determinada plataforma de hardware, isto é, são distribuições criadas 

especificamente para um determinado processador. 

Escolher uma distribuição cujo objetivo inicial seja muito distante da plataforma 

escolhida para o projeto pode implicar em tempo e custos maiores nas atividades de adaptação 

do Linux para a plataforma alvo. Na Figura 4.1 é possível ver o resultado de uma pesquisa 

realizada na indústria na qual se demonstra não haver uma escolha majoritária acerca da 

distribuição Linux a ser usada em sistemas embarcados. 
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Figura 4.1 – Tendência do fornecimento de Linux  em sistemas embarcados 
Adaptado de: http://linuxdevices.com/articles/AT7070519787.html 

 

Algumas das possíveis escolhas já trazem o Linux portado para uma série de 

plataformas de hardware. Estas escolhas podem significar o pagamento de licenciamento de 

versões de desenvolvimento.  

Algumas modalidades não implicam em pagamento de licenciamento, mas requerem 

contratos de suporte durante o período de desenvolvimento. 

Outra modalidade bastante popular é aquela na qual um determinado fabricante 

distribuiu uma versão Linux modificada, com poucos recursos implementados.  

Caso o projeto exija recursos mais avançados, estes podem ser adquiridos diretamente 

do referido fabricante. Esta modalidade, no entanto acaba por obrigar o desenvolvedor a 

sempre comprar o sistema operacional de um mesmo fornecedor. Se por um lado o 

desenvolvedor pode concentra-se na tarefa de projetar e desenvolver os produtos sem se 

preocupar com o sistema operacional, por outro, passa a depender deste fornecedor para 

quaisquer tipos de ajustes ou até mesmo correções no sistema operacional escolhido.  
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É justamente sobre este tipo de decisão que foi realizada uma pesquisa, cujos 

resultados se vêem na Figura 4.2. Observa-se que a escolha principal é a de se obter código 

diretamente da comunidade de software livre. Esta escolha pode, no entanto, representar um 

custo maior de adaptação. 

 

 

Figura 4.2 – Tendências de Categorias de Fontes de Linux embarcado 
Adaptado de: http://linuxdevices.com/articles/AT7070519787.html  

Deve ser considerado que obter código diretamente da comunidade de software livre 

torna o desenvolvedor do sistema embarcado, o único responsável por efetuar os ajustes para 

que o mesmo possa ser executado na plataforma de hardware do projeto. Obter o Linux 

diretamente da comunidade de software livre também requer algumas tomadas de decisões. 

Estas decisões estão relacionadas à escolha da distribuição do Linux a ser adotada no projeto, 

visto existirem várias disponíveis.  

4.3 Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 

De uma forma geral o conjunto de metodologias e ferramentas utilizadas na indústria 

de desenvolvimento de sistemas embarcados concentra a maior parte de seu esforço nos 

elementos de hardware. Esse comportamento pode ser explicado em parte pelo fato de, 

normalmente, o desenvolvimento de sistemas embarcados ser realizado por engenheiros com 

pequeno conhecimento de ciência da computação (LEE, 2000). Há ainda uma evidência de 
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que um esforço maior é dedicado ao tratamento dos aplicativos, em detrimento aos ajustes 

necessários ou possíveis no sistema operacional. 

Trabalhos recentes têm proposto modelos de desenvolvimento onde hardware e 

software são desenvolvidos paralelamente, sem, contudo, abordar as questões diretamente 

ligadas ao sistema operacional (POSADAS, 2004). Na Figura 4.3 se vê um destes modelos. 

 

Figura 4.3 – Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas Embarcados usando Fonte 
Única 

Fonte: Posadas, H., et al, Single Source Design Environment for Embedded Systems Based on 
SystemC (POSADAS, 2004). 
 

Em seu trabalho, Posadas afirma que existe uma clara necessidade por metodologias 

que suportem eficientemente o desenvolvimento de sistemas embarcados em cenários 

complexos implementando módulos de hardware e software (POSADAS, 2004). No trabalho 

de Posadas, é proposta uma metodologia de desenvolvimento de sistemas embarcados usando 

fonte única, isto é, usando o mesmo código para especificação no nível de sistema  e no nível 

de concepção do sistema. Esta metodologia, no entanto, não aborda questões diretamente 

relacionadas ao porte do sistema operacional para a nova plataforma de hardware. 

4.3.1 Metodologia Geral Existente 

A Figura 4.4 mostra as etapas normalmente seguidas em projetos de desenvolvimento 

de sistemas embarcados. Para se determinar estas etapas foram realizadas entrevistas com 

desenvolvedores e análise do processo de desenvolvimento usado em vários projetos 

concluídos. Verifica-se que o sistema operacional não é objeto de grande trabalho até que o 

protótipo de hardware esteja pronto. O trabalho com o sistema operacional começa na etapa 
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N5, sendo esta uma das etapas menos amparada por processos e ferramentas, como se vê ao 

longo deste trabalho. 

N0 - Especificação funcional de alto nível. 
N1 - Seleção dos principais elementos de hardware. 
N2 - Seleção dos possíveis SO. 
N3 - Projeto da plataforma de hardware. 
N4 - Construção de protótipos. 
N5 - Adoção ou adaptação do SO selecionado. 
N6 - Projeto das aplicações de alto nível. 
N7 - Testes. 

Figura 4.4 – Etapas de Métodos de Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 

O processo de desenvolvimento de sistemas embarcados ocorre de maneira pouco 

planejada, no que diz respeito à sucessão de etapas que devem ser cumpridas para que o 

projeto seja concluído. 

Durante o projeto, as atividades dentro de cada uma das etapas acabam por influenciar 

etapas anteriores ou futuras. Estas influências definem as transições que ocorrem entre as 

etapas e que podem ser vistas na Figura 4.5. 

Na Figura 4.5, T0-1 representa uma transição entre a etapa 0 e a etapa 1, as demais 

transições entre as etapas seguem representadas na figura, indo de T1-0 até T7-7. T7-7 

representa a sucessão de testes, aprimoramentos e correções que ocorram na etapa N7 do 

desenvolvimento. 

Ao se generalizar as etapas de métodos utilizados no desenvolvimento de sistemas 

embarcados, como se vê na Figura 4.4, e o relacionamentos que ocorrem entre estas etapas, 

como se vê na Figura 4.5, é obtido o grafo que pode ser visto Figura 4.6. Este grafo condensa 

os principais passos no desenvolvimento de sistemas embarcados.  

T0-1 Influência da especificação funcional nos elementos de hardware 
T1-0 Influência dos elementos de hardware na especificação funcional 
T1-2 Critérios de seleção do SO em função da plataforma de hardware e especificação funcionais 
T1-3 Projeto direto da plataforma de hardware em função da especificação funcional 
T3-4 Execução do projeto de hardware 
T4-5 Tentativas de ativação do SO selecionado na plataforma alvo 
T5-4 Adaptações na plataforma alvo 
T5-5 Adaptações no SO escolhido 
T5-6 Plataforma de HW/SW disponíveis para embarcar aplicações 
T6-7 Validações da aplicação na plataforma 
T7-7 Refinamentos da aplicação 

Figura 4.5  - Transições entre as Etapas no Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 
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O grafo que se vê na Figura 4.6  representa o sequenciamento do esforço empreendido 

em projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados, considerando-se as etapas e 

transições apresentadas. 

Na etapa N5 e suas respectivas transições (T5-4, T5-5, T5-6) estão reunidos todas as 

atividades referentes ao ajuste do sistema operacional para a nova plataforma de hardware. 

 
Figura 4.6 - Grafo de Transições e Etapas 

As modificações que ocorrem na etapa N5 ocorrem, contudo, sem seguirem uma 

metodologia específica que apóie e auxilie na determinação da abrangência total destes 

ajustes, nem tampouco apóiem a determinação da melhor seqüência de realização das 

modificações. 

4.4 Métodos de Projeto de Sistemas Operacionais 

Existem métodos de desenvolvimento genéricos e métodos específicos para o 

desenvolvimento de sistemas operacionais e, estudá-los dá pistas sobre o quanto o porte de 

um sistema operacional é suportado por estes métodos. Ao estudar e analisar os métodos de 

desenvolvimento de sistemas operacionais vê-se que não há método direcionado para a tarefa 

de porte de um sistema operacional para uma nova plataforma de hardware. Um extensivo 

trabalho neste sentido foi realizado por Frohich (FROHICH, 2001).  
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A seguir, apresenta-se um estudo dos principais métodos de projetos, aplicáveis aos 

sistemas operacionais, a saber: orientado a aplicações, orientado a objeto, orientado a 

famílias. 

4.4.1 Projeto Orientado a Aplicações 

Projetar um sistema operacional tendo em vista uma aplicação, significa maximizar as 

características do sistema operacional em função de uma aplicação final, de forma que tal 

aplicação seja favorecida e as características não requisitadas pela aplicação sejam removidas 

do sistema operacional. 

Esta abordagem faz sentido em projetos de sistemas dedicados a uma função 

específica, para o qual não se planejam evoluções ou adição de funcionalidades. 

Segundo Frohich, 

“Um sistema operacional orientado a aplicações é definido somente em função da 

correspondente aplicação, para o qual ele implementa o suporte de run-time 

necessário”. 

(Frohich (FROHICH, 2001)) 

Pela própria definição de sistema operacional orientado a aplicação fica fácil perceber 

que se trata de um paradigma que objetiva potencializar as características que favoreçam uma 

determinada aplicação, em detrimento de características generalistas. Este paradigma é 

aplicável quando o sistema operacional foi concebido segundo sua metodologia. É 

extremamente difícil aplicar a metodologia em um sistema operacional construído segundo 

qualquer outro método. Para se aplicar esta metodologia ao Linux seria necessário reconstruir 

a maior parte deste sistema operacional, apenas para adequá-lo segundo a proposta do 

paradigma, sem acrescentar nenhuma nova funcionalidade.  No entanto, ao fazer isto, quebra-

se a ligação deste código com o código mantido pela comunidade de software livre, o que não 

parece ser uma boa estratégia, pois se afasta de uma das melhores características do Linux. 

Além do já exposto, há que se considerar que este paradigma não apresenta uma 

técnica específica para portar um sistema operacional para uma nova plataforma de hardware. 
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4.4.2  Projeto Orientado a Objeto 

O paradigma de desenvolvimento de software orientado a objeto tornou-se um dos 

paradigmas mais utilizados. Orientação a objeto, nas palavras de Booch é: 

 “Desenvolvimento orientado a objeto é um método de desenvolvimento de software 

no qual a decomposição do sistema é baseada na idéia de objetos”. 

(G. Booch  (BOOCH, 1986)) 

Neste tipo de desenvolvimento, o projeto é concebido agrupando-se os elementos de 

mesma finalidade. Para a representação na modelagem deste agrupamento de elementos, uma 

classe de objetos é criada. Cada classe mantém a estrutura fundamental que estará presente em 

cada objeto derivado desta classe.  

A aplicação de projeto orientado a objeto (POO) no desenvolvimento de sistemas 

operacionais já foi abordado em trabalhos como o realizado na Universidade de Illinois, no 

qual foi desenvolvido um sistema operacional chamado CHOICES (CAMPBELL, 1987). 

Além disto, duas outras linhas de projeto surgiram baseadas no POO: projeto baseado em 

assunto (subject), e projeto baseado em colaboração, ambas não abordadas neste trabalho 

devido serem apenas evoluções do POO. 

A dificuldade na adoção desta abordagem em sistemas operacionais reside no fato de 

que a maioria das linguagens de programação que suportam POO não são adequadas para o 

desenvolvimento de sistemas operacionais; isto é, são linguagens de alto nível que não 

suportam a construção dos elementos rudimentares e de relacionamento direto com o 

hardware, comuns em sistemas operacionais, embora linguagem como C++, que suporta 

POO, seja perfeitamente aplicáveis (FROHICH, 2001). 

É importante salientar que o projeto orientado a objetos tem como foco principal 

definir uma boa arquitetura através da separação dos aspectos do sistema em classes e 

subclasses. Não faz parte desta metodologia uma abordagem sistêmica para porte de um 

sistema operacional para uma nova plataforma de hardware, ainda que tal sistema operacional 

tenha sido construído de acordo com o paradigma proposto. 

4.4.3 Projeto Orientado a Famílias 

O projeto de sistemas operacionais baseados em famílias é uma aplicação prática do 

paradigma de desenvolvimento orientado a famílias, inicialmente proposto por David Parnas 
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(PARNAS, 1976). Neste tipo de projeto, as características comuns dos programas são 

agrupadas e posteriormente analisadas em conjunto. Em seu trabalho, Parnas define uma 

família de programas como: 

“Considera-se que um conjunto de programas passa a ser uma família se eles têm 

tanto em comum que isto justifica o estudo de seus aspectos comuns, antes de olhar 

para as diferenças entre eles”. 

(David L. Parnas (PARNAS, 1976)) 

A abordagem proposta por Parnas divide o desenvolvimento em famílias de programas 

fortemente relacionados segundo seus aspectos comuns. Parnas não propôs especificamente 

uma metodologia para desenvolvimento de sistemas operacionais, mas sua proposta é 

aplicada a este tipo de desenvolvimento. 

 Exemplificando a aplicação dos conceitos de Parnas, considerem-se os programas (ou 

funções) responsáveis pelo controle de tarefas quando estas estão sendo executadas. O 

escalonamento, as políticas de escalonamento e  de multitarefa, todos podem ser agrupados 

em um elemento maior, como por exemplo, uma família chamada: processos, ou ainda 

Gerenciador de Processos. 

Como se podem ver, conceitos derivados deste paradigma estão presentes nas 

modernas arquiteturas de sistemas operacionais, inclusive no Linux. 

Note-se, no entanto, que este tipo de projeto de sistemas operacionais preocupa-se 

com sua concepção inicial e não com os esforços necessários para portar um sistema 

operacional para uma nova plataforma de hardware. 

4.5 Ferramentas disponíveis 

Como se vê na metodologia geral de desenvolvimento de sistemas embarcados (4.3) e 

nos métodos de sistemas operacionais (4.4), não há ferramentas ou metodologias específicas 

para portar um sistema operacional. Existem ferramentas de uso geral, isto é, aplicáveis ao 

desenvolvimento de sistemas aplicativos. Ressalta-se, no entanto, que um sistema operacional 

difere em muito de um sistema aplicativo. A seguir, apresentam-se algumas ferramentas, cujas 

funcionalidades e resultados podem ser combinados manualmente, para se obter parte do 

suporte necessário ao porte ou modificações de um sistema operacional (LSE, 2006; 

NAVIGATOR, 2006): 
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� Code Count. É um subconjunto de ferramentas projetadas para automatizar a 

coleta de métricas de tamanho de códigos-fonte; 

� CallTree. É um gerador de árvores de chamadas estáticas (static calls) para 

programas escritos na linguagem C. Ele executa um trabalho de leitura de 

múltiplos arquivos e cria uma tabela de referência cruzada que representa a 

estrutura de chamadas estáticas para os arquivos lidos; 

� Free Code Graphing. Produz uma representação gráfica em PostScript de um 

conjunto de arquivos de código-fonte. É uma versão evoluída do trabalho de Rusty 

Russell, chamado Linux Kernel Graphing Project; 

� Source Navigator. É uma ferramenta de análise de código-fonte. Ele permite a 

edição de códigos-fonte e fornece informações sobre o relacionamento entre estes 

códigos, baseado em classes e funções. 

4.6 Conclusões 

Os métodos de desenvolvimento utilizados na indústria são mais orientados às 

aplicações finais do sistema embarcado do que propriamente as etapas que constituem o ciclo 

de desenvolvimento do produto, principalmente quanto ao sistema operacional. Quando um 

método é aplicável a sistemas operacionais, é necessário que tal método seja utilizado desde a 

concepção inicial do mesmo, além disto, não há cobertura para etapas de ajustes ou 

adaptações, necessárias quando se deseja portar tal sistema operacional para uma nova 

plataforma. 

A ausência de abordagens formais que permeiem o processo de desenvolvimento 

envolvido no porte do sistema operacional prejudica o desempenho do projeto e pode implicar 

em custos e prazos maiores. Uma abordagem paramétrica e sistemática pode contribuir de 

forma relevante para o estabelecimento de cenários de maior controle e previsibilidade de 

esforço, prazo  e custo, no desenvolvimento de sistemas embarcados. 

O processo de ajuste em um sistema operacional, portando-o a uma nova plataforma 

de hardware é carente de uma abordagem completa, não há método ou aplicações específicas. 

Esta carência ocasiona um desenvolvimento sem completo controle sobre o esforço e itens a 

serem modificados.  
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Desenvolver sistemas embarcados sem um controle eficaz do porte do sistema 

operacional pode resultar em sistemas embarcados com sistemas operacionais incompletos,  

instáveis ou que incluam funcionalidades que nunca serão utilizadas. 

No sentido de dar soluções aos problemas apresentados, apresenta-se no próximo 

Capítulo uma metodologia completa para o porte do sistema operacional Linux para sistemas 

embarcados. 
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Capítulo 5 

5 Metodologia Proposta para Porte do Sistema Operacional Linux  para 

Sistemas Embarcados 

5.1 Introdução 

Considerando-se a ausência de processos bem definidos que suportem as atividades de 

porte de um sistema operacional para uma nova plataforma de hardware, propõe-se uma 

metodologia que permita uma abordagem determinística para o problema.  

A base da metodologia reside no fato de que é possível rastrear o código-fonte do 

sistema operacional Linux, e identificar todo o conjunto de código-fonte que deve ser alterado, 

quando um determinado componente de hardware é inserido ou removido de uma plataforma,  

ou quando uma determinada característica de software precisa ser modificada. 

Durante o rastreamento do código-fonte, deve ser gerada uma tabela de referências 

cruzadas com informações sobre o código rastreado.  A construção da tabela de cruzamento 

requer a participação de um especialista no sistema operacional e no hardware envolvidos. 

Uma vez que esta tabela de cruzamento esteja construída torna-se possível saber exatamente 

qual, ou quais códigos-fontes, devem ser alterados, removidos ou inseridos para a obtenção de 

uma nova funcionalidade ou inclusão de suporte, por exemplo, para um novo componente de 

hardware. 

O rastreamento deve resultar em uma tabela de referências cruzadas que mapeie as 

relações (dependências) entre os seguintes elementos: código-fonte (as funções providas por 

estes códigos), e os elementos de hardware aos quais se referem os códigos-fonte.  
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Estas relações podem ser do tipo dependência ou precedência  (prioridade), sendo 

ambas definidas nas seções que seguem. 

5.2 Relacionamentos e dependência 

Suponha-se que exista um sistema operacional hipotético constituído apenas por dez  

diferentes recursos de software (código-fonte). Estes recursos de software são chamados de 

ROTINA A, ROTINA B, ROTINA C, ROTINA D, ROTINA E, ROTINA F, ROTINA G, 

ROTINA H, ROTINA I, e ROTINA J, cada uma provendo um diferente tipo de serviço no 

sistema operacional que terá de ser portado para a nova plataforma de hardware. Todas as 

rotinas deverão ser modificadas para que possam controlar adequadamente o novo hardware. 

Na Tabela 5.1 se vêem os serviços providos pelas rotinas. 

Provê suporte a: Rotina 
Hardware Software 

ROTINA A Teclado   
ROTINA B Vídeo   
ROTINA C HD Gerenciador de Sistema de. arquivos 
ROTINA D CPU Gerenciador de Tarefas 
ROTINA E Memória Gerenciador de Memória 
ROTINA F Leitor de Cartões   
ROTINA G Impressora matricial   
ROTINA H Porta USB   
ROTINA I Leitor CD ROM   
ROTINA J   Serviços de Autenticação 

Tabela 5.1 - Cruzamento entre Código-fonte x Plataforma de Hardware Original 

 

Suponha-se ainda que este sistema operacional hipotético deva ser portado para uma 

nova plataforma de hardware. Trata-se de uma plataforma de hardware reduzida, na qual não 

estão presentes os seguintes componentes: leitor de cartões, impressora matricial, porta USB, 

leitor de CDROM. Excluindo-se estes componentes se obtém a tabela de referências cruzadas 

entre o código-fonte x hardware apresentada na Tabela 5.2. 
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Provê suporte a: Rotina 
Hardware Software 

ROTINA A Teclado   
ROTINA B Vídeo   
ROTINA C   Gerenciador de Sistema de. arquivos 
ROTINA D   Gerenciador de Tarefas 
ROTINA E Memória Gerenciador de Memória 

Tabela 5.2 -  Cruzamento entre Código-fonte x Nova Plataforma de Hardware  

5.2.1 Dependências entre Código-fonte x Hardware 

Para prover suporte de software a todos os componentes da nova plataforma de 

hardware,  foram incluídas na tabela de cruzamento, as ROTINAS A, B, C, D, E, como se vê 

na Tabela 5.2. 

No entanto, suponha-se que a ROTINA C dependa de recursos de software providos 

pela ROTINA J. Neste caso, a ROTINA J deve ser incluída devido à dependência de software 

estabelecida entre ela e a ROTINA C. Suponha-se também que existam outros 

relacionamentos entre as ROTINAS A, B, C, D, E. A Figura 5.1 foi construída considerando-

se todas as dependências hipotéticas verificadas. 

 

Figura 5.1 – Dependência entre Código-fonte 

5.2.2 Dependências entre Código-fonte x Código-fonte 

Na Figura 5.1 pode-se ver um exemplo de interdependência entre rotinas (código-

fonte). Observa-se que a ROTINA A depende de recurso fornecido pela ROTINA E; a 

ROTINA B depende de recursos da ROTINA A, ROTINA E, e ROTINA D; a ROTINA C 

depende de recursos da ROTINA D e ROTINA J; a ROTINA D não tem dependências; a 
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ROTINA E depende de recursos da ROTINA C; e, finalmente a ROTINA J não tem 

dependências. 

Organizando-se todas as dependências entre as rotinas em uma tabela, obtém-se uma 

tabela simplificada de referências cruzadas de dependências, como se vê na  Tabela 5.3. 

Rotina Depende de: 
ROTINA A ROTINA E 
ROTINA B ROTINA A, ROTINA E, ROTINA D 
ROTINA C ROTINA D, ROTINA J 
ROTINA D (sem dependências) 
ROTINA E ROTINA C 
ROTINA J (sem dependências) 

Tabela 5.3 – Tabela Simplificada de Cruzamento de Dependências 

Embora seja uma tabela simplificada, a Tabela 5.3 permite que se conheçam todas as 

dependências de uma determinada rotina. No entanto, a Tabela 5.3 seria de difícil leitura se o 

número de rotinas fosse grande. Na verdade, ao se considerar o código-fonte do Linux, deve-

se lembrar que o mesmo é constituído de mais de 10.000 arquivos de código-fonte e, 

certamente o número de rotinas é bem maior.  

O trabalho aparentemente exaustivo que precisa ser realizado para a construção de 

uma tabela de referências cruzadas encontra-se em sua maioria já realizado implicitamente 

pela própria organização do código-fonte do sistema operacional Linux. Dessa forma, boa 

parte desta informação pode ser recuperada automaticamente através de um aplicativo 

construído para tal finalidade. Tal aplicativo é discutido no próximo Capítulo. 

Obter as informações contidas na Tabela 5.3 é extremamente importante para a 

definição do escopo das alterações que devem ser realizadas durante o projeto. Todavia, a 

tabela não constitui o conjunto completo de informações necessárias para que o 

desenvolvimento de sistemas embarcados seja beneficiado com uma abordagem 

determinística. É necessário conhecer a precedência entre as modificações a serem realizadas. 

5.3 Determinação da Precedência 

Para determinar a precedência das modificações é necessário verificar-se a quantidade 

de requisições que as rotinas fazem umas as outras. A rotina mais requisitada e com menos 

dependências deverá ser classificada como a de maior precedência, isto é, deve ser a primeira 
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a ser portada para a nova plataforma de hardware. Determinar a precedência é, portanto, 

sinônimo de determinar a prioridade nas alterações das rotinas. Esta verificação deve ser 

repetida até que todas as alterações tenham sido classificadas. 

5.3.1 Referências Cíclicas entre Rotinas 

Um cuidado especial deve ser direcionado à solução de referências cíclicas entre as 

rotinas, pois elas podem resultar em uma classificação de precedência inadequada. As 

referências cíclicas ocorrem em situações como na que se vê na Figura 5.2. Observa-se, na 

Figura 5.2, que a ROTINA K e ROTINA L estão em referência cíclica direta, observa-se 

também que há uma referência cíclica indireta entre a ROTINA B, ROTINA L, ROTINA J e 

ROTINA D, entre outras. Referências cíclicas devem ser resolvidas antes da definição da 

precedência entre as rotinas. Uma estratégia simples para resolver o problema das referências 

cíclicas é utilizar Mock Object Pattern para criar rotinas de interfaces temporárias [BROWN 

2003]. O padrão de projetos Mock foi proposto inicialmente para resolver problemas 

relacionados a interdependências entre testes. Esta solução está baseada no fornecimento de 

interfaces temporárias que simula a comunicação entre componentes de software, permitindo 

assim que determinados trechos de código-fonte que têm interdependência, sejam alterados, 

testados e pré-validados mesmo antes de todas as dependências terem sido modificadas.  

 

Figura 5.2 – Referencias Cíclicas entre Rotinas de Programas 

No sentido de se propor uma solução para o problema das referências cíclicas e 

também propor uma solução para a definição da ordem de prioridade na execução das 

modificações, apresenta-se o algoritmo proposto, RCCP, parte da metodologia 

proposta neste trabalho, que classifica todas as rotinas, ao mesmo tempo em que 

resolve os problemas da referência cíclica com o uso de rotinas Mock, que são 

interfaces temporárias. 
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1. Para cada rotina, registram-se suas dependências em uma lista 
2. Seja DEP(i)= total de dependências desta rotina 
3. Seja REQ(i)= total de requisições desta rotina 
4. Seja SUP(i) = 0 
5. Seja PEND(i) = DEP(i) 
6. Seja PRIORI(i) = 0 
7. Seja PRIORIDADE = 1 
8. Classifica-se a lista de dependências em ordem crescente pelo valor de PEND() e em ordem 

decrescente  pelo valor de REQ() 
9. Para cada par de rotinas R(i) e R(k) com PEND(i) > 0, com dependência cíclica, executa-se: 

1. Criar uma rotina mock chamada mock(i)(k) 
2. Seja REQ(mock(i)(k))=1: Seja DEP(mock(i)(k))=0: Seja SUP(mock(i)(k))=0 
3. Incluir mock(i)(k) nas dependências de R(i) 
4. Remover R(k) das dependências de R(i) 

10. Classifica-se a lista de dependências em ordem crescente pelo valor de PEND() e em ordem 
decrescente  pelo valor de REQ() 

11. Para cada rotina R(i) com PEND(i) = 0 e PRIORI(i) = 0, executa-se: 
1. Seja PRIORI(i) =  PRIORIDADE: PRIORIDADE =  PRIORIDADE + 1 
2. Para cada rotina R(k) que dependa de R(i), executa-se:  

1. SUP(k)= SUP(k)+1 
2. PEND(k)= DEP(k) – SUP(k) 

12. Repete-se o passo 10 até que todas as rotinas sejam priorizadas 
13. Classifica-se a lista de dependências em ordem crescente de PRIORI() 

Algoritmo RCCP5.1–  Algoritmo de Cálculo de Prioridade e Remoção de Referências 
Cíclicas (RCCP) 

O passo 1 do algoritmo RCCP refere-se à tabela de referências cruzadas que deve ser 

criada durante o rastreamento do código-fonte do sistema operacional. Os passos 2 e 3 

referem-se ao cálculo das interdependências entre os códigos-fonte. A forma de cálculo destes 

valores é apresentada a seguir e posteriormente revista na seção 5.8.1. 

O grau de dependência de um determinado código-fonte, Dep(x) é obtido somando-se 

todos os demais códigos-fonte dos quais o código-fonte considerado utiliza qualquer tipo de 

recurso. O grau de dependência representa a quantidade de códigos-fonte dos quais depende 

um determinado código-fonte. Generalizando-se, o cálculo deste grau para um determinado 

código-fonte é obtido conforme se vê em (1): 

∑=
k

ixDep
1

)(  

 

Por outro lado, o grau de requisição de um determinado código-fonte, Req(x), é obtido 

somando-se todos os demais códigos-fonte que dependem deste código-fonte.  

i= 1 se x depende do      
k-ésimo código-fonte 
 
i= 0 se x NÃO depende 
do k-ésimo código-fonte 

k representa o total de códigos-fonte a 
serem pesquisados. 
 
x representa o código-fonte para o qual 
se deseja conhecer o grau de 
dependência. 

(1) 
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O grau de requisição representa a quantidade de códigos-fonte que dependem de um 

código-fonte em particular. Generalizando-se, o cálculo deste grau para um determinado 

código-fonte é obtido conforme se vê em (2): 

 

∑=
k

isq
1

)(Re  

5.3.2 Tabela de Precedência 

Um dos resultados obtidos do algoritmo RCCP é a ordenação da precedência 

(prioridade) na realização das modificações, e no sentido de auxiliar na compreensão do 

algoritmo, nas Tabelas 5.4 a 5.9 vêem se as iterações da aplicação do RCCP para as rotinas 

apresentadas na Figura 5.1.  

Na Tabela 5.9, que contém o resultado final da execução do algoritmo, vê se a relação 

de precedência para que nosso sistema operacional hipotético seja portado para a nova 

plataforma de hardware, considerando-se o grau de requisições e o grau de dependências, 

calculados seguindo (1) e (2). 

 

Rotina Depende de:  Requisições Dependências  Supridas  Pendências  Precedência  
D   2 0 0 0 1 
J   1 0 0 0 2 
E C 2 1 0 1   
A E 1 1 0 1   
C D, J 1 2 2 0   
B A, E, D 0 3 1 2   

Tabela 5.4 - 1ª Iteração do Algoritmo RCCP 
 
 
Rotina Depende de: Requisições  Dependências  Supridas  Pendências  Precedência  
D   2 0 0 0 1 
C D, J 1 2 2 0 3 
J   1 0 0 0 2 
E C 2 1 1 0   
A E 1 1 0 1   
B A, E, D 0 3 1 2   

Tabela 5.5 - 2ª Iteração do Algoritmo RCCP 
 
 

i= 1 se x provê suporte 
para o  k-ésimo código-
fonte 
i= 0 se x NÃO provê 
suporte para o  k-ésimo 
código-fonte 
 

 k representa o total de códigos-fonte a 
serem pesquisados. 
 
x representa o código-fonte para o qual se 
deseja conhecer o grau de requisição. 
 

(2) 

Req(x) 



   

51 

 
 
 
 
 
Rotina Depende de: Requisições  Dependências  Supridas  Pendências  Precedência  
D   2 0 0 0 1 
E C 2 1 1 0 4 
C D, J 1 2 2 0 3 
J   1 0 0 0 2 
A E 1 1 1 0   
B A, E, D 0 3 2 1   

Tabela 5.6 - 3ª Iteração do Algoritmo RCCP 

 

Rotina Depende de: Requisições  Dependências  Supridas  Pendências  Precedência  
D   2 0 0 0 1 
E C 2 1 1 0 4 
C D, J 1 2 2 0 3 
J   1 0 0 0 2 
A E 1 1 1 0 5 
B A, E, D 0 3 3 0   

Tabela 5.7 - 4ª Iteração do Algoritmo RCCP 

 

Rotina Depende de: Requisições  Dependências  Supridas  Pendências  Precedência  
D   2 0 0 0 1 
E C 2 1 1 0 4 
C D, J 1 2 2 0 3 
J   1 0 0 0 2 
A E 1 1 1 0 5 
B A, E, D 0 3 3 0 6 

Tabela 5.8 - 5ª Iteração do Algoritmo RCCP 
 

 
Rotina Depende de: Requisições  Dependências  Supridas  Pendências  Precedência  
D   2 0 0 0 1 
J   1 0 0 0 2 
C D, J 1 2 2 0 3 
E C 2 1 1 0 4 
A E 1 1 1 0 5 
B A, E, D 0 3 3 0 6 

Tabela 5.9 - 6ª Iteração do Algoritmo RCCP 
 

Embora o algoritmo RCCP seja útil para a determinação da precedência entre as 

alterações que devem ser realizadas, ele não se constitui na solução completa para o suporte 

às atividades de porte de um sistema operacional. Como exemplo, cita-se o passo 1º do 

algoritmo RCCP onde se lê: “Para cada rotina, registram-se suas dependências em uma lista”. 

Como se viu nas seções 5.2 e 5.3, registrar todas as dependências de uma rotina em uma lista 
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não é uma tarefa trivial. É necessária a investigação de todo o código-fonte  do sistema 

operacional visando construir a tabela de dependência. Além disto, existe a relação  software 

X hardware que também deve ser mapeada, e esta relação depende de conhecimento de um 

especialista no sistema operacional e hardware envolvidos. Portanto, um conjunto de etapas 

bem definidas deve ser seguido para que as informações necessárias para definição das 

dependências e da precedência possam ser obtidas e, eventualmente, evoluídas em 

cronogramas ou planilhas de custos.  

5.4 Os Cinco Passos da Metodologia 

A metodologia proposta neste trabalho é dividida em cinco passos bem definidos que 

podem ocorrer uma ou mais vezes durante um ciclo de desenvolvimento, constituindo assim, 

uma abordagem evolutiva para o problema do porte de um sistema operacional para uma nova 

plataforma de hardware. Nas Figura 5.3 e Figura 5.4 vêem se as etapas (passos) e transições 

que constituem a metodologia. Os passos da metodologia, Figura 5.3, estão enumerados de 0 

(zero) até 4 (quatro) e eventualmente podem ser repetidos ao longo do planejamento do 

projeto. 

Metodologia de Desenvolvimento em Cinco Passos 

N0- Avaliar os requisitos iniciais do projeto usando um modelo de tomada de decisão 
N1- Identificar quais elementos de hardware não tem correspondente suporte de software 
N2- Identificar quais códigos de software devem ser modificados 
N3- Identificar as dependências entre os componentes de software 
N4- Identificar a precedência de realização das modificações 
 

Figura 5.3 - Etapas do Método Proposto de Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 
 

Os passos propostos na Figura 5.3 rompem com o preconizado pela metodologia geral 

que apresenta se no Capítulo 4. Estabelecem-se passos bem definidos, onde cada passo tem 

definidas as informações de entrada e as informações de saída. Cada passo determina um 

nível superior de controle e previsibilidade dentro das atividades de porte do sistema 

operacional.  

Os passos da metodologia proposta são colaborativos e esta colaboração ocorre dentro 

das transições que se verificam entre os passos. Estas transições formam um conjunto de 

transições entre as etapas, cujos elementos se vêm na Figura 5.4. 

 



   

53 

 

Transições entre as Etapas 

T0-0 Avaliação dos requisitos usando modelo de tomada de decisão  
T0-1 Influência dos elementos de hardware nos elementos de software 
T1-0 Influência dos elementos de hardware na reavaliação da árvore de decisão 
T2-0 Influência dos elementos de software a serem elaborados no total de trabalho a ser realizado 
T0-2 Influência dos elementos de software na reavaliação da árvore de decisão 
T2-1 Influência dos elementos de software disponíveis na definição do hardware 
T1-2 Influência dos elementos de hardware disponíveis na definição do software 
T2-3 Influência dos novos elementos de software na matriz de dependência 
T3-3 Definição recursiva das dependências de software 
T3-4 Atualização na lista de prioridade em função das dependências 
T4-3 Influência da lista de prioridades na lista de dependência - Geração da Matriz de precedência 

Figura 5.4 – Transições entre as Etapas no Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 
 

Pelo conjunto de transições que se vê na Figura 5.4 pode-se concluir que nenhum 

passo da metodologia ocorre isoladamente, há sempre a necessidade de alguma informação 

produzida num passo anterior, ou o provimento de informações para um passo seguinte. No 

sentido de facilitar a visualização desta colaboração, na Figura 5.5 se vê um grafo construído 

combinando-se com todos os estados relevantes da aplicação da metodologia em um projeto 

de desenvolvimento de sistemas embarcados. Observe-se que o grafo tem mapeamento direto 

de todas as transições apresentadas na Figura 5.4. 

 

 
Figura 5.5 – Grafo da Metodologia em Cinco Passos 

Ao observar-se a Figura 5.5 fica evidente a realimentação que ocorre entre as 

transições dos passos N0, N1 e N2. Estas são as transições onde a participação de um 

especialista é crucial. As demais transições podem ocorrer fundamentalmente de forma 
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automática, sendo possível, portanto, automatizar estas transições com algum software 

especialista. O detalhamento dos passos da metodologia é visto nas seções seguintes. 

5.5 O Passo N0 – Avaliar os Requisitos e Tomada de Decisão 

Este passo tem por finalidade primordial submeter às decisões iniciais do projeto a um 

modelo de tomada de decisão.  

O uso de um modelo de tomada de decisão, para suportar as primeiras decisões no 

projeto e indicar de forma rápida se uma eventual escolha pode ser utilizada, permite que 

desde as primeiras fases do projeto todas as escolhas sejam validadas.   

Um modelo de tomada de decisão deve incorporar novas restrições sempre que for 

observado um fator de risco ou uma restrição forte em um projeto ou em tipos específicos de 

projeto. Esta realimentação no modelo faz com que o mesmo seja constantemente ajustado 

para aumentar sua adequação ao projeto em questão.  

Um bom modelo de tomada de decisão irá diminuir consideravelmente os esforços nas 

etapas mais avançadas do projeto. O modelo, quando aplicado totalmente, utiliza 

recursivamente os demais passos da metodologia e, indica os seguintes elementos: 

� se existe uma ou mais opções de sistemas operacionais para comporem a 

plataforma de software aplicáveis à plataforma de hardware alvo; 

� uma lista com os elementos de hardware sem suporte de software no sistema 

operacional considerado; 

� uma lista com os elementos de software (código-fonte) que deverão ser 

modificados para a plataforma de software do projeto. 

Na Figura 5.6 se vê um modelo de tomada de decisão, proposto neste trabalho,  

aplicável a projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados. 



   

55 

 

Figura 5.6 – Um Modelo de Tomada de Decisão para Sistemas Embarcados 
 

Ressalta-se que o modelo de tomada de decisão utilizado deve ser ajustado para as 

necessidades ou restrições referentes ao tipo de projeto de sistema embarcado no qual se 

pretenda utilizar a metodologia. A maior contribuição do modelo de tomada de decisão é o 

registro das principais considerações que devem ser realizadas ao longo do planejamento 

inicial do projeto. Como os elementos gerados em passos posteriores da metodologia são 

requisitados recursivamente, termina-se por obrigar a visitação dos demais passos que 

compõem o modelo.  

Na prática, o passo NO garante que o engenheiro responsável pela tomada de decisão 

nas fases iniciais do projeto, certifique-se de que a escolha do sistema operacional está 

adequada às expectativas do produto final, assim como, assegurar-se de que o projeto pode ser 

realizado respeitando-se o orçamento, o prazo, e as funcionalidades esperadas ao término do 

projeto. Faz-se a seguir, uma descrição detalhada dos elementos do modelo que se vê na 

Figura 5.6, a numeração utilizada nos itens de 1 a 11 referem-se à numeração que se observa 

na Figura 5.6. 
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1. O OS escolhido é aderente ao hardware? 

O objetivo desta verificação é garantir que o sistema operacional está sendo validado 

quanto à plataforma de hardware alvo do projeto. Caso o sistema escolhido já esteja 

adequado não haverá trabalho para portá-lo. 

2. Requer adição/modificação de software? 

Se houver necessidade de modificação ou adição de código-fonte, deve ser analisada 

uma das duas alternativas: usar device drivers ou efetuar modificações no kernel do 

sistema operacional. Não havendo necessidade de adição ou modificação de software 

não há trabalho algum a ser realizado para portar o sistema operacional. 

3. Pode ser solucionado com o uso de device drivers? 

Havendo necessidade de modificação no código-fonte, esta modificação pode ser 

alcançada utilizando-se apenas device drivers? Se este for o caso, então segue-se 

diretamente para a construção de uma lista de precedência. 

4. Criar a matriz de referência cruzada 

A criação da matriz de referência cruzada indica o conjunto de código-fonte que 

deverá ser alterado. Esse é o passo inicial na direção da descoberta do tamanho do 

esforço necessário para portar o sistema operacional para uma plataforma específica 

de hardware.  

5. O número de elementos de software é aceitável? 

Na criação da matriz de referência cruzada, o número de arquivos de código-fonte 

encontrados pode ser grande. Esse número deve ser analisado segundo duas 

considerações: a primeira com relação à quantidade de arquivos que devem ser 

alterados e a segunda com relação à complexidade e esforço total das alterações que 

devam ser realizadas. 

6. Criar a matriz de dependência 

Na criação da matriz de dependência obtém-se a indicação das correlações existentes 

entre o código-fonte que deve ser modificado. Esta dependência será importante para 

indicar qual código-fonte deve ser alterado primeiro. 
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7. Criar a matriz de precedência 

As dependências devem ser resolvidas na ordem certa. Os problemas referentes às 

dependências cíclicas devem ser contornados e uma lista ordenada por prioridade deve 

ser construída. As alterações nos códigos fontes devem seguir a lista de prioridade. 

8. Definir o esforço para cada modificação de software necessária 

Para aprimorar-se a informação da matriz de precedência deve-se estimar o esforço 

necessário para cada alteração que deva ser realizada. Diversas técnicas podem ser 

utilizadas nesta estimativa. Esta questão propriamente dita não é abordada neste 

trabalho. Salientamos que a correta estimativa do esforço é fundamental para que um 

cronograma realista seja produzido. 

9. Associar esforço para cada modificação e construir cronograma usando a matriz 
de precedência 

Ao associar-se o esforço correspondente a cada alteração a ser realizada, obtém-se 

todas as informações necessárias para a elaboração de um cronograma para o projeto, 

este cronograma indica a duração do projeto e o esforço necessário para completá-lo.  

10. Associar custo para cada alteração 

A associação de custo para cada tarefa de modificação de código-fonte é importante 

para obter-se ou validar o orçamento do projeto. Baseado nesta informação é possível 

analisar as estratégias de desenvolvimento do projeto, com relação ao fluxo financeiro 

necessário.  

11. Custo e Tempo aceitável? 

Por fim, de posse de todas as informações necessárias pode-se decidir se o projeto é 

viável dentro dos limites de tempo, custo e esforço a serem empreendidos.  

5.6 O Passo N1 – Identificar os Elementos de Hardware sem Suporte de 

Software 

O passo N1, segundo passo na metodologia, tem por objetivo identificar o que é novo 

na plataforma de hardware em relação ao sistema operacional considerado. O principal 

resultado deste passo é a construção da tabela de referência cruzada. 
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 Neste passo deve ser indicado, quando ocorrer à inclusão de uma nova versão de 

hardware, qual hardware conhecido15 equipara-se a esta nova versão, pois o código-fonte 

referente a este hardware conhecido será utilizado como o código-fonte a ser modificado para 

a nova versão de hardware.  

Caso o novo hardware não tenha versão similar conhecida, deve-se identificar um 

hardware do mesmo tipo16. Caso o hardware em questão seja completamente novo, isto é, 

trata-se de um novo tipo de equipamento sem nenhum outro que realize função semelhante, 

deve-se indicar a implementação de um device driver para dar suporte a este novo tipo de 

hardware. 

Para cada elemento de hardware da plataforma escolhida é necessário identificar 

exatamente qual código de software deve ser adaptado. Isto significa que é vital conhecer a 

organização do código-fonte de forma a facilitar a identificação exata dos arquivos deste 

código a serem alterados, evitando alterações desnecessárias ou indesejadas. 

Como resultado deste passo, deve ser construído uma tabela de referência cruzada que 

mapeie todos os componentes de hardware e seu respectivo software de suporte, como se viu 

anteriormente na seção 5.2. Para cada elemento de hardware sem suporte de software será 

necessário desenvolver ou adaptar algum software específico. Uma boa estratégia é prover 

este suporte através do uso de device drivers.  

Na seção 5.2 viu-se que a construção da tabela de referência cruzada requer a 

participação de um especialista. Este especialista deve mapear e construir a tabela de 

referência cruzada para, por exemplo, o kernel do Linux versão 2.6.10. Nesta versão, 

considerando-se o código referente a controle de hardware e o código que provê 

funcionalidade de alto nível, existem, ao todo, 1481 arquivos de configuração e 14610 

arquivos de código-fonte, e estes arquivos de configuração e de código-fonte estão 

distribuídos em um total de 1051 pastas. Vale aqui ressaltar que a construção da tabela de 

referência cruzada precisa ser realizada apenas uma única vez para uma determinada versão 

do sistema operacional.  

                                                
15  Hardware conhecido refere-se ao componente de hardware para o qual já exista suporte no sistema 
operacional, quer seja provido diretamente pelo kernel ou por device drivers. 
16  Hardware do mesmo tipo refere-se ao componente de hardware que executa, provê ou têm 
características semelhantes. Como exemplo, considere a criação de uma nova placa de vídeo, neste caso deve-se 
indicar a placa de vídeo mais semelhante. 
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5.7 O Passo N2 – Identificar quais Componentes de Software devem ser 

Modificados  

Para determinar exatamente que código-fonte deve ser modificado é necessário 

ampliar a tabela de referência cruzada que mapeia todos os componentes de hardware e seu 

respectivo software de suporte, como visto na seção anterior e na seção 5.2. Esta tabela é 

necessária nos passos N1 e N2.  

O termo componente de software, introduzido nesta seção, refere-se a uma porção de 

código-fonte responsável por um conjunto de funcionalidades onde cada funcionalidade é 

também um subcomponente. Por exemplo: a criação de um arquivo em um sistema de 

arquivos envolve várias pequenas sub-rotinas de códigos-fonte, que juntas completam esta 

funcionalidade. Criar um arquivo é, portanto, um subcomponente do componente sistema de 

arquivos. Continuando o exemplo usado, o sistema de arquivos, que oferece várias 

funcionalidades sobre arquivos é um componente que normalmente oferece: criação de 

arquivos, exclusão de arquivos, renomeação arquivos, entre outras funções. 

A tabela de referência cruzada diz basicamente, que código-fonte utiliza serviços de 

outro código-fonte, tanto para código-fonte de controle de hardware como para código-fonte 

que implementa funcionalidade de alto nível. Generalizando-se o uso desta tabela pode-se 

saber, por exemplo, para um determinado código-fonte do kernel, quais outros códigos serão 

afetados por uma eventual mudança. A tabela de referência cruzada é utilizada para indicar 

quais outros códigos fonte devem ser analisados quando uma alteração se fizer necessária, 

funcionando basicamente como um guia.  

Aplicar o passo N2 em um projeto, consiste em descobrir todos os relacionamentos 

entres os componentes de software. Para isto usam-se inicialmente as informações obtidas no 

passo N1. A tabela de referência cruzada obtida no passo N1 deve ser expandida para incluir 

todos os demais arquivos de código-fonte que implementem subcomponentes e serviços 

(ligados diretamente ao hardware) e seus respectivos relacionamentos.  

Observe-se que devem ser considerados somente os códigos-fonte diretamente ligados 

ao hardware. O código-fonte referente a funcionalidades de alto-nível ou software 

independente de plataforma de  hardware não devem ser incluídos na tabela de referência 

cruzada. 



   

60 

5.8 Os Passos N3 e N4 

Três tipos de informações muito importantes são revelados através da tabela de 

referência cruzada: dependência, requisições, e precedência. 

A dependência identifica o grau de interligação entre o código-fonte que deve ser 

alterado. As informações requisições e procedência são abordadas mais à frente nas seções  

5.8.1.2 e 5.8.2. 

É importante lembrar que o grau de dependência de um determinado código-fonte é 

obtido somando-se todos os demais códigos-fonte dos quais o código-fonte considerado 

necessita. Novamente, generalizando-se, o cálculo da dependência de um determinado 

código-fonte é obtido conforme se vê em (1): 

∑=
k

ixDep
1

)(  

O trabalho necessário para se obter às informações sobre a dependência de um código-

fonte consiste basicamente em um trabalho de leitura e pesquisa dentro dos códigos-fonte do 

sistema operacional. Este trabalho, se realizado manualmente, é exaustivo e passível de 

esquecimentos, obviamente para descobrirem-se todos os códigos-fonte envolvidos, é 

importante utilizar ferramentas como as que se vê na seção 4.5, que embora não constituam 

uma solução completa, podem auxiliar nesta tarefa. Um aplicativo, que abrange todos os 

passos da metodologia proposta  é proposto no Capítulo seguinte.  

O modelo de organização das informações utilizado na tabela de referência cruzada 

pode ser melhorado com uma nova distribuição das informações, e neste sentido, para melhor 

distribuir o grande volume de informações a serem manipuladas para portar um sistema 

operacional, propõe-se a seguir, um modelo de tabela de referência cruzado chamado de 

Matriz de Dependência.  

5.8.1 Passo N3 – Criando uma Matriz de Dependência 

Na Figura 5.7 vê se um modelo de matriz de dependência proposta para sistemas 

embarcados.  

i= 1 se x depende do      
k-ésimo código-fonte 
 
i= 0 se x NÃO depende 
do k-ésimo código-fonte 

k representa o total de códigos fonte a 
serem pesquisados. 
 
x representa o código-fonte para o qual 
se deseja conhecer a dependência. 

(1) 
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Todos os componentes e subcomponentes que devem ser modificados são lançados na 

matriz. No exemplo apresentado na Figura 5.7, os dados hipotéticos limitam-se ao nível de 

subcomponentes. 

Na matriz, cada subcomponente deve aparecer nos eixos da horizontal e da vertical. 

Novamente é importante observar que apenas o código-fonte a ser portado deve ser 

referenciado, isto é, somente código-fonte diretamente ligado à plataforma de hardware deve 

constar na matriz, código-fonte que provê apenas funcionalidades de software não deve ser 

considerado. 

A matriz é preenchida assinalando-se que componente depende de outro. Para isto 

localiza-se um subcomponente na horizontal e assinalam-se todas as colunas onde  conste um  

subcomponente de que este subcomponente da horizontal dependa.  

 

Figura 5.7 – Modelo de Matriz de Dependência  
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5.8.1.1 Dependência entre Subcomponentes 
Ao término do preenchimento da matriz algumas informações devem ser totalizadas, 

uma delas é a dependência entre subcomponentes. Este informação representa a quantidade de 

outros subcomponentes requisitados por um subcomponente em particular. Para realizar esta 

totalização, procede-se somando cada coluna, associando o peso 1 caso esteja marcada e 0 

caso não esteja. O valor obtido indica quantos outros componentes ou subcomponentes 

dependem de um subcomponente em particular.  

A formalização deste cálculo específico para a matriz de dependência é apresentada 

em (3). 

∑=
k

isDep
1

)(    

 

5.8.1.2 Total de Requisições 
O total de requisições indica quantos subcomponentes fazem referência a um 

determinado subcomponente. Subcomponentes com um número alto de requisições são 

grandes candidatos a serem priorizados entre todas as alterações a serem realizadas. A 

fórmula de cálculo proposto para este fator pode ser visto em (4).  

 

∑=
k

isq
1

)(Re  

5.8.2 Passo N4 – Criando-se uma Matriz de Precedência  

Uma matriz de precedência é obtida do resultado do processamento das informações 

da matriz de dependência. Este processamento considera as dependências e requisições 

calculadas respectivamente utilizando-se (3) e (4). Uma vez definidos os valores de dep(s) e 

req(s), todas as informações necessárias para suprir as dados requisitados nos passos 1 a 3 do 

algoritmo RCCP estão prontas. Processando-se estas informações, obtém-se A Tabela 5.10, 

que contém parte das informações necessárias para a criação de uma matriz de precedência. 

i= 1 se a k-ésima coluna 
está marcada 
 
i= 0 se a k-ésima coluna 
NÃO está marcada 

k representa o total de subcomponentes 
lançados na horizontal da matriz de 
dependência 

s representa o subcomponente em particular 
selecionado em uma das linhas da matriz de 
dependência 

(3) 

i= 1 se a k-ésima linha está 
marcada 
 
i= 0 se a k-ésima linha 
NÃO está marcada 

k representa o total de subcomponentes 
lançados na horizontal da matriz de 
dependência 

s representa o subcomponente em particular 
selecionado em uma das colunas da matriz 
de dependência 

(4) 

Req(s) 
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Em uma matriz de precedência podem ser incorporadas informações sobre as 

estimativas de esforço ou tempo, necessárias para a execução das atividades de modificação 

do código-fonte do sistema operacional a ser portado.  

Técnicas e métodos de estimativas de esforço estão fora do escopo deste trabalho, 

portanto, para que se apresente uma matriz de precedência completa, atribui-se 

arbitrariamente o esforço de 40 horas para cada modificação a ser realizada. Para a criação 

das classes mock atribui-se o esforço de 8 horas para cada uma. Atribui-se arbitrariamente 

também, uma equipe hipotética de 2 pessoas para a realização do trabalho, cada uma com uma 

dedicação de 40 horas semanais. Por fim, atribui-se um esforço de 80 horas para a integração 

de todos os códigos-fonte alterados e 80 horas de testes e ajustes. Na Figura 5.8 vê se a matriz 

de procedência que se obtém ao agruparmos os seguintes elementos: as informações da 

Tabela 5.10, o esforço necessário para cada alteração, a equipe de desenvolvimento 

disponível, o esforço de integração, e por fim o esforço de testes e ajustes. 

Rotina Depende de: Req(s) Dep(s) Supridas Pendências Ordem 
6- Subcomp B   6 0 0 0 1 
mock(3)(5)   1 0 0 0 2 
mock(1)(5)   1 0 0 0 3 
mock(16)(12)   1 0 0 0 4 
mock(5)(2)   1 0 0 0 5 
mock(2)(9)   1 0 0 0 6 
mock(7)(4)   1 0 0 0 7 
mock(1)(10)   1 0 0 0 8 
3- Subcomp C mock(3)(5) 4 1 1 0 9 
7- Subcomp C mock(7)(4) 3 1 1 0 10 
1- Subcomp A mock(1)(5), mock(1)(10) 3 2 2 0 11 
8- Subcomp D 3-SBC 2 1 1 0 12 
14- Subcomp B 8-SBD 3 1 1 0 13 
11- Subcomp C 7-SBC, 14-SBB 3 2 2 0 14 
4- Subcomp D 6-SBB, 8-SBD,11-SBC 5 3 3 0 15 

5- Subcomp A 
1-SBA, mock(5)(2), 3-SBC, 4-
SBD 4 4 4 0 16 

16- Subcomp D 4-SBD, 6-SBB, mock(16)(12) 2 3 3 0 17 

2- Subcomp B 
5-SBA, 7-SBC, mock(2)(9), 11-
SBC 3 4 4 0 18 

10- Subcomp B 5-SBA, 6-SBB, 16-SBD 2 3 3 0 19 
12- Subcomp D 6-SBB, 14-SBB, 16-SBD 1 3 3 0 20 
15- Subcomp C 3-SBC, 7-SBC, 10-SBB 1 3 3 0 21 

13- Subcomp A 
1-SBA, 2-SBB, 4-SBD, 6-SBB, 
11-SBC,  1 5 5 0 22 

9- Subcomp A 

1-SBA, 2-SBB, 3-SBC, 4-SBD, 
6-SBB, 13-SBA, 14-SBB, 15-
SBC 1 8 8 0 23 

       
SBA = Subcomp A - SBB= Subcomp B - SBC= Subcomp C -  SBD= Subcomp D 

Tabela 5.10 – Resultado do Processamento da Matriz de Dependência  
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 A Tabela 5.10 e a Figura 5.8 constituem o resultado obtido no processamento do 

algoritmo RCCP para os dados hipotéticos apresentados na Figura 5.7. Na Tabela 5.10 as 

entradas mock(a)(b) significam: “interface temporária entre rotina a e b”. Estas entradas foram 

geradas no passo 9 do algoritmo RCCP. 

 

Figura 5.8 - Matriz de Precedência 

5.9 Conclusões 

A metodologia proposta abrange as etapas críticas do porte do sistema operacional 

Linux para uma nova plataforma de hardware. A metodologia agrega qualidade aos projetos 

de sistemas embarcados ao permitir que se tenha uma visão antecipada das atividades de 

desenvolvimento e adaptação de sistemas operacionais a serem realizadas. 
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Desenvolver sistemas embarcados sem uma abordagem bem definida pode 

resultar em projetos com resultados instáveis ou incompletos. Viu-se no Capítulo 4 que as 

metodologias e ferramentas disponíveis não oferecem suporte completo a todas as atividades 

envolvidas na adaptação de um sistema operacional para uma nova plataforma de hardware. 

 O método proposto neste Capítulo vem justamente suprir a necessidade de uma 

abordagem bem definida. 

O processo proposto, de obtenção das dependências entre o código-fonte que 

compõe o sistema operacional, garante que todas as alterações necessárias serão relacionadas, 

como se viu nas seções 5.2, 5.6, 5.7.   

O algoritmo RCCP, proposto neste trabalho, resolve os problemas das referências 

cíclicas, que se constituem uma dificuldade em projetos de sistemas embarcados.  

Os modelos de tabelas e matrizes propostos (matriz de dependência e matriz de 

precedência) permitem a identificação visual e rápida de todo o conjunto de trabalho que deve 

ser realizado. Evidencie-se que a matriz de precedência oferece informação para a 

determinação da ordem correta de realização das alterações. Os modelos oferecem também, 

informações gerenciais, cruciais para o acompanhamento do esforço empreendido no projeto. 

A metodologia proposta, de porte do sistema operacional Linux, excede o objetivo 

de apenas indicar que alterações devam ser realizadas, excede ao permitir níveis de controle, 

priorização e previsibilidade sobre o projeto. 

Para demonstrar a eficácia da metodologia proposta, no Capítulo 6 é apresentado 

um estudo de caso com os resultados da aplicação da mesma.  

Os resultados foram obtidos utilizando-se uma aplicação desenvolvida de acordo 

com os passos, transições, algoritmos, tabelas e matrizes, propostas na metodologia que se vê 

neste Capítulo. 
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Capítulo 6 

6 Estudo de Caso 

6.1 Introdução 

Os passos fundamentais da metodologia proposta foram considerados durante o 

desenvolvimento de uma aplicação específica para o porte do sistema operacional Linux, esta 

aplicação foi denominada: Operating System Porting Tool - OSPORT. A aplicação permite 

que sejam identificados pelo usuário os elementos de hardware e de software para os quais o 

sistema operacional deva ser ajustado, de forma a torná-lo adequado para a nova plataforma 

de hardware.  

A aplicação OSPORT foi desenvolvida de acordo com a especificação da 

linguagem JAVA 1.5 e roda sob o sistema operacional Linux ou Windows. Na  Tabela 6.1 se 

vê informações técnicas sobre a OSPORT. 

 
Característica Especificação 
Plataforma de Desenvolvimento JAVA 1.5.0_08 / NetBeans IDE 5.5 

Plataforma de Sistema Operacional Linux; Windows XP 

Servidor de Banco de Dados MySQL 5.0 

C Parser Interno 

Assembly Parser Interno 

Sistema Operacional Alvo Linux Source-code 

Tabela 6.1 – Especificação Técnica da Aplicação OSPORT  

Nas seções seguintes apresentam-se detalhes da implementação da OSPORT. 
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6.2 A Arquitetura da OSPORT 

A OSPORT foi concebida com uma arquitetura modular, antecipando-se a necessidades de 

ajustes para outros sistemas operacionais, além do Linux.  Na Figura 6.1 se vê detalhes da 

arquitetura em camadas da OSPORT. 

 
Figura 6.1 – Arquitetura em Camadas da OSPORT 

Nas seções seguintes obtêm-se detalhes sobre as camadas arquiteturais que compõem 

a OSPORT. 

6.2.1 Funcionalidades Utilitárias 

A camada de funcionalidades utilitárias é responsável  por suprir serviços gerais para a 

aplicação. Estes serviços vão desde a criação de arquivos de configuração até serviços para 

exibição de mensagens para o usuário.  

6.2.2 Parser C 

Esta camada é responsável pela quebra dos arquivos de código-fonte em linguagem C, em 

vetores de dados que são utilizados nos processos de referência cruzada.  

Durante a obtenção das informações necessárias para a construção das tabelas e 

matrizes propostas no método, torna-se necessário ler o conteúdo de arquivos de código-fonte 

em linguagem C. Uma simples leitura destes arquivos, considerando-os como simples 

arquivos em formato texto, não é suficiente para os propósitos da OSPORT, sendo necessário 

um entendimento deste texto. O entendimento do texto caracteriza-se pela quebra do mesmo 
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em unidades semânticas, usualmente chamadas de tokens em Ciência da Computação, e em 

especial no estudo da construção de compiladores (AHO, 1986; KENNETH, 1997).  

Obtêm-se a quebra do texto identificando os elementos sintáticos que compõem um 

token e seus complementos. A identificação dos elementos sintáticos pressupõe o 

entendimento da gramática para a qual o código-fonte foi escrito (CHOMSKY, 1975). Este 

entendimento é de responsabilidade de um aplicativo especial chamado de Parser, que é um 

dos componentes de compiladores  (KENNETH, 1997). 

6.2.3 Parser Assembly 

Esta camada é responsável pela quebra dos arquivos de código-fonte em linguagem Assembly 

em vetores de dados que são utilizados nos processos de referência cruzada. Este parser 

executa operação semelhante ao Parser C, exceto pelo fato de trabalhar com a linguagem 

Assembly ao invés da linguagem C. 

6.2.4 Seletor de Hardware 

O seletor de hardware  é o responsável por determinar a quais plataformas de hardware uma 

determinada versão do kernel do Linux provê suporte. Para que sejam identificados os 

arquivos de código-fonte envolvidos no porte do sistema operacional Linux para uma nova 

plataforma, é necessário identificar qual plataforma de hardware é semelhante à plataforma 

alvo. A OSPORT oferece ao usuário uma relação de plataformas e, através desta relação o 

usuário pode indicar qual plataforma é semelhante à plataforma alvo. Posteriormente a esta 

escolha, é possível definir diferenças entre a plataforma alvo e a semelhante. 

6.2.5 Camada de Interface com o Usuário 

Esta camada é responsável pela composição do aspecto visual da OSPORT, e também 

responsável por toda a interação com o usuário. 

6.2.6 Construtor de Matrizes 

Os modelos de Matrizes propostos na metodologia e processados pela OSPORT são gerados 

por esta camada. 

6.2.7 Persistência 

O grande volume de dados gerados durante o processamento dos arquivos de código-fonte é 

mantido e atualizado através de uma solução de banco de dados baseada em software livre.  
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Esta camada é responsável pela interface entre a OSPORT e o sistema de gerenciamento de 

banco de dados. 

6.2.8 Construtor das Tabelas de Cruzamento 

Esta camada recebe informações das demais camadas e as combina em tabelas de cruzamento. 

Um dos resultados providos por esta camada é uma tabela de referências cruzadas dos 

códigos-fonte processados. 

6.2.9 Modulo Inteligente 

Esta camada é responsável por determinar, buscar e processar todos os arquivos de código-

fonte envolvidos no porte do sistema operacional para uma determinada plataforma de 

hardware. Para completar esta tarefa são utilizados serviços das outras camadas.  

6.3 Breve Descrição do uso da OSPORT 

A OSPORT é uma aplicação projetada para ser simples e de fácil utilização pelos usuários 

com conhecimento suficiente sobre o objeto da aplicação. Exemplos das interfaces gráficas da 

OSPORT são apresentados nas Figuras  6.2 até 6.7. 

A utilização da OSPORT se da mediante passos simples, como os que são 

apresentados a seguir:  

1- Selecionar a versão do kernel do Linux através da opção platform/Set Kernel option, 
(Figura 6.2); 

2- Selecionar a plataforma de hardware similar à plataforma alvo, (Figura 6.3); 

3- Mapear todas as diferenças entre a plataforma de hardware similar e a plataforma 
alvo, (Figura 6.4); 

4- Incluir novas dependências no sentido de lidar com as seguintes situações: hardware 
não similar, sem nenhum correspondente no passo 3; indicar modificações apenas em 
características de software; para alterações diretas no kernel, (Figura 6.5); 

5- Iniciar a  construção da tabela de referência cruzada, (Figura 6.6); 

6- Após o término da construção da tabela de referência cruzada (Figura 6.7), o usuário 
pode utilizar a OSPORT para gerar as demais tabelas. 
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Figura 6.2 - Selecionando a versão do Linux 

 
 

 

Figura 6.3 - Selecionando uma plataforma de hardware similar 
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Figura 6.4 - Mapeando as diferenças da plataforma de Hardware  

 

 

Figura 6.5 - Incluindo novas dependências 

 

 

Figura 6.6 - Criação da Referência Cruzada 
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Figura 6.7 - Criação da Referência Cruzada finalizada  

6.4 Demonstração da Operação da OSPORT 

Como demonstração da operação da OSPORT, apresenta-se a seguir os resultados obtidos 

após a operação da OSPORT no código-fonte do Linux 2.6.0. Nesta demonstração, o objetivo 

é a obtenção da lista de todos os códigos-fonte que devem ser analisados no sentido de 

adaptar o kernel do Linux para uma plataforma de hardware similar a EBSA-110 (DIGITAL, 

1997; STRONGARM, 2001). Uma outra demonstração, de maior porte, está sendo realizada, 

onde o processador OMAP5912 e o kit de desenvolvimento OMAP5912 Starter Kit são 

utilizados em um caso real de porte do Linux (OMAP, 2007). 

A EBSA-110 é uma placa de avaliação para o processador StrongArm, disponibilizado 

pela Digital, e que atualmente já é plenamente suportada pelo Linux, e desta forma, a placa 

similar somente requer alguns ajustes no kernel do Linux. A plataforma EBSA-110 tem 

hardware on-board limitado, que inclui uma interface Ethernet, duas PCMCIA sockets, duas 

portas seriais e uma porta paralela. A plataforma alvo simulada neste estudo, difere da EBSA-

110 por não ter portas paralelas e ter um dispositivo Bluetooth. 

6.4.1 Análise dos Resultados 

Durante o processamento da OSPORT para a obtenção dos resultados, apenas 8951 arquivos 

de código-fonte de um total de 18747 arquivos foram necessários para a determinação de que 

códigos-fonte estavam envolvidos nas alterações requeridas no sentido de modificar o kernel 

do Linux para a plataforma alvo deste estudo de caso. Ao todo, o processamento consumiu 20 

minutos, e um dos resultados produzidos se vê na  Tabela 6.2, que contêm a lista dos arquivos 

de código-fonte relacionados com as alterações para a plataforma alvo. 
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É importante notar que a lista não apresenta a relação de código-fonte a ser alterada, e 

sim uma relação de arquivos de códigos-fonte que devem ser analisados para se determinar 

quais códigos-fonte devem ser alterados. Todos os arquivos de código-fonte presentes na 

Tabela 6.2 estão relacionados com as alterações necessárias.  

 
Source-code file Source-code file 
include\linux\autoconf.h include\linux\parport.h 
include\linux\autoconf.h drivers\bluetooth\bcm203x.c 
drivers\bluetooth\bfusb.c drivers\bluetooth\hci_usb.c 
drivers\bluetooth\hci_bcsp.c drivers\bluetooth\hci_ldisc.c 
drivers\bluetooth\hci_h4.c drivers\bluetooth\bpa10x.c 
drivers\bluetooth\hci_vhci.c drivers\bluetooth\hci_uart.h 
drivers\bluetooth\hci_event.c net\bluetooth\hci_conn.c 
net\af_bluetooth.c net\hci_core.c 
net\l2cap.c net\hci_sock.c 
net\hci_sysfs.c net\sco.c 
net\bluetooth\rfcomm\tty.c net\bluetooth\rfcomm\sock.c 
net\bluetooth\rfcomm\core.c net\bluetooth\bnep\sock.c 
net\bluetooth\bnep\netdev.c net\bluetooth\bnep\core.c 
net\bluetooth\cmtp\capi.c net\bluetooth\cmtp\sock.c 
net\bluetooth\cmtp\core.c net\bluetooth\hidp\sock.c 
net\bluetooth\hidp\core.c drivers\char\lp.c 
drivers\parport\procfs.c drivers\parport\ieee1284.c 
drivers\parport\parport_pc.c drivers\parport\share.c 
drivers\parport\ieee1284_ops.c drivers\parisc\superio.c 
drivers\block\paridade\bpck6.c drivers\block\paridade\paride.c 

Tabela 6.2 – Lista de arquivos de código-fonte. 

6.5 Conclusões 

A aplicação OSPORT, em sua primeira versão, apresenta resultados promissores e corretos, 

obtidos com um custo de processamento bastante pequeno. Esta versão acadêmica da 

OSPORT, implementa os passos fundamentais da metodologia proposta, sinalizando 

positivamente para sua evolução para uma ferramenta profissional, A profissionalização da 

ferramenta pode ser obtida através da agregação de suporte para comparação entre projetos, 

suporte a outros sistemas operacionais além do Linux, e integração com ferramentas 

profissionais de visualização gráfica de resultados, tais como OpenOffice, Microsoft Office. 
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Capítulo 7 

7 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

A metodologia proposta nesta dissertação cobre os passos essenciais envolvidos no porte ou 

ajuste de um sistema operacional para uma nova plataforma de hardware. A metodologia 

agrega qualidade aos projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados ao prover uma 

completa e antecipada visão das atividades de ajustes necessárias com relação ao código-fonte 

do sistema operacional. Até onde sabemos, este é um trabalho original propondo soluções 

específicas para a problemática abordada nesta dissertação. Desenvolver projetos de sistemas 

embarcados sem uma abordagem bem definida, pode resultar em projetos instáveis ou 

incompletos, com relação ao sistema operacional. O método proposto para a obtenção das 

dependências entre os códigos-fonte do sistema operacional garante que todas as possíveis 

relações entre estes códigos sejam consideradas.  

Pelo uso da metodologia, estabelece-se um cenário melhor para a realização das 

atividades de porte de um sistema operacional. Substitui-se a abordagem de “tentativa e erro”, 

por uma abordagem onde o engenheiro responsável pelo porte, inicia seu trabalho diretamente 

no conjunto de código-fonte envolvido nas alterações requisitadas pela  nova plataforma de 

hardware.  

Este cenário torna-se ainda mais positivo por se disponibilizar um cronograma que 

indique a ordem correta de realização das modificações, potencializando o aproveitamento da 

mão-de-obra disponível no projeto, além de fornecer informações para uma análise 

quantitativa do esforço a ser empreendido. Adicionalmente, propõe-se nesta dissertação um 

algoritmo simples para solucionar referências cíclicas detectadas durante a análise do código-

fonte. Com isto, antecipam-se problemas durante as fases de integração do código-fonte do 
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sistema operacional, além de viabilizar um planejamento adequado da fase de testes do código 

modificado. 

Os modelos de tabelas e matrizes, e o modelo de tomada de decisão propostos 

favorecem a rápida visualização dos elementos envolvidos no porte do sistema operacional, 

de forma a auxiliar no processo de tomada de decisões, inclusive em fases iniciais do projeto. 

Agrega-se valiosa informação para gerenciamento do projeto com respeito ao controle do 

esforço a ser gasto. 

A metodologia proposta vai além do objetivo inicial de suprir um método completo 

para a detecção das partes do SO que devem ser ajustadas durante um porte,  pois provê níveis 

de controle, de prioridade e de previsibilidade, em projetos de desenvolvimento de sistemas 

embarcados, onde o sistema operacional seja uma peça fundamental. 

Como trabalhos futuros propõe-se a evolução da OSPORT, integrando-a a ferramentas 

de visualização gráfica de dados e de controle de projetos. Propõe-se também a extensão da 

OSPORT agregando-se a mesma, um esquema de manutenção de bases de dados especialistas 

sobre plataformas de hardware. Por fim, propõe-se adicionar suporte a outros sistemas 

operacionais além do Linux. 
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