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RESUMO 

PORDEUS, Leonardo Faix. Simulação de uma arquitetura de computação 

própria ao paradigma orientado a notificações. 2017. 364 f. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática 

Industrial (CPGEI). Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Curitiba, 

2017. 

Os paradigmas de programação tradicionais carecem de técnicas para concepção de softwares 

de forma produtiva e de qualidade para uso eficiente das tecnologias de execução paralela, 

fornecidas pelos hardwares dos sistemas computacionais modernos. O Paradigma Orientado a 

Notificações (PON) apresenta uma nova abordagem no tocante ao processamento lógico-

causal, primeiramente para o desenvolvimento de software, a qual se baseia em pequenas 

entidades colaborativas e pontualmente notificantes. Essa abordagem é mais eficiente e 

desacoplada quando comparada com os paradigmas de programação tradicionais, como o 

Paradigma Declarativo (PD) e o Paradigma Imperativo (PI). Ela permite a exploração de 

processamento, inclusive do paralelo e/ou distribuído, de maneira mais simples e eficiente do 

que em PI/PD. O PON inicialmente teve sua origem como uma solução de software, 

destacando a recente linguagem e compilador LingPON. No entanto outras pesquisas também 

o exploraram como uma solução de hardware em lógica reconfigurável, o qual apresenta um 

modelo de execução mais próximo ao modelo do PON. De fato, no tocante ao processamento 

paralelo, a execução de aplicações PON nem sempre pode ser feita da forma mais eficiente 

pelas arquiteturas de computadores tradicionais, baseados em conjunto de núcleos com 

modelos de execução sequencial. Neste âmbito, foi proposta uma nova arquitetura de 

computador orientada a notificações chamada NOCA (Notification Oriented Computer 

Architecture), a qual fornece uma dinâmica de execução segundo o modelo do PON, sendo 

composta por múltiplas unidades de processamento, a fim de permitir explorar de maneira 

mais adequada o paralelismo. Os experimentos realizados sobre um protótipo desta 

arquitetura demonstraram que a NOCA apresenta ganhos em avaliações comparativas de 

desempenho, dadas determinadas condições. No entanto, alguns aspectos foram desvantajosos 

ao protótipo da NOCA, em particular a baixa escala de paralelização obtida em função de 

limitação de palco de experimentação. Neste sentido, esta dissertação de mestrado apresenta o 

desenvolvimento de um simulador para a arquitetura NOCA, o qual é denominado de 

NOCASim. A implementação da NOCA na forma de software tem como objetivo simular o 

funcionamento dela com a quantidade de processadores simulados na mesma proporção do 

que o número de elementos PON que compõem uma aplicação. Isto permitiria obter dados de 

desempenho para validação do seu modelo funcional. Como estratégia de desenvolvimento, 

primeiramente este trabalho adaptou a LingPON para gerar assembly da NOCA facilitando o 

desenvolvimento de aplicações. Subsequentmente e principalmente, fez-se uso dos artefatos 

de projeto próprios da NOCA sendo que seu funcionamento consiste em simular em software 

a atualização dos estados internos da NOCA de forma semelhante a cada mudança do ciclo de 

clock. Experimentos realizados por meio do NOCASim com diferentes configurações 

demostraram que a NOCA apresenta melhora de desempenho à medida que o número de 

unidades de processamento aumenta. Além disso, verificaram-se possibilidades de melhorias 

conceituais a NOCA, que tendem a fortalecê-la como uma alternativa de execução paralela. 

 

Palavras-chave: paradigma orientado a notificações, arquiteturas de computadores, 

arquiteturas paralelas, simulação de arquitetura de computadores. 



 

 

ABSTRACT 

PORDEUS, Leonardo Faix. Simulation of a computing architectute proper to the 

notification oriented paradigm. 2017. 364 f. Dissertação de Mestrado. Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI). 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Curitiba, 2017. 

 

Traditional programming paradigms lack techniques for the productive and quality software’s 

design that makes efficient use of the parallel execution capabilities provided by the modern 

computing systems hardware. The Notification Oriented Paradigm (NOP) presents a new 

approach to develop more efficient and decoupled software when compared to the traditional 

programming paradigms, such as the Imperative Paradigm and the Declarative Paradigm. The 

NOP allows the exploitation of parallelization and/or distribution in a simpler and more 

efficient way than more commonly used programming paradigms. Initially, the NOP was 

conceived as an alternative software paradigm, highlighting the recent NOP language and 

compiler. However, other research was focused on hardware development using 

reconfigurable logic, which enables an execution model closer to the NOP model. Indeed, in 

parallel processing, the NOP applications cannot always be executed efficiently by the 

traditional computer architectures hardware based on set of cores with sequential execution 

model. Aiming at more efficient execution of NOP applications, a new Notification Oriented 

Computer Architecture (NOCA) has been developed. NOCA is based on multiple processing 

units, where each unit corresponds to specific elements of the NOP model. This way, 

parallelism is adequately exploited. Experiments were performed on a prototype of this 

architecture. When compared with Imperative Paradigm, execution time was improved under 

certain conditions, in particular, the low scale of parallelization obtained as a function of stage 

limitation of experimentation. In this sense, this Master of Science dissertation presents the 

development of a simulator for the NOCA architecture, which is called NOCASim. The 

NOCA implementation over software approach aims to simulate NOCA behavior with 

amount of simulated processors in the same proportions as the amount of NOP elements of an 

application. This allows obtain data for validation of NOCA functional model. As a 

development strategy, firstly this work adapted a NOP language to generate NOCA assembly 

facilitating the development of applications for this architecture. In the sequence, the own 

NOCA's design artifacts were used for the NOCASim development.  The NOCASim 

operation consists of simulating in software to update the NOCA internal states in a similar 

way to each change in the clock cycle. The experiments results using NOCASim with 

different configurations have demonstrated that the NOCA performance improve when the 

number of processing units increases. In addition, were observed new possibilities for 

conceptual improvements to NOCA, which tend to strengthen it as a parallel execution 

alternative. 

 
 

 

Keywords: notification oriented paradigm, computer architectures, parallel architectures, 

computer architectures simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de mestrado está inserido em um projeto de pesquisa sobre 

Paradigma Orientado a Notificações (PON). Mais especificamente, o trabalho diz 

respeito à parte da pesquisa chamada Notification Oriented Computer Architecture 

(NOCA), em português, Arquitetura de Computador para o PON (ArqPON). 

Precisamente, o trabalho trata de pesquisa no tocante a um simulador específico 

para a NOCA, chamado NOCASim. 

Isto considerado, este capítulo apresenta as considerações introdutórias a 

respeito do presente trabalho de mestrado. Na seção 1.1 é apresentada a 

contextualização do tema de pesquisa, PON. A seção 1.2 apresenta os objetivos 

gerais e específicos da pesquisa sobre NOCASIM. Por sua vez, a seção 1.3 

apresenta as motivações deste trabalho. Por fim, a seção 1.4 apresenta a 

organização dos capítulos subsequentes1. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Historicamente, os avanços tecnológicos que resultaram no crescimento do 

desempenho dos processadores utilizados em sistemas computacionais 

dependeram principalmente do aumento da frequência de operação (clock) e do 

aumento da densidade de integração de semicondutores. Este último fator, 

particularmente, continua a ser válido de acordo com os conceitos que fundamentam 

a Lei de Moore (MOORE, 1965), segundo a qual a densidade de integração 

aproximadamente dobra a cada 24 meses. Porém, a frequência do clock já não pode 

ser aumentada nas mesmas proporções históricas, devido a limitações com relação 

aos problemas de dissipação de potência, o que traz a necessidade de se explorar 

cada vez melhor o espaço disponível nos chips (BORKAR; CHIEN, 2011).  

Além do aumento da frequência de clock, há outros fatores que também 

contribuíram para a evolução do desempenho dos microprocessadores ao longo da 

história, como o aumento da capacidade de memórias cache e evolução das 

                                            
1
 Pertinente registrar que parte destes esforços de pesquisa, aqui considerados, foram apresentados 

na forma de Trabalho Individual (“Qualificação de Mestrado”) em (Pordeus, 2016) junto ao 
CPGEI/UTFPR em 01, de Junho de 2016  
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técnicas de microarquitetura. Exemplos destas técnicas são: pipeline, branch 

prediction, out-of-order execution e speculation. Porém, no tempo, tais técnicas são 

cada vez mais complexas em termos de hardware e têm apresentado menor ganho 

de desempenho (BORKAR; CHIEN, 2011). 

Adicionalmente, o aumento na disponibilidade de espaço para integração de 

circuitos mais complexos tem favorecido a replicação de múltiplos núcleos (cores) 

em uma mesma pastilha (multicore) e, por consequência, disseminando as 

chamadas arquiteturas paralelas. Embora, em tese, o aumento do número de 

unidades de processamento em paralelo permita aumentar o desempenho de 

execução da computação, na prática isto depende de software que explore 

adequadamente o paralelismo. Este, por sua vez, depende de técnicas adequadas 

de desenvolvimento, as quais geralmente impõem dificuldades de abstração aos 

desenvolvedores em função, justamente, da dinâmica de execução paralela 

(ASANOVIC et al., 2006) (BORKAR; CHIEN, 2011). 

Na verdade, não raro tais técnicas fazem uso de linguagens de 

programação, as quais são regidas por paradigmas de programação. De uma 

maneira sucinta, pode-se considerar que há dois grandes paradigmas de 

programação, nomeadamente o Paradigma Imperativo (PI) e o Paradigma 

Declarativo (PD) que se interseccionam, sendo por vezes o PD considerado uma 

abstração ou camada sobre o PI. O PI pode ser dividido em dois outros paradigmas, 

o Paradigma Procedimental (PP) e Paradigma Orientado a Objetos (POO) sendo 

que o PP rege linguagens como C e Pascal e o POO linguagens como Java e C#, 

havendo hibridismos como no caso do C++. Por sua vez, o PD pode ser subdividido 

em outros dois paradigmas como o Paradigma Funcional (PF) e o Paradigma Lógico 

(PL) sendo que o PF rege linguagem como LISP (a qual hibrida com PP) e o PL rege 

linguagens como Prolog e OPS. Ainda, não raro, as linguagens utilizam mais de um 

paradigma, como os exemplos já citados e tantos outros (ROY; HARIDI, 2004) 

(KAISLER, 2005) (ROY, 2009) (GABBRIELLI; MARTINI, 2010). A Figura 1 apresenta 

uma taxonomia proposta por Van Roy (2009) que estabelece uma relação entre os 

principais conceitos das linguagens de programação e como estão relacionados aos 

paradigmas de programação. 
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Figura 1 - Taxonomia de paradigmas de programação 

Fonte: Roy, 2009. 

 

Ainda que haja várias linguagens, misturando e buscando sinergia entre 

paradigmas, elas em geral sofrem de problemas oriundos da forma como os 

paradigmas maiores (i.e. PI e PD) tratam o processamento lógico causal. Em suma, 

processamento de estruturas-causais (estruturas como “se então” e afins) se dá por 

percorrimentos em código e/ou buscas em complexas estruturas de dados, o que 

leva à tendência de redundâncias de código e desperdícios de processamento. Isso 

também tende a acoplamentos entre partes do código e da aplicação dificultando 

processamento paralelo/distribuído. Ainda que haja novas técnicas de programação, 

como orientação a eventos e programação reativa, e também a melhoria do 

processo de engenharia de software (como modelagem em termos de coesão e 

desacoplamento), que permitem atenuar um tanto estes problemas, os quais não 

estão resolvidos. De fato, o desenvolvimento de aplicações que não desperdicem 

processamento e tenham facilidades de distribuição, sem considerável esforço 

técnico e intelectual, ainda é um assunto em aberto. 
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Neste âmbito, o Paradigma Orientado a Notificações (PON) surge como uma 

abordagem alternativa para a concepção de sistemas computacionais, apropriada 

para a execução de software com processamento lógico causal acentuado, incluindo 

a execução de forma paralela (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 

2009) (PETERS, 2012) (SIMÃO et al., 2012a) (LINHARES et al., 2015) (LINHARES, 

2015) (PORDEUS et al., 2016). 

1.1.1 Paradigma Orientado a Notificações – PON 

 

A base do PON foi proposta inicialmente por Simão (2001, 2005) como uma 

solução de controle discreto para sistemas de manufatura inteligente (SIMÃO, 2001) 

(SIMÃO, 2005). Esta solução define uma forma de colaboração entre entidades de 

manufatura que, posteriormente, foi estendida e aplicada como uma solução de 

inferência de software genérico, alcançando por fim a forma de um paradigma de 

desenvolvimento de sistemas computacionais (BANASZEWSKI et al., 2007) 

(SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 2009) (SIMÃO et al., 2012a). 

O PON foi proposto como um novo paradigma de desenvolvimento 

primeiramente de software, o qual tende a apresentar melhor desempenho, 

apropriado nível de abstração e proporciona facilidades para o 

paralelismo/distribuição em comparação com sistemas baseados em paradigmas 

tradicionais, como a programação advinda do Paradigma Orientado a Objetos - 

Imperativo (POO/PI), assim como os Sistemas Baseados em Regras (SBR) do 

Paradigma Lógico-Declarativo (PL/PD). (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; 

STADZISZ, 2009) (SIMÃO et al., 2012a). 

Desta forma, o PON propõe uma solução para alguns dos problemas destes 

paradigmas, apresentando algumas vantagens quando comparado aos paradigmas 

tradicionais. Uma das vantagens é uma maior facilidade na concepção de sistemas 

que apresentem paralelismo ou distribuição, por evitar implicitamente o acoplamento 

excessivo entre entidades computacionais. Outra vantagem é a efetiva redução de 

alguns dos problemas clássicos de software PI e PD, tais como redundâncias de 

execução, o que também está relacionado ao evitar acoplamento excessivo (SIMÃO; 

STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 2009) (SIMÃO et al., 2012a). 
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Estruturalmente, uma aplicação segundo o modelo PON é representada na 

forma de Base de Fatos (FBE – Fact Base Element) e de Regras (Rules). As 

entidades FBE são utilizadas para representar objetos do mundo (entidades reais ou 

abstratas) em um sistema computacional, por meio de conjuntos exclusivos de 

estados tratados por entidades chamadas de Atributos (Attributes) e por meio de 

serviços tratados por entidades chamadas de Métodos (Methods).  

Cada entidade Rule, por sua vez, compõe-se de entidade Condição 

(Condition) filiada a entidades Premissas (Premise) e de entidade Ação (Action) 

filiada entidades Instigação (Instigation), sendo que estas entidades podem assaz 

conjuntamente serem tratadas de forma orientada a regras, tal qual exemplifica a 

Figura 2. 

 

Rule 1
Condition

Action

FBE Semáforo Attribute atEstado =  Vermelho  AND
FBE Semáforo Attribute atTempo  =  35

Instigate FBE Semáforo mtVerde
Instigate FBE Semáforo mtReiniciaTempo

Premises

Instigations

 

Figura 2 - Exemplo de uma Rule. 

Fonte: Autoria Própria 

 

As Rules com suas entidades definem o cálculo lógico-causal a ser efetuado 

sobre os estados dos FBEs, controlando a execução dos seus serviços. A 

colaboração entre estes elementos ocorre por meio de notificações diretas e 

somente as necessárias, conforme esboça Figura 3. Em suma, Attributes-FBEs 

notificam apenas as Premises pertinentes, Premises notificam apenas as 

Conditions-Rules pertinentes, Conditions-Rules notificam apenas as Actions-Rules 

pertinentes, as Actions-Rules notificam apenas as Instigations pertinentes e as 

Instigations notificam apenas os Methods-FBEs, os quais podem alterar os 
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Attributes-FBEs pertinentes realimentando este ciclo de Inferência Orientada a 

Notificações.  

 

     

Figura 3 - Diagrama de Objetos de relações de notificações em um exemplo em PON. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Este processo de Inferência Orientada a Notificações (ION) é detalhado em 

(SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 2009) (SIMÃO et al., 2012a) e na 

seção 2.2.2 do presente trabalho. Em resumo, ele se constitui de notificações diretas 

entre as entidades que compõem o PON, de forma reativa em decorrência das 

mudanças de estados destas entidades. O emprego de notificações diretas entre as 

entidades que constituem os FBEs e as Rules elimina a necessidade de 

mecanismos de inferência adicionais para realizar o matching entre eles e cria 

desacoplamento (ou acoplamento mínimo) entre as entidades. Na verdade, o ION do 

PON é um processo de inferência essencialmente distinto dos processos utilizados 

em software PI (PP e POO) e em PD (SBR-PL, PL e PF) (SIMÃO; STADZISZ, 2008). 

Os conceitos lógicos e estruturais inerentes ao PON permitem com que este 

novo paradigma apresente uma forma inovadora de conceber soluções para 

problemas que sejam conceitualmente descentralizados dado o desacoplamento 

implícito, os quais podem apresentar paralelismo e distribuição. Ainda, estes 

conceitos permitem a concepção de soluções para estes problemas com um nível de 

atEstado : Attribute

atTempo : Attribute

Semáforo : FBE

mtVermelho : Method

mtVerde : Method

mtAmarelo : Method

Rule 1 : Rule

Condition1 : Condition

Action 1 : Action

atEstado == Vermelho : Premise

atTempo == 35 : Premise

Notificar

Notificar

instigationMtVerde : Instigation

instigationReiniciaTemp : Instigation

Ativar

Ativar

Notificar

Notificar

Instigar

mtReiniciaTempo : Method
Instigar
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abstração mais intuitivo à forma cognitiva humana, inspirando-se na orientação a 

regras, além de apresentar um modelo de execução ou inferência próprio que tende 

a reduzir alguns dos problemas clássicos das abordagens tradicionais em PI e PD, 

tais como as redundâncias de código e sobreprocessamento. A Figura 4 apresenta 

uma adaptação da taxonomia proposta por Van Roy (2009), incluindo o PON em 

relação aos principais paradigmas de programação (XAVIER, 2014). 

 

 

Figura 4 - Taxonomia de paradigmas de programação incluindo o PON 

Fonte: Xavier, 2014. 

 

A partir de sua origem como uma solução de controle discreto para sistemas 

de manufatura inteligente, o PON foi estendido para a forma de um paradigma de 

desenvolvimento de sistemas computacionais. Este fato fez do PON alvo de 

pesquisas em diversas áreas nos últimos anos, tais como: hardware em lógica 

reconfigurável, engenharia de software, engenharia de sistemas, redes neurais, 

lógica fuzzy e sistemas embarcados, podendo ser expandida para novos domínios 
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do conhecimento. Isto posto, um conjunto de pesquisas vêm sendo realizadas para 

a evolução do estado da arte e técnica do PON, de forma que a Figura 5 apresenta 

um panorama geral das pesquisas realizadas para a concepção do PON.  

 

 

Figura 5 - Panorama das pesquisas a respeito do PON 

Fonte: Autoria Própria 

 

No âmbito destas pesquisas, naturalmente surgiram materializações ou 

implementações do PON, sendo este assunto o objeto da próxima subseção. Por 

sua vez a Figura 6 apresenta estas materializações na forma cronológica. 
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Figura 6 - Linha do tempo PON 

Fonte: Autoria Própria 
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1.1.2 Materializações do PON 

 

Atualmente, existem tanto materializações em software quando em hardware 

do PON. Entretanto, as primeiras foram essencialmente em software e apenas em 

um segundo momento que surgiram as em hardware.  

Isto dito, para o desenvolvimento de softwares fazendo uso do PON, 

primeiramente foram realizadas pesquisas por meio de um Framework PON 

Prototipal (versão 0.5), este derivado dos Frameworks (versão 1.0 e 2.0) do Controle 

Orientado a Notificações (CON) que surgiram a partir dos esforços de pesquisa de 

Simão (2001, 2005).  Subsequentemente foi desenvolvido e utilizado o Framework 

PON 1.0, também chamado em algum momento de “Original” (BANASZEWSKI, 

2009) (SIMÃO et al., 2012c). Depois, evolutivamente, foi desenvolvida e utilizada 

uma segunda versão melhorada, sendo este novo framework chamado de 

Framework PON 2.0, também por vezes chamado de “Otimizado” (RONSZCKA, 

2012) (VALENÇA, 2012). Essas materializações do PON em forma de frameworks 

ou arquétipos permitiram a criação de softwares PON sob a linguagem C++ do 

POO/PI, mas aplicando nela a abordagem por notificações. Exemplos de aplicações 

podem ser encontradas em Santos (2017), tais como: Mira-Alvo, Sistema de 

Condicionamento de Ar, Central Telefônica, Pacman, Sistema de Vendas, entre 

outros. 

Ainda, há uma pesquisa em andamento a respeito do balanceamento de 

carga de software PON em ambientes multicore utilizando uma versão modificada 

do Framework PON 2.0 (BELMONTE, 2012) (BELMONTE et al., 2012) (BELMONTE 

et al., 2016). Por fim, há novas implementações prototipais de Framework PON 

feitas usando linguagem Java, C# e mesmo C++, porém com distribuição via TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) (HENZEN, 2015) (BARRETO, 

2016) (OLIVEIRA, 2016) (TALAU, 2016). 

Os frameworks em PON permitiram a demonstração de factibilidades do 

PON, como a possibilidade efetiva de paralelismo e mesmo distribuição. Entretanto, 

o peso das estruturas de dados utilizadas na concepção deles, mesmo na versão 

otimizada em C++ (i.e. Framework PON 2.0), apresentaram imperfeições. 

Particularmente, o peso das estruturas de dados e afins não permitia alcançar todo o 

potencial do PON em termos de tempo de processamento, isto a luz de suas 
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propriedades de evitar redundâncias e de seu cálculo assintótico, o qual é linear 

O(n) do caso médio. Dado este fato, fez-se necessário vislumbrar outros tipos de 

materializações. Neste sentido, houve a concepção de uma linguagem e compilador 

específicos para o PON, em uma versão 1.0, os quais permitiram alcançar tempos 

de processamentos mais apropriados (FERREIRA, 2015). 

A linguagem e compilador PON (chamada de LingPON) continuam em 

evolução para se alcançar uma segunda versão, particularmente por meio de uma 

pesquisa de doutoramento e outras de mestrado correlatas.2 Neste âmbito, a 

linguagem e compilador PON considerada atualmente é a de versão 1.2 detalhada 

na dissertação de (Santos, 2017) havendo duas outras versões alternativas que 

constam nos anexos daquela dissertação3; Entretanto, um problema das 

implementações em software do PON (i.e. linguagem e compilador PON para 

software e frameworks PON) é que, mesmo que venha fazer uso de multicore, cada 

core é sequencializado, não sendo ideal para a essência do paradigma que se 

orienta a desacoplamento e, portanto, a uma alta capacidade de distribuição 

(LINHARES et al., 2015) (LINHARES, 2015). 

Neste sentido, outras pesquisas também exploraram a implementação do 

PON em hardware. Uma primeira pesquisa e projeto, chamada de PON em 

Hardware Digital (PON HD), faz uso de lógica reconfigurável visando explorar o seu 

potencial de paralelização (WITT et al.,2011) (SIMÃO et al., 2012b) 

(KERSCHBAUMER et al., 2015) (PORDEUS et al., 2016). Outrossim, em outra 

pesquisa, Peters (2012) propôs a implementação em lógica reconfigurável de um co-

processador PON (CoPON). Isto se constitui em uma solução híbrida, na qual a 

parte da aplicação responsável pelo processamento factual é executada em um 

núcleo von Neumann, usando uma adaptação do Framework PON 1.0, e a parte da 

aplicação responsável pelo cálculo lógico-causal e propagação de notificações é 

                                            
2
 De fato, atualmente há uma tese de doutoramento em andamento, de autoria de Adriano Francisco 

Ronszcka, onde (dentre outros) se pretende alcançar uma versão mais efetiva da Linguagem e 
Compilador do PON (LingPON), a qual permita demonstrar suas propriedades (e.g. facilidade de 
desenvolvimento, baixo tempo de processamento e facilidades de paralelismo/distribuição) de 
maneira mais efetiva. 
3
 A linguagem e compilador do PON não raro é efetivamente chamada de LingPON, tendo sido a 

primeira versão mais efetiva chamada de LingPON 1.0 e a nova recente versão de LingPON 1.2. 
Também há, de fato, as duas versões alternativas citadas. Uma é a chamada LingPON Estática, 
erroneamente chamada outrora de LingPON 1.5 e precedente à LingPON.12, baixou tempo de 
processamento mas dificultou a integração de outros códigos gerados em C++ por ser uma 
abordagem de geração de código estático. A outra, recém elaborada e portanto prototipal, é a 
chamada LingPON de Espaço de Nomes (Namespaces). Esta, ao que tudo indica, mantém o baixo 
tempo de processamento da versão estática sem os problemas de integração. 
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executada por meio de um co-processador, usando FPGA, baseado nos princípios 

do PON.  

Ainda, há novas pesquisas em andamento a respeito da geração de circuitos 

em hardware seguindo o modelo do PON, que também incluem o uso da linguagem 

PON para este fim, ANEXO A (KERSCHBAUMER et al., 2015)4. Por fim, outras 

pesquisas foram e vêm sendo realizadas explorando o uso do PON em novas 

frentes, como: engenharia de software (MENDONÇA, 2016) (WIECHETECK, 2011) 

(BATISTA, 2013), lógica fuzzy (MELO; SIMÃO; FABRO, 2015) (MELO, 2016) e 

redes neurais (SCHULTZ et al., 2015) tanto em adaptação de framework PON 2.0 

quanto da  LingPON 1.0, sistemas embarcados em teoria (LINHARES et al., 2014) e 

algumas aplicações mais recentes (ATHAYDE, 2016), computação senciente em 

teoria (SIMÃO et al., 2014) e (OLIVEIRA, 2016) prática e, finalmente, estudos em 

engenharia de requisitos no âmbito de engenharia de sistemas (SIMAO et al., 2016). 

Em suma, são essas as principais materializações vigentes do PON em 

hardware (salvo uma ainda a ser aqui brevemente tratada) e em software. No 

entanto, conforme já dito de outra forma, do ponto de vista de software estas 

abordagens apresentam alguma deficiência na execução de software orientado a 

notificações. Isto se dá porque as implementações em software se baseiam em 

estruturas de dados baseadas no PI e em um modelo de execução sequencial, 

particularmente o modelo von Neumann. Por outro lado, do ponto de vista de 

hardware, as abordagens citadas mapeiam uma aplicação PON ou parte dela em 

circuitos especializados. Assim, estas abordagens carecem de flexibilidade e 

generalidade. Isto no sentido de que qualquer alteração na lógica da aplicação 

requer reconfiguração de todo o circuito de hardware e que o seu tamanho e 

complexidade estão limitados à capacidade do dispositivo de lógica reconfigurável 

(LINHARES, 2015) (LINHARES et al., 2015). 

Desta forma, uma arquitetura de processador foi desenvolvida de acordo 

com o modelo do PON, sendo denominada em inglês Notification-Oriented 

Computer Architecture (NOCA) e em português de ArqPON. Ainda, esta arquitetura 

foi implementada na forma de um protótipo por meio do uso de linguagem de 

                                            
4
 De fato, atualmente há uma tese de doutoramento em andamento, de autoria de Ricardo 

Kerschbaumer, onde (dentre outros) se permite a LigPON 1.0 gerar diretamente artefatos em 
hardware (lógica reconfigurável) a luz do PON-HD. Uma das aplicações que demonstra a factibilidade 
disto está listada do Apêndice D de (Araujo Santos, 2017). 
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descrição de hardware em conjunto com um dispositivo FPGA (Field Programmable 

Gate Array) (LINHARES, 2015) (LINHARES et al., 2015).  

A NOCA é uma arquitetura de computador alternativa às arquiteturas de 

computadores tradicionais, tais como von Neumann e fluxo de dados. A NOCA tem 

como objetivo implementar um ambiente de execução mais propício à dinâmica de 

notificações do PON, permitindo a execução de aplicações desenvolvidas segundo 

este paradigma, de forma que seja possível aproveitar as suas propriedades 

intrínsecas de paralelização e distribuição (LINHARES, 2015) (LINHARES et al., 

2015). 

Os experimentos realizados no trabalho de Linhares (2015) apontaram que a 

NOCA apresentou em algumas circunstâncias, melhor desempenho do que 

implementações equivalentes em PI. No entanto, alguns aspectos foram 

desvantajosos ao protótipo da NOCA, em particular a baixa escala de paralelização 

obtida. Este fato ocorre principalmente devido às limitações na capacidade do 

dispositivo de FPGA utilizado e, também, à complexidade dos módulos 

implementados da NOCA, os quais foram desenvolvidos por meio de VHDL (VHSIC 

“Very-High-Speed Integrated Circuit” Hardware Description Language). Tais 

limitações de escala dificultaram, inclusive, a efetiva execução paralela que seria 

esperada por meio da NOCA.  

A partir dos experimentos realizados com a NOCA foi observada a 

necessidade de avaliar o modelo da NOCA com maior escala de paralelização. 

Desta forma, vislumbrou-se a possibilidade de executar uma aplicação PON por 

meio da NOCA, de forma simulada, na qual seu funcionamento consiste em simular 

em software a atualização dos estados internos da NOCA de forma semelhante a 

cada mudança do ciclo de clock. 

Essa implementação da NOCA na forma de software tem como vantagem a 

validação da execução de uma aplicação PON com uma alta escalabilidade 

simulada, na qual é possível obter o número de unidades de processamento na 

mesma proporção do que o número de elementos PON que compõem uma 

aplicação. Este fato se torna possível, pois, a replicação dos múltiplos núcleos de 

execução ocorre apenas por meio da replicação das suas instâncias em software. 

Desta forma, um simulador em software da NOCA permite reduzir ou eliminar as 

limitações de escala impostas pela plataforma em hardware, além de permitir que 
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sejam avaliadas possíveis alternativas conceituais e/ou otimizações pontuais da 

NOCA de forma mais simples do que implementações diretamente em hardware.  

A Figura 7 apresenta o NOCASim dentro do contexto de pesquisas sobre o 

PON. Mais especificamente, este trabalho diz respeito à especificação e elaboração 

de um simulador específico da NOCA, com o propósito de estudo desta arquitetura, 

de forma a permitir simular seu funcionamento, obter dados de desempenho e 

validar o seu modelo funcional. Adicionalmente, considerações mais aprofundadas 

sobre as limitações do ambiente de prototipação em FPGA são apresentadas na 

seção 2.6. 

 

 

Figura 7 - NOCASim no panorama das pesquisas a respeito do PON 

Fonte: Autoria Própria 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Esta seção apresenta tanto o objetivo geral deste trabalho de dissertação de 

mestrado, quantos os objetivos específicos dela. 

 

O objetivo geral deste trabalho de mestrado é: 

 

- Especificar e implementar um simulador para um computador projetado e 

construído segundo a arquitetura NOCA, de maneira a permitir simular seu 

funcionamento, obter dados de desempenho e validar o seu modelo funcional. 

 

Para atingir este objetivo geral deste trabalho de mestrado, são numerados 

os seguintes objetivos específicos. 

 

1) Revisar os aspectos técnicos e teóricos a respeito da NOCA 

 

2) Desenvolver um simulador da NOCA, denominado NOCASim, para executar as 

aplicações seguindo a ISA da NOCA de forma semelhante ao seu protótipo 

implementado (P2ON) por meio de FPGA. 

 

3) Desenvolver melhorias na Linguagem e Compilador do PON para facilitar o 

desenvolvimento de aplicações para NOCA, em particular permitindo o 

compilador gerar código montador para NOCA (i.e. Assembly NOCA). 

 

4) Desenvolver aplicações, para comparação da NOCA, alterando a quantidade de 

recursos simulados a fim de obter dados de desempenho (número de ciclos de 

clock) para validação do modelo da NOCA. 

 

5) Efetuar análises dos resultados obtidos. 
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1.3 MOTIVAÇÕES 

 

Conforme apresentado na seção 1.1, o PON surgiu como uma abordagem 

inovadora para a concepção de aplicações de forma paralela e distribuída. Tal 

inovação ganha maior proporção quando é levada em consideração a evolução dos 

processadores atuais para um ambiente com múltiplos núcleos de processamento 

replicados, ou seja, um ambiente de execução multicore. Este ambiente multicore 

carece de técnicas apropriadas de desenvolvimento, as quais geralmente impõem 

dificuldades de abstração aos desenvolvedores em função justamente da dinâmica 

de execução paralela (HENNESSY; PATTERSON, 2011).  

Desta forma, uma pesquisa assaz recente têm tido como objetivo 

materializar o PON e efetuar sua comparação com os paradigmas tradicionais, a fim 

de demonstrar as propriedades PON intrínsecas de paralelização e distribuição do 

PON para multicore (BELMONTE, 2012) (BELMONTE et al., 2012) (BELMONTE et 

al., 2016). Outros ensaios neste sentido foram feitos recentemente (HENZEN, 2015) 

(BARRETO, 2016) (OLIVEIRA, 2016) (TALAU, 2016). Entretanto, observa-se que 

cada núcleo, por ser baseado em von Neumann sequencial, não é ideal para a 

natureza altamente distribuída do PON. A execução desta forma limita a 

materialização plena dos conceitos do PON pelo fato de sequencializar o 

mecanismo de inferência por notificações, o qual seria executado de maneira ideal 

caso exista um número maior de núcleos que executem tarefas de maneira simples, 

de forma essencialmente paralela.  

Assim, surgiram esforços para materializar o PON diretamente em hardware, 

sendo cada aplicação um circuito específico à luz do PON, permitindo apropriado 

nível de distribuição (WITT et al., 2011) (JASINSKI, 2012) (SIMÃO et al., 2012b) 

(KERSCHBAUMER et al., 2015) (PORDEUS et al., 2016). Todavia, a falta de 

flexibilidade dessas soluções para reconfigurações de aplicações de maneira fácil e 

a limitação em termos de área de circuito levou a buscar outras soluções. Neste 

sentido, é importante destacar o trabalho de Linhares (2015), o qual propôs a NOCA 

especialmente com o objetivo de melhorar os aspectos de flexibilidade e 

escalabilidade das aplicações PON. 

Neste âmbito, o esforço para elaboração de um simulador próprio a NOCA, 

denominado NOCASim, é importante para obter um mecanismo para realizar 



33 
 
 

 

avaliações da NOCA com um grau de paralelização mais adequado às aplicações a 

serem executadas. Neste sentido, na implementação correspondente em FPGA, há 

limitações impostas pela quantidade de elementos lógicos disponíveis para a 

implementação com acentuado nível paralelismo conforme observado em Linhares 

(2015). Ademais, o NOCASim também permitiria que novas configurações da 

arquitetura NOCA pudessem ser exploradas e avaliadas em software com menor 

esforço, com relação a tempo e dificuldade de implementação, do que quando 

implementadas diretamente em hardware por meio de VHDL. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

Este documento está organizado em 5 capítulos. O presente capítulo 

contextualizou o problema que levou a motivação para a elaboração deste trabalho, 

bem como seu objetivo e motivações. 

O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura relacionada à elaboração deste 

trabalho de pesquisa, abrangendo primeiramente os conceitos sobre a teoria do 

PON e suas respectivas materializações para o desenvolvimento de software e 

hardware. Em seguida são apresentados com maiores detalhes a NOCA, iniciando-

se pelos requisitos que levaram à concepção desta arquitetura, seu modelo lógico e 

dinâmico e a explicação detalhada dos blocos correspondentes à microarquitetura 

da NOCA. Por fim, é apresentada uma revisão a respeito de simuladores. 

O capítulo 3 apresenta o desenvolvimento do trabalho. Este 

desenvolvimento engloba o levantamento de requisitos e a representação dos 

blocos arquiteturais do NOCASim na forma de classes, assim como a explicação de 

suas estruturas internas e suas respectivas relações com os demais blocos.  

O capítulo 4 apresenta os casos de estudos para análise da NOCA por meio 

do uso do simulador NOCASim, além da análise dos resultados obtidos e suas 

considerações.  

Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões deste trabalho de mestrado e 

reflete sobre trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos utilizados como 

embasamento para o desenvolvimento deste trabalho de mestrado. 

Primeiramente são apresentados os conceitos relacionados aos paradigmas 

de programação atuais e com relação ao estado da arte do PON e suas 

materializações em software e hardware.  

Na sequência, é realizada uma revisão mais profunda da Notification-

Oriented Computer Architecture (NOCA), pois este trabalho tem como um dos 

objetivos o desenvolvimento de um simulador e a avaliação desta arquitetura de 

computador, tendo como referência o protótipo implementado por meio de FPGA 

(P2ON).  

Por fim, é realizada uma revisão sobre simuladores, sendo apresentados 

alguns exemplos de simuladores, especialmente os referentes a hardware em 

FPGAs e de arquiteturas computacionais, tais como: ARMv7, ARMv8, x86, entre 

outros. 

2.1 PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO 

 

Para a análise do PON como paradigma de programação é conveniente 

fazer uma introdução de outros paradigmas, com os quais o PON pode ser 

comparado. Neste sentido, o PON utiliza e aprimora alguns conceitos apresentados 

pelo Paradigma Imperativo (PI) e pelo Paradigma Declarativo (PD), mas sendo 

diferente no tocante ao processo de organização de entidades e no processo de 

inferência, sobretudo. Isto dito, será dada ênfase a estes dois paradigmas, i.e. o PI e 

o PD, os quais naturalmente se intersecionam. 

2.1.1 Paradigma Imperativo - PI 

 

No Paradigma Imperativo (PI), pode-se considerar como subparadigmas o 

Paradigma Procedimental (PP) e o Paradigma Orientado a Objetos (POO). A 

utilização do PI se tornou popular entre os desenvolvedores ao longo dos anos, 

primeiramente o PP e subsequentemente o POO. Isto, em geral, devido a questões 
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como inércia cultural, flexibilidades algorítmicas e alguma riqueza de abstração (no 

caso do POO principalmente) (GABBRIELLI; MARTINI, 2010) (BROOKSHEAR, 

2012) (XAVIER, 2014).  

O PI é baseado em uma organização sequencial de comandos que, quando 

executados, realizam manipulação sobre dados a partir de variáveis para obter o 

resultado desejado. No caso do PP/PI as variáveis e comandos são organizados em 

(conjuntos de) funções e procedimentos que permitem alcançar um grau significativo 

de modularidade no código implementado, sobretudo quando desenvolvido a luz de 

princípios como a modularidade e coesão & desacoplamento (BROOKSHEAR, 

2012) (WATT, 2004) (BANASZEWSKI, 2009). 

O POO/PI, ao seu turno, apresenta um nível de abstração considerado mais 

rico e natural para o ser humano do que o do PP/PI. Os sistemas/softwares 

baseados neste paradigma são compostos por uma coleção de entidades modulares 

denominadas objetos, os quais são abstrações de objetos do mundo, apresentando 

somente as características pertinentes para a implementação em sistemas 

computacionais. Estas características, em termos técnicos, agrupam atributos 

(similares a variáveis do PP) e métodos (similares a funções do PP) relacionados de 

maneira a estimular coesão e desacoplamento (PRESSMAN, 2011) 

(BROOKSHEAR, 2012) (WATT, 2004) (BANASZEWSKI, 2009).  

Porém, mesmo com essas pertinentes diferenças estruturais com relação ao 

PP, o POO tende a ter seus estados (dados) de programa alterados de acordo com 

uma organização sequencial de execução inerente do PI. (PRESSMAN, 2011) 

(BROOKSHEAR, 2012) (WATT, 2004) (BANASZEWSKI, 2009). Ademais, na forma 

de programação segundo o PI, induz-se ao uso de linguagens de programação com 

detalhamento técnico elevado e lógicas complexas para a construção de sistemas 

computacionais. Isto se acentua inclusive quando se almeja obter programas com 

correto grau de performance (i.e. sem desperdício de processamento) e correto grau 

de modularidade (i.e. com o devido grau de coesão e desacoplamento) 

(BROOKSHEAR, 2012) (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 2009) 

(SIMÃO et al., 2012a).  

Neste âmbito, os programas desenvolvidos segundo o PI têm um 

acoplamento natural devido à mistura do processamento de relações causais (e.g. 

“se-então”) com a atuação propriamente dita sobre os dados e os dados eles 

mesmos. Este acoplamento se torna uma deficiência ao PI no que diz respeito à 
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possibilidade de obter correta modularização sem grandes esforços. Isto afeta 

questões como o reuso e também a distribuição/paralelização, de forma a permitir 

que vários e distintos elementos processadores processem partes do programa de 

forma simultânea e independente (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 

2009) (SIMÃO et al., 2012a) (LINHARES, 2015). 

Outra deficiência presente no PI e correlata a esta do acoplamento, diz 

respeito às avaliações das expressões lógico-causais. Estas expressões são 

frequentemente avaliadas desnecessariamente, mesmo que seus respectivos 

estados não tenham sidos alterados, acarretando uma degradação no desempenho 

do sistema computacional, ocasionando as chamadas redundâncias temporais e 

estruturais (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 2009) (SIMÃO et al., 

2012a). Isto é exemplificado no Código 1, conforme detalhado no texto que segue. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

while(true) 

{ 

 if(objeto1.atributo1 = 1 && objeto2.atributo1 = 1) 

 { 

  objeto1.método1(); 

  objeto2.método2(); 

 } 

 ... 

      if(objeto1.atributo1 = 1 && objeto2.atributoN = N) 

 { 

  objeto1.métodoN(); 

  objeto2.métodoN(); 

 }  

} 

Código 1 - Exemplo de redundância no PI 

Fonte: Autoria Própria 

 

Neste âmbito, a redundância temporal consiste na avaliação desnecessária 

e repetida de expressões lógico-causais na presença de estados (de 

atributos/variáveis) já avaliados e inalterados. Por sua vez, a redundância estrutural 

ocorre quando o conhecimento sobre um valor de uma expressão lógica (e.g. 

comparação de uma variável com uma constante) não é compartilhado entre outras 

expressões causais pertinentes, causando reavaliações desnecessárias 

(BANASZEWSKI, 2009). 

O Código 1 apresenta os conceitos de redundância estrutural e temporal 

presentes no PI. Neste exemplo pictórico, mas realístico, observa-se que o laço de 

repetição força a avaliação de todas as condições lógicas de forma sequencial. 
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Porém, grande parte dessas avaliações lógicas é desnecessária, pois os valores dos 

atributos muitas vezes não foram modificados ou não estão com os valores 

apropriados para aprovação de expressão lógico-causal (SIMÃO; STADZISZ, 2008) 

(BANASZEWSKI, 2009) (SIMÃO et al., 2012a). 

Além disso, algumas avaliações lógicas estão replicadas no código de 

exemplo, acarretando também em avaliações desnecessárias. Por sua vez, a 

quantidade de avaliações lógicas desnecessárias é expandida, sobretudo quando as 

relações causais (e.g. “se-então”) estão dispersas no código, acarretando maior 

degradação de desempenho (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (BANASZEWSKI, 2009) 

(SIMÃO et al., 2012a). Por fim, certamente que códigos mais otimizados podem ser 

desenvolvidos, mas isso acarreta em considerável esforço, o que se acentua com 

em sistemas complexos e grandes. Assim, não raro incidências de códigos similares 

ao do Código 1 se replicam em cada sistema, o que conjuntamente podem degradar 

e complicar o desenvolvimento e a execução de aplicações (SIMÃO; STADZISZ, 

2008) (BANASZEWSKI, 2009). 

2.1.2 Paradigma Declarativo - PD 

 

No Paradigma Declarativo (PD) pode-se considerar como subparadigmas o 

Paradigma Funcional (PF) e o Paradigma Lógico (PL), ainda que possam ter outras 

classificações dado que o PF encontra alguma interseção no PP/PI e PL (com 

Frames) alguma interseção com POO/PI. Isto dito, o PD exige que o programador 

descreva as regras lógico-causais que tratam do problema, ao invés de escrever um 

algoritmo com passos para tal como no PI. Em geral, o PD faz uso de algoritmos 

genéricos pré-estabelecidos, a fim de resolver problemas (SCOTT, 2008) 

(BROOKSHEAR, 2012). Isto ocorre mesmo no PF quando implementado usando o 

PD como linha mestra. Entretanto, tal característica se acentua no PL, salientando 

nele os classicamente chamados Sistemas Baseados em Regras (SBR) ou, mais 

atualmente, Paradigma Orientado a Regras (POR).  

SBR ou POR é composto por elementos da base de fatos, os quais podem 

ser tratados como entidades ou instâncias (como os chamados frames) tal quais 

objetos com atributos e métodos (ou pelo menos similares). Adicionalmente, SBR é 

também composto com um conjunto de regras lógico-causais que permitem 
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relacionar os elementos ou entidades da base de fatos. Estes dois conjuntos de 

elementos são processados por meio de uma máquina de inferência que compara 

regras e fatos, gerando novos fatos ou atualizando os existentes, o que permite 

constituir o chamado ciclo de inferência (SCOTT, 2008) (XAVIER, 2014) 

(FERREIRA, 2015) (LINHARES, 2015).   

Oportunamente, alguns exemplos clássicos de algoritmos otimizados 

utilizados em mecanismos de inferência são o RETE (FORGY, 1982), o TREAT 

(MIRANKER, 1987), o LEAPS (MIRANKER; LOFASO; GADBOIS, 1990) e o HAL 

(LEE; CHENG, 2002). Em tempo, o RETE e seus derivados (TREAT e LEAPS) têm 

acentuado apelo industrial, enquanto o HAL seria mais de cunho acadêmico. Isto 

dito, mesmo com tais algoritmos de inferência otimizados, a programação por meio 

do PD é computacionalmente cara em termos de estruturas de dados a serem 

processadas (SCOTT, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (BANASZEWSKI, 2009) 

(SIMÃO; STADZISZ, 2009) (RONSZCKA et al., 2015).  

Adicionalmente, o PD é considerado similar ao PI com relação à inferência 

ou cálculo lógico-causal, pois esta normalmente ocorre por entidades monolíticas 

baseadas em algum tipo de pesquisa sobre entidades passivas que conduzem a 

programas com passos de execução interdependentes. Inclusive, o PD poderia ser 

considerado como uma camada de mais alto nível sobre o PI. Desta forma, essas 

características contribuem para a existência de um overhead de processamento, 

além de forte acoplamento entre expressões causais e estrutura de fatos/dados, 

dificultando a execução dos programas de maneira otimizada, bem como paralela ou 

distribuída (BANASZEWSKI, 2009) (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 

2009) (XAVIER, 2014) (FERREIRA, 2015) (LINHARES, 2015). 

2.1.3 Paradigma Orientado a Eventos – POE 

 

O Paradigma Orientado a Eventos é primordialmente um modelo de 

construção de software que usa eventos para ativar a execução de módulos ou 

partes de software. Um evento pode ser considerado como uma condição detectada 

que pode disparar uma notificação. Por sua vez, uma notificação é um sinal 

provocado por um evento e enviado para um recebedor definido em tempo de 

execução (FAISON, 2006).  
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Esses eventos ocorrem de forma imprevisível e podem se tratar, por 

exemplo, de: um botão pressionado, uma interrupção de hardware ou uma 

mensagem recebida, por parte do usuário, interface, componente, sensor ou sistema 

etc. Por sua vez, a ocorrência de um evento instiga a execução de uma determinada 

ação, a qual pode estar contida em um determinado módulo de software, como: 

funções métodos, observer (observador) ou até mesmo um agente, conforme Figura 

8. Ademais, eventos ocorrem em sequência imprevisível e definida somente em 

tempo de execução (FAISON, 2006) (HANSEN E FOSSUM, 2010) (XAVIER, 2014) 

(XAVIER et al., 2014). 

 

Fonte do Evento Tratamento do Evento Objetos da Aplicaçãomanipula
1 * 1 *

 

Figura 8 - Paradigma Orientado a Eventos 

Fonte: Adaptado de Hansen; Fossum, 2010 

 

Em geral, as aplicações que fazem uso dos conceitos do POE são 

construídas por meio de técnicas inerentes aos paradigmas elementares, 

principalmente do PI, ainda que haja também ocorrências em PD. Neste âmbito, não 

raro, o POE é visto com um complemento ao PP e, sobretudo, ao POO. Além disso, 

as linguagens de programação ditas imperativas (e.g. C, C++ e outras do PI) usadas 

em conjunto com a programação orientada a eventos, é algo comum e amplamente 

utilizado na indústria. Esta técnica é a base para a concepção, por exemplo, de 

tratamento de eventos de interface ao usuário (KAISLER, 2005) (ROY; HARIDI, 

2004) (SCOTT, 2008) (XAVIER, 2014).  

Em tempo, um software baseado em eventos geralmente é mais simples sob 

o ponto de vista estrito do código. Ele propicia componentes menores, 

razoavelmente mais coesos e desacoplados que em PI puro, por exemplo. Por outro 

lado, é comum aumentar a dispersão da lógica e os relacionamentos no software, 

sendo necessário percorrer e compreender todo o conjunto de unidades de uma 

solução. Ademais, também é comum as estruturas que tratam os eventos serem um 
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fator de custo computacional (FAISON, 2006) (ROY, 2009) (BROOKSHEAR, 2012) 

(XAVIER, 2014) (XAVIER et al., 2014). 

2.1.4 Paradigma Orientado a Dados – POD 

 

O Paradigma Orientado a Dados, ou modelo de fluxo de dados (dataflow), 

pode ser considerado como um subparadigma do PD (ROY, 2009). Porém, o modelo 

dataflow se difere dos modelos de execução sequenciais no fato de que dependem 

da disponibilidade de dados para buscar e executar instruções, enquanto nos 

modelos de execução sequencial a evolução de um programa depende da 

disponibilidade das instruções, para posteriormente buscar e processar os dados. 

Desta forma, nos modelos sequenciais, os programas executados são direcionados 

a partir de um contador de programa, enquanto no modelo dataflow a execução 

ocorre de acordo com a disponibilidade dos dados (JOHNSTON et al., 2004) 

(LINHARES, 2015). 

A Figura 9 (a) exemplifica, na forma de um grafo, a dinâmica de um 

programa de fluxo de dados que calcula o resultado de uma função com duas 

variáveis de entrada (X e Y), uma constante (2) e um resultados de saída (Z). As 

instruções são representadas na forma dos nós do grafo, ao passo que as setas 

representam o fluxo de dados entre as instruções. Já na Figura 9 (b) é apresentado 

o mesmo programa, no modelo sequencial. 

Na função apresentada na Figura 9, existe uma dependência da 

disponibilidade das entradas X e Y para execução do programa no modelo dataflow, 

porém uma vez que X e Y estejam disponíveis, os cálculos de X+Y e Y / 2 (grafos 

G1 e G2 respectivamente), são executados e seus resultados ficam disponíveis 

imediatamente para o próximo grafo (G3). Uma vez que estes dados estão 

disponíveis, o cálculo correspondente ao grafo G3 é realizado e seu resultado é 

disponibilizado automaticamente na variável de saída Z. Desta forma, há uma 

colaboração simultânea para o cálculo de Z sem uma definição programática de 

sequência de execução entre estas duas operações, conforme ocorreria em um 

programa segundo o modelo sequencial. 

No entanto, como este modelo apresenta uma dependência elevada da 

disponibilidade dos dados para orientar a sua execução, deve ser levada em 
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consideração a complexidade das hierarquias de memórias. Desta forma, este 

modelo sofre maior impacto relacionado ao problema “memory wall”, ou seja, das 

latências envolvidas para acesso aos dados (JOHNSTON et al., 2004) (LINHARES, 

2015). 

 

+ /

*

X Y 2

Z

(a) (b)

A = X + Y;
B = Y / 2;
Z = A * B

G1
G2

G3

 

Figura 9 - Exemplo de função implementada segundo o modelo de fluxo de dados 

Fonte: Adaptado de Johnston et al., 2004 

2.2 PARADIGMA ORIENTADO A NOTIFICAÇÕES 

 

As seções a seguir apresentam os conceitos teóricos fundamentais sobre o 

Paradigma Orientado a Notificações (PON).  

2.2.1 Origem do PON 

 

O Paradigma Orientado a Notificações (PON) foi proposto como uma nova 

alternativa de desenvolvimento de sistemas computacionais que visa diminuir 

problemas existentes nos paradigmas atuais (PI e PD). Exemplos de tais problemas 

são as redundâncias de execução com o consequente mal uso de processamento e 
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o correlato acoplamento excessivo entre entidades computacionais com a 

consequente dificuldade de reaproveitamento e de paralelização/distribuição 

(BANASZEWSKI, 2009) (SIMÃO; STADZISZ, 2008). 

O PON encontra algumas inspirações no PI, como flexibilidade algorítmica e 

a abstração em forma de classes/instâncias do POO, e algumas inspirações no PD, 

com a abstração do conhecimento através de regras lógico-causais e base de fatos 

dos SBR na forma de entidades similares a classes/instâncias. Desta forma, o PON 

possibilita o uso simbiótico de ambos os paradigmas de programação em seu 

modelo, ainda que particularmente os evoluindo. Tal (r)evolução se dá no tocante ao 

processo de inferência ou cálculo lógico-causal e organização de entidades que 

permite tal inferência diferenciada. Em PON, justamente, a inferência se dá por 

notificações pontuais e precisas entre entidades pertinentes e colaborativas 

(BANASZEWSKI, 2009) (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 2009) 

(LINHARES et al., 2011) (SIMÃO et al. 2012a) (XAVIER, 2014). 

2.2.2 Metamodelo PON 

 

A Figura 10 exemplifica o metamodelo proposto para o PON. 

Estruturalmente, uma aplicação segundo o modelo PON é representada na forma de 

Base de Fatos (FBE – Fact Base Element) e de Regras (Rules). As entidades FBE 

são utilizadas para representar objetos do mundo (reais ou abstratos) em um 

sistema computacional, por meio de conjuntos de estados mutuamente exclusivos 

que são tratados por entidades chamadas de Atributos (Attributes) e por meio de 

correlatos serviços tratados por entidades chamadas de Métodos (Methods). As 

entidades Rules, por sua vez, definem o cálculo lógico-causal a ser efetuado sobre 

os estados dos FBEs, controlando a execução dos seus serviços, justamente à luz 

dos Attributes e dos Methods. 
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<<NOP>>

Rule

<<NOP>>

Action

<<NOP>>

Premise

<<NOP>>

Condition

<<NOP>>

Instigation

<<NOP>>

Attribute

<<NOP>>

FBE

<<NOP>>

Method

1

0..*

1

1..*

Change State

0..*

1..*

Instigate

0..*

1..*

Activate

1..2

0..*

Notify State

1

1

1

1

1..*

0..*

Notify State

 

Figura 10 - Metamodelo de notificações do PON 

Fonte: Adaptado de Simão, 2009 

 

A entidade que representa uma Rule é decomposta em uma entidade 

Condition e em uma entidade Action. A entidade Condition representa a avaliação 

lógico-causal no âmbito da sua Rule. Por sua vez, a entidade Action representa, no 

âmbito da sua Rule, as ações a serem executadas em função da aprovação da sua 

respectiva Condition. Em verdade, cada Rule pode ser representada de diversas 

formas, tendo sido sua representação mais usual na clássica forma de regra lógico-

causal, cf. exemplos na Figura 11. Neste formato, a Rules e seus componentes, 

nomeadamente Condition e Action, bem como os componentes relacionados a 

estes, são representados de maneira conjunta ou coesa. 

Em tempo, cada Condition é relacionada a uma ou mais entidades que 

tratam operações lógicas, as chamadas Premisas (Premises), as quais operam 
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sobre valores entre dois Attributes ou entre um Attribute e um valor constante. Ainda, 

cada entidade Action é relacionada a entidades denominadas Instigações 

(Instigations), as quais colaboram com as Actions acionando a execução de algum 

serviço de um objeto FBE por meio de suas instâncias Methods. Por sua vez, estas 

chamadas e consequentes execuções destas instâncias de Methods podem mudar 

os estados dos Attributes. 

 

Rule 1
Condition

Action

FBE Semáforo Attribute atEstado =  Vermelho  AND
FBE Semáforo Attribute atTempo  =  35

Instigate FBE Semáforo mtVerde
Instigate FBE Semáforo mtReiniciaTempo

Premises

Instigations

Rule 2
Condition

Action

FBE Semáforo Attribute atEstado =  Verde  AND
FBE Semáforo Attribute atTempo  =  40

Instigate FBE Semáforo mtAmarelo
Instigate FBE Semáforo mtReiniciaTempo

Premises

Instigations

Rule 3
Condition

Action

FBE Semáforo Attribute atEstado  =  Amarelo  AND

FBE Semáforo Attribute atTempo  =  5

Instigate FBE Semáforo mtVermelho
Instigate FBE Semáforo mtReiniciaTempo

Premises

Instigations

 

Figura 11 - Exemplos de Regras 

Fonte: Autoria Própria 
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No exemplo da Figura 11 são representadas três Rules (cada Rule com seus 

colaboradores Condition, Premises, Action e Instigations) no usual formato de regras 

lógico-causais para realizar o controle de um semáforo. O semáforo representado 

pelo FBE Semáforo contém dois Attributes: atEstado e atTempo, que representam o 

estado e o tempo do semáforo respectivamente, e quatro Methods: mtVerde, 

mtAmarelo, mtVermelho e mtReiniciaTempo, sendo que os três primeiros alteram o 

Attribute atEstado para valor Verde, Amarelo e Vermelho respectivamente e o último 

Method altera o Attribute atTempo para o valor 0.  

Conforme indicado na Figura 11, a Rule 1 é formada por duas Premises. A 

primeira Premise compara o Attribute atEstado do FBE Semáforo com a constante 

de valor Vermelho, enquanto que a segunda Premise compara o Attribute atTempo 

com a constante de valor 35. Quando o Attribute atEstado tiver seu valor alterado, 

então este Attribute notificará a primeira Premise, e quando o Attribute atTempo 

também tiver seu valor alterado, a segunda Premise será notificada. Em tempo, se o 

valor lógico de alguma das Premises notificadas for alterado, essa Premise irá 

notificar sua Condition relacionada. Esta Condition é formada por uma conjunção 

entre as duas Premises, portanto para a aprovação da mesma, é necessário que as 

duas Premises sejam tenham seu valor lógico verdadeiro. 

Caso esta Condition seja verdadeira e eventuais conflitos sejam resolvidos 

em uma estratégia dada (e.g. primeira Condition aprovada), normalmente será 

executada sua respectiva Action. Esta, por sua vez, irá realizar a chamada, por meio 

das Instigations, de execução dos Methods mtVerde e mtReiniciaTempo, realizando 

assim a mudança do Attribute atEstado para Verde e do Attribute atTempo para 

zero. 

2.2.3 Inferência Orientada a Notificações (ION) do PON 

 

Ao bem da verdade, a colaboração entre estes elementos do PON, FBE com 

seus Attributes e Methods e Rules com seus colaboradores, ocorre por meio de 

notificações diretas, re-explicado nesta seção.  A Inferência Orientada a Notificação 

(ION) do PON é um processo de inferência essencialmente distinto dos processos 

utilizados em software PI e em PD. Enquanto no PI e PD elas ocorrem por 

percorrimento ou buscas em códigos e/ou estruturas de dados, na ION/PON ela 
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ocorre por meio da interação precisa e pontual de entidades notificantemente 

colaborativas (SIMÃO; STADZISZ, 2009). 

A Figura 12 apresenta as colaborações entre as entidades do metamodelo 

PON para o exemplo de semáforos. Do ponto de vista dinâmico, cada vez que o 

valor de um Attribute é modificado, o próprio Attribute notifica apenas e 

precisamente as entidades Premise que dependem do seu valor. Cada uma destas 

Premises, por sua vez, tem seu valor lógico reavaliado por meio do cálculo 

relacional, o qual opera sobre o novo valor do Attribute que a notificou e também 

sobre um segundo valor, que pode ser uma constante ou outro Attribute. 

 

Semáforo

Rule1

atEstado

mtVermelho

=Vermelho

=Amarelo

=Verde

=35s

Instigation1

Instigation2

Instigation3

Instigation4

Condition1

Action1

atTempo

mtAmarelo

mtVerde

mtReiniciaTempo

Notificação para 
execução da Rule

Notificação
Acesso a um 

Attribute

Rule2

Condition2

Action2

Rule3

Condition3

Action3

=40s

=5s

 

Figura 12 - Colaborações entre entidades do metamodelo PON 

Fonte: Adaptado Linhares et al., 2015 

 

Cada Premise, cujo resultado lógico tenha sido alterado, notifica 

precisamente apenas um conjunto de entidades Conditions que dela dependem. Em 

seguida, cada uma destas Conditions também têm seus estados lógicos reavaliados 

de acordo com os resultados das Premises. Se o valor lógico da entidade Condition 

é calculado como verdadeiro, esta aprova a execução da sua respectiva Rule.  
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Com isso, uma vez resolvido eventuais conflitos em uma dada estratégia 

(e.g. via prioridade de Rules), a entidade Action agregada a esta Rule notifica as 

Instigations conectadas, as quais disparam os Methods correspondentes também 

por meio do envio de notificações. A execução dos Methods gera o processamento 

factual que pode atualizar Attributes dos FBEs, reiniciando o ciclo de inferência de 

notificações. 

2.2.4 Cálculo Assintótico do PON 

 

Em Simão (2005), há a análise assintótica do atualmente chamado Controle 

Orientado a Notificações (CON). Baseado nisso, Banaszewski (2009) em seu 

trabalho apresenta uma análise assintótica do ION-PON5. Ademais, tal análise 

assintótica do mecanismo de ION do PON é comparado para com os mecanismos 

de inferência pertienentes no domínio dos SBR, (precisamente o RETE, TREAT, 

LEAPS e HAL). 

Tal comparação teve como objetivo avaliar teoricamente a complexidade de 

cada algoritmo à medida que o volume de dados de entrada aumenta. Segundo esta 

análise, o mecanismo de notificações do PON, o ION, é mais eficiente do que os 

algoritmos baseados em busca por co-relacionamento de dados e apresenta 

desempenho semelhante ao algoritmo do HAL ainda que ligeiramente melhor 

(BANASZEWSKI, 2009) (LINHARES, 2015). 

No ION-PON, a complexidade assintótica é polinomial no pior cenário, ou 

seja, é representada por O(n³) ou O(FactBaseSize * nPremises * nRules), onde 

FactBaseSize corresponde ao número máximo de objetos Attributes, nPremises 

corresponde ao número máximo de entidades Premises notificadas por estes 

Attributes e nRules corresponde ao número máximo de entidades Conditions-Rules 

notificadas por estas Premises (SIMÃO, 2005) (BANAZEWSKI, 2009) (RONSZCKA, 

2012). 

No pior cenário, a complexidade assintótica do ION-PON apresenta uma 

solução bastante similar ao mecanismo de notificações do algoritmo HAL 

(BANAZEWSKI, 2009). Ainda, a função temporal polinomial do HAL (O(n³)) se 

                                            
5
 A análise do cálculo assintótico do PON é apresentada como complemento a teoria deste 

paradigma. Desta forma, esta análise não contempla a complexidade assintótica relacionada à 
NOCA, ainda que possa haver correlação. 
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apresenta mais eficiente do que os algoritmos de inferência RETE, TREAT e LEAPS 

(BANAZEWSKI, 2009). 

A Figura 13 apresenta a análise assintótica do ION-PON, a qual demonstra 

as relações por notificações entre os objetos colaboradores, que também 

corresponde à quantidade de avaliações lógicas. Os Attributes, Premises, Conditions 

e Rules correspondem respectivamente aos símbolos com abreviações Att, Pr, Cde 

e Rl. 

 

Att

Pr

Pr

Pr

Cd

Cd

Cd

Att

O(n)

O(n) O(n)

O(n)

O(n.x) = 
O (n)

Rl

Rl

Rl

Pr

Pr

Pr

Cd

Cd

Cd

O(n) O(n)

Rl

Rl

Rl

O(n) O(n) O(n3)

 

Figura 13 - Cálculo assintótico do mecanismo de notificações 

Fonte: Banaszewski, 2009 

 

Entretanto, ao invés de se usar o pior caso, outra forma adequada para 

análise da complexidade polinomial do ION-PON é considerar o caso médio. Neste 

caso, a análise da complexidade é iniciada no começo do processo de notificação do 
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ION-PON, através da entidade Attribute. Desta forma, as principais variáveis 

envolvidas em uma notificação de um Attribute são demonstradas na Figura 14. 

A variável NumPremises é a soma do número de entidades Premises em 

relação ao seu respectivo Attribute e a variável NumRules é a soma do número de 

entidades Rules relacionadas a cada entidade Premise contada em NumPremises. 

Portanto, se for considerado simplesmente cada ciclo de inferência como a 

instigação de um Attribute e w como sendo o número de todos os Attributes 

existentes, uma média possível seria: TMedium(x) = (FBAT.1()+ … + FBAT.w()) / w. 

Assim, o resultado desta média seria uma constante, o que implicaria em uma 

complexidade linear O(n) para o ION-PON (SIMÃO, 2005) (RONSZCKA, 2012). 

 

FBat()=NumPremises+NumRules 
Figura 14 - Complexidade da Notificação através da entidade Attribute 

Fonte: Simão, 2005 

2.2.5 Refinamentos da teoria sobre o PON 

 

Na seção 2.2.2 foram apresentados os conceitos teóricos básicos do 

metamodelo de notificações do PON. Porém, alguns conceitos foram posteriormente 

estendidos e adaptados (i.e. refinados) para adequação do PON a um modelo de 

execução mais próximo às tecnologias dos processadores atuais e, principalmente, 

em função do desenvolvimento propriamente dito do PON. Alguns desses 

refinamentos são objetos desta subseção, nomeadamente aqueles relativos à 

resolução de conflito, padrões de desenvolvimento e regras de formação. 

2.2.5.1 Resolução de Conflitos 

 

Uma das principais características do PON é a execução de forma 

desacoplada (podendo ser inclusive paralela se a arquitetura permitir) dos elementos 

de seu metamodelo. Neste âmbito, uma questão importante ao PON, é a 

identificação e resolução de possíveis conflitos que a execução desacoplada pode 

originar.  
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Basicamente, um conflito ocorre quando pelo menos duas entidades em 

execução diferentes (e.g. duas ou mais Rules) dependem de um mesmo 

elemento/recurso compartilhado (e.g. um dado) em um mesmo instante de tempo, 

de forma que o elemento compartilhado em questão deve ser usado exclusivamente 

por apenas uma das entidades, naquele instante de tempo, originando um conflito 

(SIMÃO; STADZISZ, 2010). 

Por exemplo, para o controle de um robô, consituti-se um conflito a situação 

de duas Rules aprovadas quando uma Rule almeja que um dado FBE Robot vá para 

a direita e outra Rule almeja que ele vá para esqueda. Nesse, caso o FBE_Robot, 

seu Attribute Status e seu Method Move são compartilhados e exclusivos. No caso, 

do conflito dado, alguma estratégia tem de ser dada para evitar o conflito. 

Além das questões de conflito, outra questão correlata e pertinente ao PON 

é a garantia de determinismo. Uma execução determinística significa que todas as 

entidades dedicadas às relações causais (como as Rules, Conditions e Premises no 

caso do PON) devem ter a mesma oportunidade de avaliar mudanças de estados 

em entidades pertinentes (SIMÃO; STADZISZ, 2010). No caso do exemplo dado, 

acima, ambas as Rules têm de ter a mesma oportunidade de aprovação em função 

do Attribute Status do FBE_Robot se tonar “free”, além da resolução do conflito ser 

sempre a mesma, resultando em um comportamente determinístico. 

Devido este fato, o metamodelo PON depende de um mecanismo de 

resolução de conflitos e garantia de determinismo. Este mecanismo de resolução de 

conflitos, em particular, pode ser implementado de diferentes formas. Em todo caso, 

entretanto, a sua essência é controlar o fluxo de notificações a partir dos elementos 

do metamodelo PON (Attributes, Premises e Conditions) definidos por cada Rule 

aprovada, de maneira que as Instigations relativas a Methods exclusivos não 

ocorram de forma conflitante com outras Rules também aprovadas (FERREIRA, 

2015) (LINHARES, 2015). 

Para ambientes monoprocessados, Banaszewski (2009) propôs um 

escalonador de Rules formado por uma estrutura de dados do tipo linear que 

trabalha nos seguintes modos: BREADTH, baseado em escalonamento FIFO (first in 

first out – primeiro a entrar, primeiro a sair); DEPTH, baseado em escalonamento 

LIFO (last in first out, último a entrar, primeiro a sair); PRIORITY, baseada em 

prioridades relativas das Rules; e NO_ONE, na qual não é feito o envio das Rules 

para o escalonador (FERREIRA, 2015) (LINHARES, 2015). 
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Com relação a ambientes multiprocessados, Simão (2005) para o CON e 

Simão e Stadzisz (2010) para o PON propõem uma estratégia de resolução de 

conflitos e garantia de determinismo baseada em: sincronização de acesso aos 

elementos PON. Para tal houve especializações de seus elementos em Exclusive-

Attribute, Exclusive-Premise, Exclusive-Condition, Exclusive-FactBase, Attribute-

Deterministic, Premise-Deterministic e Condition-Deterministic, os quais em suma se 

baseiam na confirmação de recebimento de notificações.  

Isto se constitui basicamente de contra notificações (notificações no sentido 

contrário). Estas contra notificações permitem indicar ao emissor que recebeu uma 

notificação, viabilizando que o emissor da notificação tome decisões em relação a 

resolver eventuais conflitos entre múltiplas Rules que foram aprovadas enviando 

notificação ao ganhador do conflito. Isto também serve para algum nível de garantia 

de determinismo conforme descrito em (SIMÃO; STADZISZ, 2010) (LINHARES, 

2015). A Figura 15 apresenta metamodelo de notificações do PON para resolução 

de conflitos e determinismo proposto por Simão e Stadzisz (2010). 

 

 

Figura 15 - Metamodelo de notificações do PON para resolução de conflitos e determinismo 

Fonte: Adaptado de Simão; Stadzisz, 2010 
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2.2.5.2  Padrões de Desenvolvimento para o PON 

 

Alguns conceitos que foram criados posteriormente tiveram foco em 

questões como ganho de desempenho e facilidade de desenvolvimento. No trabalho 

de Valença (2012), foi implementado o conceito de renotificação, que consiste em 

forçar a notificação de uma entidade, mesmo quando seu estado permanecer 

inalterado. Assim, este recurso permite que uma Rule seja reavaliada e, 

eventualmente, podendo ser reativada ciclicamente, diminuindo assim o overhead 

de atualização de Attributes que seriam necessários para um comportamento cíclico 

(LINHARES, 2015). Ainda neste âmbito, uma nova estratégia para execução de 

Methods no PON foi criada. Essa estratégia é denominada Keeper e tem a finalidade 

de manter uma Rule aprovada na fila de execução, até que a mesma seja 

desaprovada (RONSZCKA et al., 2015). 

Por sua vez, Ronszcka (2012) estendeu alguns conceitos do metamodelo de 

notificações PON com o objetivo de facilitar a concepção de aplicações PON sob o 

viés de padrões, além de implementar algumas otimizações do ponto de vista 

dinâmico. As principais contribuições foram as definições de Rules dependentes, 

Attributes impertinentes e de Methods PON para operações aritméticas (LINHARES, 

2015). 

O conceito denominado de Rules dependentes permite a criação de Rules 

que não são ativadas apenas pelo mecanismo de notificação convencional (através 

de uma Condition com valor lógico verdadeiro), mas pela ativação através do 

mecanismo de notificações convencional somada a aprovação de outra Rule da qual 

depende, a qual passa a ser chamada de Master Rule. Neste sentido, as Rules 

dependentes atuam na redução de notificações geradas pelas Premises e 

Conditions que são compartilhadas por múltiplas Rules. Quando as entidades 

Premises e Conditions em questão forem aprovadas, estas direcionariam suas 

notificações apenas a uma única Rule (Master Rule) que, por sua vez, notifica as 

demais Rules dependentes (RONSZCKA, 2012) (LINHARES, 2015).  

Um exemplo para aplicação de Rules dependentes pode ser relacionado ao 

exemplo anterior para controle de semáforos. Neste exemplo, o Method 

mtReiniciaTempo deve ser executado sequencialmente após a mudança do estado 

do semáforo (atEstado), por meio dos Methods mtVerde, mtAmarelo ou mtVermelho. 
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Assim, ao invés de fazer este controle de execução sequencial por meio novas 

Rules, compostas por novas Premises e Conditions, que por consequência gera um 

maior número de notificações. O conceito de Master Rule permite que a ativação da 

Rule para mudança de estado (mtVerde, mtAmarelo ou mtVermelho) seja condição 

de aprovação da Rule para reiniciar o tempo (mtReiniciaTempo), evitando 

notificações desnecessárias que podem aumentar o tempo de processamento. 

Por sua vez, o conceito de Attributes impertinentes permite desativar 

temporariamente a geração de notificações por parte de alguns Attributes 

específicos. Este conceito evita que Attributes que têm seu valor alterado com muita 

frequência gerem notificações redundantes e desnecessárias às Premises que, ao 

seu turno, dependem de outros Attributes que têm variação menos frequente. Desta 

forma, caso os Attributes de variação menos frequentes notifiquem sua Premise 

relacionada, esta solicita o valor atual do Attribute impertinente e habilita a 

notificação por parte do Attribute impertinente (RONSZCKA, 2012) (LINHARES, 

2015). 

Um exemplo de uso de Attributes impertinentes é em um cenário de 

simulação de um conjunto de semáforos. No exemplo da Figura 12, há 3 Rules que 

avaliam constantemente os Attributes atTempo e atEstado. Cada mudança do 

Attribute atEstado é pertinente para que ocorra a mudança do estado atual para um 

próximo estado em sequência (no caso, alteração da cor do semáforo). No entanto, 

a maioria das alterações no Attribute atTempo não acabam impactando na ativação 

de sua respectiva Rule, pois são geradas notificações devido a alteração do valor 

deste Attribute com uma frequência muito maior do que o Attribute atEstado, 

fazendo com que o Attribute atTempo seja impertinente para a ativação desta Rule. 

Assim, a avaliação de uma Premise em que o Attribute seja impertinente (no caso, 

atTempo) só será realizada quando as Premises dos Attributes pertinentes (no caso, 

atEstado) tiverem seus valores lógicos verdadeiros. 

Por fim, a definição dos métodos PON para operações aritméticas é 

relacionada diretamente ao Framework PON 2.0 C++ (ver seção 2.2.6.1), e permite 

a criação de Methods de maneira mais simplificada para a realização de operações 

simples (tais como cálculos aritméticos), eliminando a necessidade de 

implementação destes métodos segundo o POO (PI). Exemplos de métodos PON 

são: seno, cosseno, raíz quadrada, soma, subtração, multiplicação, divisão, 

porcentagem, entre outros (RONSZCKA, 2012) (LINHARES, 2015). 
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2.2.5.3 Regras de Formação 

 

Outro conceito proposto ao PON foi a extensão das Formation Rules 

(Regras de Formação) do Controle Orientado a Notificações (CON) (SIMÃO, 2001; 

SIMÃO; STADZISZ; KÜNZLE, 2003) para permitir a criação de Rules específicas, a 

partir da representação genérica de uma Rule. Este conceito é bastante útil quando 

o conhecimento causal de uma Rule é comum para diferentes conjuntos de 

instâncias de FBEs, ou seja, um conjunto de Rules específicas se diferencia apenas 

nas instâncias referenciadas.  

Um exemplo do uso das Formation Rules é em um cenário de simulação de 

um conjunto de semáforos. Por exemplo, cada semáforo da simulação possui o 

mesmo conjunto de Rules, diferenciando-se apenas na instância declarada. Caso 

ocorra uma simulação com um número elevado de semáforos, seria necessário 

replicar as Rules manualmente para cada instância declarada, tornando o processo 

de desenvolvimento muito trabalhoso. Com o uso das Formation Rules, o 

conhecimento da Rule é genérico para todas as instâncias de semáforos. Assim, 

para cada instância declarada, esta Rule genérica é replicada para as todas as 

instâncias específicas. 

2.2.6 Materializações do PON 

 

A seguir é feito um resumo do estado atual no que diz respeito ao estado da 

técnica no tocante ao PON. Em suma, resume-se a materializações ou 

implementações do PON. 

2.2.6.1 Arquétipo ou Framework 

 

A primeira implementação dos conceitos do PON foi realizada sobre um 

arquétipo ou framework desenvolvido em linguagem de programação C++. O 

objetivo deste framework é oferecer uma interface de programação (ou API - 

Application Programming Interface) para o desenvolvimento de aplicações seguindo 

o modelo PON, com abstrações necessárias para compor os FBEs e Rules 

(BANASZEWSKI, 2009) (VALENÇA, 2012).  
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O Framework PON C++ foi proposto na forma de um protótipo por Simão em 

2007 (SIMÃO et al., 2012c) (versão prototipal), remontando ao framework que 

implementa o metamodelo do Controle Orientado a Notificações (CON) (SIMÃO, 

2001) (SIMÃO, 2005) sobre a ferramenta ANALYTICE II (SIMÃO, 2005). Este 

framework foi refeito no trabalho de Banaszewski (2009) (versão 1.0), sendo 

otimizado e melhorado nos trabalhos de Valença (2012) e Ronszcka (2012) (versão 

2.0). 

Estruturalmente, o framework é implementado por um conjunto de classes 

cujos métodos são materializados em PI. Por consequência, sua implementação é 

baseada em percorrimentos sobre estruturas de dados (originalmente fornecidas 

pela STL – Standard Template Library – na versão 1.0 e subsequentemente por 

biblioteca própria na versão 2.0) para avaliação das relações lógico-causais e 

decisão sobre o envio de notificações (implementada na forma de chamada de 

métodos).  

Esta abordagem é desvantajosa à filosofia do PON, pois há uma enorme 

dependência de estruturas de dados e execução sequencial sobre estas estruturas. 

Porém essa abordagem apresenta como vantagem permitir uma rápida prototipação 

de aplicações PON para teste sobre plataformas de computação convencionais 

(LINHARES, 2015).  

A Figura 16 apresenta as etapas de desenvolvimento e de execução do 

PON em software, no qual os programas PON são elaborados em conjunto com o 

framework PON C++ e executados em um processador clássico de arquitetura von 

Neumann. Ou ainda, por meio de uma linguagem e compilador próprio ao PON que 

será tratado na seção 2.2.6.2. 
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Modelo da aplicação PON

Código-fonte PON 
C++

Modelo PON

Sistema Operacional

Microprocessador Von Neumann (mono-
núcleo)

Modelo PI

Código-fonte PON

Compilador PON

Framework NOP 
C++

API

STL/Listas

 

Figura 16 – Etapas de desenvolvimento e de execução do PON em software 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

 

Devido ao fato da implementação original do framework ser baseada em 

estruturas de dados, há uma degradação de desempenho. Desta forma, Valença 

(2012) e Ronszcka (2012) efetuaram uma série de otimizações com objetivo de 

melhorar o desempenho de execução das aplicações sobre framework.  

O resultado deste trabalho é uma segunda versão do framework baseado 

em uma variedade de estruturas de dados mais otimizadas do que as equivalentes 

fornecidas pela STL, por exemplo, vetores (PONVECTOR), listas (PONLIST) e 

tabelas hash (PONHASH). Estas otimizações fizeram o framework apresentar 

ganhos de desempenho em diversas aplicações quando comparado à versão 

original do framework (VALENÇA, 2012) (LINHARES, 2015). 

O Código 2 apresenta código gerado correspondente a um FBE para 

execução de uma aplicação PON por meio do framework PON C++. Este exemplo 

consiste na definição do comportamento de um par de semáforos, representado por 

meio de um FBE chamado Semaphore_NOP.  

O FBE Semaphore_NOP, é composto pelos Attributes:  

- atSeconds e  

- atSemaphoreState. 

 O FBE Semaphore_NOP, também é composto pelos Methods:  

- mtResetTimer,  
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- mtHorizontalTrafficLightGREEN,  

- mtHorizontalTrafficLightYELLOW,  

- mtHorizontalTrafficLightRED,  

- mtVerticalTrafficLightGREEN,  

- mtVerticalTrafficLightYELLOW e  

- mtVerticalTrafficLightRED.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

#ifndef Semaphore_NOP_H_ 

#define Semaphore_NOP_H_ 

#include "framework/utils/SingleInclude.h" 

class Semaphore_NOP : public FBE { 

public: 

 Semaphore_NOP(); 

 ~Semaphore_NOP(); 

 //Atributes 

 Integer * atSeconds; 

 Integer * atSemaphoreState; 

 //methods 

 Method * mtResetTimer; 

 Method * mtHorizontalTrafficLightGREEN; 

 Method * mtHorizontalTrafficLightYELLOW; 

 Method * mtHorizontalTrafficLightRED; 

 Method * mtVerticalTrafficLightGREEN; 

 Method * mtVerticalTrafficLightYELLOW; 

 Method * mtVerticalTrafficLightRED; 

}; 

#endif 

Código 2 - Estrutura de um FBE para o framework PON C++ 

Fonte: Autoria Própria 

 

O Código 3 apresenta a estrutura para a criação de duas Premise para 

execução por meio do framework PON C++. Neste caso é avaliado se o Attribute 

atSeconds do FBE Semaphore_NOP têm valor igual a dois, e se o Attribute 

atSemaphoreState têm valor igual a cinco. 

 

1 

2 

3 

4 

PREMISE(prSeconds, semaphore_NOP->atSeconds, 2, Premise::EQUAL, 

Premise::STANDARD, false); 

PREMISE(prSemaphoreState, semaphore_NOP->atSemaphoreState, 5, 

Premise::EQUAL, Premise::STANDARD, false); 

Código 3 - Estrutura das Premises para o framework PON C++ 

Fonte: Autoria Própria 
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O Código 4 apresenta a estrutura para a criação de uma Instigation, a qual 

realiza uma chamada para o Method mtHorizontalTrafficLightGREEN do FBE 

Semaphore_NOP. 

 

1 

2 

INSTIGATION_NAMED(inHTLG, semaphore_NOP-> 

mtHorizontalTrafficLightGREEN); 

Código 4 - Estrutura de uma Instigation para o framework PON C++ 

Fonte: Autoria Própria 

 

O Código 5 apresenta a estrutura para a criação de uma Rule para execução 

por meio do framework PON C++. Esta Rule é formada uma Condition, que é 

relacionada a duas Premises: prSemaphoreState e prSeconds (apresentadas no 

Código 3), e por uma Action, relacionada a Instigation inHTLG (apresentada no 

Código 4).  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

RULE (rlHorizontalTrafficLightGreen, scheduler, 

Condition::CONJUNCTION); 

rlHorizontalTrafficLightGreen->addPremise(prSemaphoreState); 

rlHorizontalTrafficLightGreen->addPremise(prSeconds); 

rlHorizontalTrafficLightGreen->addInstigation(inHTLG); 

rlHorizontalTrafficLightGreen->end(); 

Código 5 - Estrutura de uma Rule para o framework PON C++ 

Fonte: Autoria Própria 

 

Mesmo após otimizações com relação ao framework, foram observados em 

experimentos (SIMÃO et al, 2012a) que os resultados ainda não eram satisfatórios 

em termos de desempenho, conforme o cálculo assintótico do PON, cálculo este 

feito em (BANASZEWSKI, 2009). Essa degradação de desempenho se deve 

principalmente ao uso de estruturas de dados assaz “caras” ao executar o processo 

de inferência, como citado anteriormente na seção 2.2.6.1. Desta forma, motivou-se 

a criação de uma linguagem e compilador específicos ao modelo PON, com o 

objetivo de eliminar ou minimizar tais problemas apresentados (FERREIRA, 2015).  

Adicionalmente, o PON necessitava de uma linguagem própria para melhorar em 

termos facilidade de desenvolvimento e desempenho. Isto dito, a Linguagem e 

Compilador para o PON é objeto da próxima subseção.  
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2.2.6.2 Linguagem e Compilador PON 

 

Primeiramente, um compilador é um programa que recebe como entrada um 

programa escrito em uma linguagem de programação (linguagem fonte) e o traduz 

para um programa equivalente em outra linguagem (linguagem alvo), a qual não é 

necessariamente “linguagem de máquina”. Independente da linguagem fonte ou 

alvo, o processo de compilação é dividido em duas partes: análise e síntese (AHO et 

al., 2008).  

Na etapa de análise, são compreendidas as etapas de análise léxica, análise 

sintática e análise semântica. A análise sintática verifica se todos os símbolos 

utilizados no código são válidos. Subsequenteme, a análise sintática verifica se os 

símbolos estão encadeados de acordo com a especificação sintática da linguagem. 

Por fim, a análise semântica verifica outras consistências, por exemplo, ela verifica 

se as atribuições de variáveis são dos tipos corretos. Ainda nessa etapa, os dados 

coletados são armazenados em uma estrutura de dados chamada tabela de 

símbolos (AHO et al., 2008). 

Na etapa de síntese, é realizada a conversão intermediária em um código 

alvo desejado, utilizando as informações armazenadas na tabela de símbolos (AHO 

et al., 2008). 

No caso da linguagem e compilador PON (LingPON), para análise léxica foi 

utilizada a ferramenta Flex/Lex (FERREIRA, 2015). A entrada do programa Flex/Lex 

é um arquivo contendo tokens definidos e reconhecidos com a utilização de 

expressões regulares6. Desta forma, esta ferramenta produz um módulo de software 

de escaneamento que pode ser compilado e acoplado a outros módulos, como o 

módulo de análise sintática (GRUNE et al., 2012).  

Por sua vez, a análise sintática da LingPON se dá através da ferramenta 

Bison (FERREIRA, 2015). Esta ferramenta é um programa que, baseado em uma 

gramática livre de contexto, constrói um programa C/C++ que analisa um arquivo de 

entrada (código-fonte) de acordo com as regras gramaticais (GRUNE et al., 2012). 

Já a etapa de síntese foi criada a partir de uma aplicação em C++ que 

incluem os códigos gerados através das ferramentas Flex/Lex e Bison. Nesta etapa 

                                            
6
 Para a definição da linguagem PON foi definido um conjunto de tokens, e especificada através de 

um formalismo de especificação (gramática) segundo Backus-Naur Form (BNF) (FERREIRA, 2015). 
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são utilizadas as informações interpretadas e validadas nas etapas anteriores, com o 

intuito de gerar um código alvo que execute a aplicação de acordo com o modelo 

PON (FERREIRA, 2015).  

Como linguagem alvo na tecnologia LingPON, a partir da linguagem 

específica ao PON, podem ser geradas três opções distintas no âmbito de 

plataforma sequencial (von Neumann): código específico para framework PON 2.0, 

código específico PON para C++ e código específico PON para C (FERREIRA, 

2015). Isto encontra algum paralelo, a título de curiosidade, com as primeiras 

versões do C++ que eram baseadas em um código C com classes (STROUSTRUP, 

2013). A Figura 17 apresenta as etapas de compilação da linguagem PON. Em 

tempo, houve adaptação na tecnologia LingPON para gerar código alvo em 

Assembly segundo a NOCA conforme detalhado no último parágrafo desta presente 

subsção. 

 

Figura 17 - Diagrama de atividades com as etapas de compilação 

Fonte: Adaptado de Santos (2017) 

Análise Léxica (Flex/Lex)

Análise Sintática (Bison)

Análise Semântica (Bison)

Geração 

de código 

em C

Geração de código 

em Framework 

PON 2.0

Geração 

de código 

em C++[opção = 2]

[opção = 3]

[opção = 1]



61 
 
 

 

Isto considerando, a Figura 17 apresenta as etapas de compilação da 

linguagem e compilador PON, a chamada LingPON (FERREIRA, 2015). Outrossim, 

no tocante a linguagem em si da LingPON, de modo geral o código fonte de cada 

aplicação utilizando a linguagem PON segue um padrão de declaração.  

Primeiramente o desenvolvedor precisa definir os FBEs de seu programa, 

declarar as instâncias necessárias desses FBEs e definir a estratégia de 

escalonamento das Rules. Em seguida, é necessário definir as Rules para fins de 

avaliação lógico-causal dos estados das instâncias de cada FBE, as quais 

ocorreram transparentemente por meio de notificações (no código gerado). Por 

último, é possível adicionar um código específico da linguagem alvo escolhida no 

processo de compilação (e.g. C ou C++), através da utilização do bloco de código 

main (FERREIRA, 2015). 

O Código 6 apresenta o código referente à estrutura básica de um programa 

escrito na linguagem PON7. A primeira parte representa a declaração dos FBEs. A 

segunda parte representa a definição das instâncias desses FBEs. A terceira parte 

apresenta a estratégia de escalonamento a ser adotada. A quarta parte, por sua vez, 

representa a criação das Rules. Por fim, a quinta parte apresenta o bloco de código 

main. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

fbe Semaphore_NOP 

   . . . 

end_fbe 

---------------- 

inst 

   Semaphore_NOP semaphore_NOP 

end_inst 

---------------- 

strategy 

   . . . 

end_strategy 

---------------- 

rule rlHorizontalTrafficLightGreen 

   . . . 

end_rule 

 

rule rlHorizontalTrafficLightYellow 

   . . . 

end_rule 

                                            
7
 Este exemplo teve implementação por meio da linguagem PON na disciplina Tópicos Especiais Em 
Ec: Paradigma Orientado A Notificações do programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial (CPGEI) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), ministrada 
pelo Prof. Dr. Jean Marcelo Simão, no ano de 2015. Esta aplicação foi proposta por Renaux et al. 
(2014), e teve seu relatório final disponível no ANEXO C. 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

rule rlHorizontalTrafficLightRed 

   . . . 

end_rule 

... 

---------------- 

main { 

   . . . 

} 

Código 6 - Estrutura da linguagem PON 

Fonte: Autoria Própria 

 

O Código 7 apresenta a declaração de um FBE, que é composto por duas 

partes. A primeira parte representa a declaração dos Attributes, enquanto a segunda 

parte representa a definição dos Methods. Os Attributes possuem uma estrutura 

formada pelo tipo do dado, seguido do nome do atributo e seu respectivo valor 

inicial. Nesse âmbito, os tipos de dados disponíveis na linguagem são boolean, 

integer, float, char e string.  

Os Methods, por sua vez, apresentam uma construção particular em sua 

estrutura. Esta se dá pelo anúncio da abertura de um Method através da palavra 

reservada method seguida do nome e sua respectiva funcionalidade. 

Adicionalmente, a linguagem PON abre a possibilidade ao desenvolvedor de 

adicionar código nativo da linguagem alvo do compilador ao bloco de código do 

method definido entre as palavras reservadas begin_method e end_method. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

fbe Semaphore_NOP 

    attributes  

 integer atSeconds 0 

 integer atSemaphoreState 5 

    end_attributes 

 

    methods 

 method mtResetTimer(atSeconds = 0) 

 method mtHorizontalTrafficLightGREEN(atSemaphoreState = 0) 

 method mtHorizontalTrafficLightYELLOW(atSemaphoreState = 1) 

 method mtHorizontalTrafficLightRED(atSemaphoreState = 2) 

 method mtVerticalTrafficLightGREEN(atSemaphoreState = 3) 

 method mtVerticalTrafficLightYELLOW(atSemaphoreState = 4) 

 method mtVerticalTrafficLightRED(atSemaphoreState = 5) 

 method mtInnerCode() begin_method cout << "" << endl; end_method 

 end_methods 

end_fbe 

Código 7 - Exemplo de criação de FBEs 

Fonte: Autoria Própria 
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O Código 8 apresenta a declaração do conhecimento da aplicação através 

das Rules, que é composta por três partes, nomeadamente as suas Properties 

(bloco opcional), a Condition (expressão lógica) e Action (execução). O bloco 

Properties de uma Rule pode ser composto por duas propriedades, sendo a 

propriedade Priority e a propriedade Keeper, descrita na seção 2.2.5.2.  

O bloco Condition é formado por pelo menos uma Subcondition, seguida de 

um identificador (mesmo para a composição de expressões simples). A construção 

de uma Subcondition necessita de ao menos uma Premise. No caso da utilização de 

mais de uma Premise, estas devem ser aninhadas com conjunções (and) no âmbito 

de Subcondition. Para utilização de disjunções (or) em uma Rule, é necessária a 

criação de duas ou mais Subconditions.  

Para a definição de Premises na linguagem PON, a palavra reservada 

premise deve ser utilizada, seguida de um nome (opcional) e uma comparação. 

Ainda, pode ser aplicada à Premise a propriedade Attribute Impertinente (ver seção 

2.2.5.2), adicionando a palavra reservada imp após o identificador da Premise. 

O bloco Action, que representa a execução da Rule, é iniciado a partir da 

palavra-chave action. Este bloco consiste no vínculo de instigações aos Methods 

definidos nos FBEs. A estrutura da Instigation é composta pela palavra chave 

instigation seguida de um nome (opcional) e um método de uma instância particular 

de um FBE. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

rule rlVerticalTrafficLightRed 

   properties 

 keeper true 

   end_properties 

 

   condition 

      subcondition sbVerticalTrafficLightRed 

    premise imp prAtSeconds semaphore_NOP.atSeconds == 90  

            and 

    premise prSemaphoreState semaphore_NOP.atSemaphoreState == 4 

 end_subcondition 

   end_condition 

   action 

 instigation inVTLR semaphore_NOP.mtVerticalTrafficLightRED();  

 instigation inResetTime semaphore_NOP.mtResetTimer();  

   end_action 

end_rule 
Código 8 - Exemplo de criação de Rules 

Fonte: Autoria Própria 
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Uma vez explicado o compilador e a linguagem da tecnologia LingPON, 

ainda se faz pertinente relatar sucintamente experimentações feita para com ela. 

Os experimentos realizados por Ferreira (2015) com a linguagem PON 

contemplaram a comparação de desempenho, quantidade de linhas do código 

gerado em Assembly e o uso de memória entre os seguintes códigos: específico 

para framework PON 2.0, específico PON para C++, específico PON para C, PI/POO 

C++. Adicionalmente, analisou-se a facilidade de programação de aplicações PON 

entre a linguagem PON e o framework PON 2.0, por meio da análise em termos de 

linhas de códigos, número de tokens, além de relatos de desenvolvedores que 

usaram as duas abordagens (FERREIRA, 2015). 

Desta forma, observou-se que o código gerado PON C apresentou melhores 

resultados quanto a desempenho, menor uso de memória e código em Assembly 

com o menor número de linhas e, consequentemente, menor complexidade, 

confirmando melhor desempenho e menor uso de memória.  

Por sua vez, os códigos gerados específicos para PON C++ e para 

Framework PON 2.0 apresentaram resultados insatisfatórios quando comparados ao 

código específico PON C. Quando comparado os resultados do compilador PON 

com os das aplicações equivalentes construídas em PI/POO C++, foi constatado que 

os resultados para com o código específico PON C foram mais satisfatórios do que a 

implementação PI/POO C++. Por outro lado, o código específico PON C++ teve seu 

resultado razoavelmente pior e de certa equivalente ao código PI/POO C++ 

(FERREIRA, 2015). 

Em tempo, novas funcionalidades foram adicionadas ao compilador e a 

linguagem PON durante a disciplina de Linguagens e Compiladores8 ofertada pelo 

programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná em 2015 e ministrada por Prof. Dr. João Alberto 

Fabro e Prof. Dr. Jean Marcelo Simão. O ANEXO A apresenta as evoluções da 

linguagem na edição de 2015 desta disciplina, enquanto as evoluções da linguagem 

no ano de 2016 são apresentadas no trabalho de Santos (2017).  

Dentre as principais evoluções, é pertinente ressaltar a inclusão das 

Formation Rules na estrutura da linguagem e a geração de código Assembly para a 

                                            
8 Disciplina: Tópicos Avançados Em Engenharia De Software. Tema: Linguagens e 

Compiladores.Código CAES101. Programa PPGCA/UTFPR - Prof. Dr. João Alberto Fabro e Prof. Dr. 
Jean Marcelo Simão. 3º Trimestre de 2015. 
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NOCA realizadas pelo autor deste trabalho, pois estas evoluções auxiliam na 

elaboração de aplicações segundo o modelo PON para a NOCA, por meio da 

linguagem PON, conforme detalhado na seção 3.3. Ainda, foi incluída no compilador 

a agregação de Rules e FBEs como parte de uma segunda FBE, a geração de 

código em VHDL e uma versão da linguagem alvo denominada de PON Static C++, 

na qual os elementos PON são declarados de forma estática por meio de um 

programa PON equivalente em C++. Esta versão apresentou, em experimentos 

realizados no decorrer da disciplina, melhor desempenho do que a versão PON C++.  

2.2.6.3 Distribuição e Paralelização 

 

Para aproveitar e viabilizar duas das características intrínsecas do PON, que 

são distribuição e paralelização, alguns estudos foram e têm sido feitos em nível de 

hardware e software. Isto dito, esta presente subseção trata desses estudos no 

tocante a software. Em tempo, os trabalhos em nível de hardware serão discutidos 

na seção 2.2.6.4. 

No tocante à software, foi proposto por Weber et al. (2010), um ambiente 

multithread para execução concorrente dos elementos do metamodelo de 

notificações do CON, na qual cada entidade CON (Rule, Condition, Premise etc) 

pode executar uma thread (i.e. um fluxo) em particular. Porém, esta solução 

desenvolvida não foi adicionada nas materializações atuais do PON de maneira 

explicita. Não obstante, ele serviu para decisões tomadas em desenvolvimento 

subsequente feito em (BELMONTE, 2012). 

Neste outro trabalho, ainda em andamento (parado em 2013 e retomando 

em 2016), Belmonte (2012) de fato estendeu a implementação do framework de 

Banaszewski (2009), i.e. Framewrok PON 1.0 C++, para incluir a execução de Rules 

por meio de threads separadas. Mais precisamente, este trabalho visa um estudo 

com relação ao balanceamento de carga em sistemas multiprocessados de forma a 

otimizar a paralelização e distribuição da execução dos elementos do metamodelo 

PON, afim de melhorar o desempenho de execução (BELMONTE, 2012) 

(BELMONTE et al., 2012) (BELMONTE et al., 2016).  

Podem-se citar outros trabalhos com relação à distribuição por meio de 

protocolos de rede (TCP/UDP (User Datagram Protocol)) e por meio de web 
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services, apresentados na edição de 2016 da disciplina Tópicos Especiais Em Ec: 

Paradigma Orientado A Notificações9 do programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Curitiba.  

Estes trabalhos corroboram para demonstrar o PON como uma solução 

desacoplante, permitindo distribuição. Entre os trabalhos realizados nesta disciplina, 

pode-se destacar nesse contexto: 

 

 Notification Oriented Paradigm in the Context of Distributed Systems 

(BARRETO, 2016). 

 

 Uso do Paradigma Orientado a Notificações em Sistemas Sencientes 

(OLIVEIRA, 2016). 

 

 PONIP: Uso do Paradigma Orientado a Notificações em Redes IP (TALAU, 

2016). 

2.2.6.4  Hardware para o PON 

 

A partir dos esforços para materializar o PON em software, vislumbrou-se 

também a sua materialização do PON através de implementações em hardware, de 

forma que permitam a execução de aplicações concebidas seguindo o modelo PON 

de maneira mais fidedigna no tocante ao paralelismo. Desta forma, foram propostas 

técnicas, modelos de circuitos e estruturas arquiteturais de hardware que 

permitissem construir ambientes nos quais o mecanismo de notificações possa 

executar, de fato, em paralelo. Isto com o objetivo de minimizar questões de 

overhead presente nas soluções propostas por meio de software. 

A primeira proposta de materialização de uma aplicação PON em hardware, 

foi feita por Witt et al. (2011), no qual foi proposto um conjunto de circuitos 

sequenciais/combinacionais que implementam os elementos do metamodelo de 

                                            
9 Disciplina: - Tópicos Avançados Em Sistemas Embarcados. Tema: Paradigma Orientado a 

Notificações. Código CASE102 . Programa PPGCA/UTFPR - Prof. Dr. Jean Marcelo Simão. 1º 
Trimestre de 2016. & Disciplina: - Tópicos Especiais Em EC: Paradigma Orientado a Notificações. 
Código TEC0301 (PGEID/PGEIM). Programa. CPGEI/UTFPR - Prof. Dr. Jean Marcelo Simão. 1º 
Trimestre de 2016. 
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notificações em hardware (WITT et al., 2011) (SIMÃO et al., 2012b). Estes circuitos 

podem ter suas interconexões sintetizadas em FPGAs, de forma a implementar a 

cadeia de notificações do PON para uma aplicação específica (PORDEUS et al., 

2016).  

A Figura 18 apresenta as etapas de desenvolvimento e de execução, na 

qual a aplicação PON é implementada em lógica reconfigurável por meio do 

mapeamento direto dos elementos da cadeia de notificações e dos Methods do PON 

em hardware (SIMÃO et al., 2012b). Porém, nesse ambiente há uma dependência 

de que a aplicação PON seja implementada diretamente em nível de descrição de 

hardware (JASINSKI, 2012) (LINHARES, 2015) (KERSCHBAUMER et al., 2015) 

(PORDEUS et al., 2016). 

Segundo este modelo, a execução da cadeia de notificações depende 

exclusivamente da propagação de sinais digitais entre os circuitos que representam 

cada elemento do metamodelo. Esta propagação pode ocorrer de forma paralela, 

portanto permitindo a ocorrência do paralelismo intrínseco previsto no PON. Além 

disso, as propagações das notificações ocorrem em um nível de abstração muito 

baixo (propagação de sinais síncronos no circuito gerado), fazendo com que o 

desempenho nesta abordagem seja superior ao desempenho nas abordagens na 

forma de software.  

Em um primeiro experimento, os elementos do metamodelo PON de uma 

aplicação para simulação de um terminal telefônico foram implementados por meio 

de blocos em lógica reconfigurável. Neste caso, o PON não apresentou resultados 

satisfatórios, em relação à mesma aplicação desenvolvida por meio de máquinas de 

estados para hardware (abordagem tradicional). Ainda, para o nível de abstração 

empregado para a construção para a máquina de estados, a abordagem em PON 

não trouxe vantagens no tocante à facilidade de desenvolvimento (PORDEUS et al., 

2016). 

Jasinski (2012) propôs um framework que permite fazer uma descrição de 

uma aplicação PON e compilar esta descrição para um código VHDL, que descreve 

um circuito sequencial/combinacional e que implementa a aplicação PON em 

hardware. Os elementos PON suportados pelo framework (Attributtes, Premises, 

Conditions e Instigations) são descritos através da linguagem YAML (YAML Ain't 
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Markup Language)10. Após a compilação, são gerados circuitos que implementam a 

aplicação baseados nos elementos do metamodelo PON desenvolvidos por Witt et 

al. (2011) (LINHARES, 2015). 

Entretanto, o framework desenvolvido por Jasinski (2012) apresenta 

algumas restrições quanto a implementações dos conceitos do PON. Por exemplo 

não há resolução de conflitos entre Rules, portando a aplicação deve ser concebida 

de forma que seja isenta dos mesmos; não há uma definição de prioridades entre 

Rules, porém a ordem de criação no arquivo YAML cria um sistema simples de 

prioridade (primeiras Rules criadas têm prioridade); não há suporte a Methods 

desenvolvidos segundo o PI; não suporta execução de Instigations de maneira 

sequencial, somente em paralelo; e suporta somente versões simplificadas de 

Methods (LINHARES, 2015). 

No âmbito de PON-HD, outro experimento subsequente tratou de uma 

aplicação para ordenação de números inteiros em lógica reconfigurável. 

Primeiramente, esta aplicação foi desenvolddida em uma abordagem tradicional de 

desenvolvimento puramente em VHDL (sem os conceitos do PON) e através de 

máquinas de estado. Em seguida, essa mesma aplicação foi desenvolvida em PON-

HD, mas agora em uma nova versão, na qual os elementos do metamodelo PON 

foram implementados por meio de componentes VHDL. Com isso, foi possível 

comparar a implementação em abordagem tradicional para com a nova abordagem 

de PON-DH. Neste experimento, a abordagem PON-HD apresentou desempenho e 

quantidade de elementos lógicos semelhantes à abordagem puramente em VHDL. 

Porém, o desenvolvimento segundo o modelo PON apresenta maior nível de 

abstração em relação à abordagem de desenvolvimento puramente em VHDL, o que 

facilita o desenvolvimento (KERSCHBAUMER et al., 2015) (PORDEUS et al., 

2016)11. 

Porém, como desvantagem, essa abordagem apresenta limitação de 

escalabilidade, pois esta mapeia os elementos da cadeia de notificações de 

determinada aplicação para instâncias dos circuitos digitais correspondentes em 

                                            
10

 YAML permite descrever estrutura hierárquica de maneira mais legível do que em eXtensible 
Markup Language (XML). 
11

  Ocorreram contribuições em relação ao PON-HD a partir da disciplina Lógica Reconfigurável Por 
Hardware. Código LRH0087. Programa CPGEI/UTFPR - Prof. Dr. Carlos Raimundo Erig Lima. 3º 
Trimestre de 2015. Nesta disciplina foram modelados novos componentes para o PON-HD de forma 
que estes necessitem menor número de elementos lógicos e menor quantidade de ciclos de clock, 
em detrimento de uma frequência máxima de operação menor. Por sua vez, estes componentes 
foram chamados de PON-HD-LL em (PORDEUS et al.,2016). 



69 
 
 

 

hardware. Como consequência, cada uma dessas instâncias consome uma 

determinada quantidade de elementos lógicos disponível na FPGA; desta forma a 

quantidade de instâncias é limitada pela capacidade do dispositivo FPGA. Ainda, 

cada mudança na aplicação requer uma reconfiguração da FPGA, o que diminui a 

flexibilidade no uso desta abordagem em relação ao modelo em software o qual tem 

seu código binário simplesmente carregado da memória para a plataforma em 

execução (LINHARES, 2015). 

 

Modelo da aplicação PON

Hardware Description Language 
(VHDL)

Aplicação + Componentes PON

Field Programmable Gate 
Array (FPGA)

Modelo PON

 

Figura 18 - Etapas de desenvolvimento e de execução do PON em hardware 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

 

Isto considerado, ainda é possível ressaltar outro trabalho com relação ao 

desenvolvimento de aplicações PON por meio de lógica reconfigurável. Além das 

Formations Rules e do Assembly NOCA, a linguagem e o compilador PON vêm 

sendo evoluídos para geração de código em VHDL a partir desta linguagem. Esta 

evolução está sendo feita pelo doutorando, no CPGEI/UTFPR, Sr. Ricardo 

Kerschbaumer, conforme ANEXO A. Os resultados são animadores, pois este 

trabalho permite a geração de hardware em um nível de abstração mais alto do que 

a geração diretamente por meio de VHDL. Ainda, apresentando os mesmos 

resultados em termos de desempenho e quantidade de elementos lógicos utilizados. 

Em tempo, como desvantagem do PON-HD em geral, essa abordagem 

apresenta limitação de escalabilidade, pois esta mapeia os elementos da cadeia de 
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notificações de determinada aplicação para instâncias dos circuitos digitais 

correspondentes em hardware. Como consequência, cada uma dessas instâncias 

consome uma determinada quantidade de elementos lógicos disponível na FPGA. 

Desta forma a quantidade de instâncias é limitada pela capacidade do dispositivo 

FPGA. Ainda, cada mudança na aplicação requer uma reconfiguração da FPGA, o 

que diminui a flexibilidade no uso desta abordagem em relação ao modelo em 

software, o qual tem seu código binário simplesmente carregado da memória para a 

plataforma em execução (LINHARES, 2015).  

Outrossim, Peters (2012) propôs a implementação em lógica reconfigurável 

de um coprocessador PON (CoPON). CoPON é uma solução híbrida na qual a parte 

da aplicação responsável pelo processamento factual é executada em um núcleo 

von Neumann e a parte da aplicação responsável pelo processamento ou cálculo 

lógico-causal e propagação de notificações é executada por meio de um 

coprocessador baseado nos princípios do PON. 

O hardware do processador é configurável de acordo com o projeto, em 

relação à quantidade de instâncias de elementos PON suportados (Attributes, 

Premises, Conditions e Rules), que são utilizados para a construção da aplicação 

PON. Já os elementos Methods do PON são codificados em software, utilizando o 

framework PON C++ desenvolvido por Banaszewski (2009) e são executados por 

um núcleo von Neumann sintetizado em FPGA (PETERS, 2012) (LINHARES, 2015). 

Ainda, essa solução poderia ser evoluída de maneira tal a ser sinérgica a Linguagem 

e Compilador do PON. 

A Figura 19 apresenta as etapas de desenvolvimento e de execução da 

solução proposta por Peters (2012). Esta proposta é uma solução híbrida entre PON 

e PI, na qual os Methods do PON são executados por um processador von 

Neumann por meio de lógica sequencial, cujas ativações se dão através da 

aprovação das Premises e Conditions do processo de inferência executado em 

hardware (coprocessador). 
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Modelo da aplicação PON

Código-fonte PON

Compilador C++

Modelo  PON

Descrição em hw 
do processador 
von Neumann

Descrição e hw do 
Co-Processor

Field Programmable Gate Array 
(FPGA)

Modelo PI

Processor Von 
Neumann

Co-processor 
PON

Modelo PON

 

Figura 19 – Etapas de desenvolvimento e de execução do co-processador PON 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

 

Por ser uma solução híbrida, o modelo proposto por Peters (2012) apresenta 

as mesmas limitações do trabalho de Witt et al. (2011), com relação a escalabilidade 

e flexibilidade, pois o mecanismo de inferência é implementado em hardware. Já no 

sentido das execuções dos Methods, esses são executados de forma sequencial. 

Desta forma, ainda que seja possível executar em um ambiente com múltiplos 

núcleos, cada um destes núcleos apresenta a complexidade de um núcleo von 

Neumann completo, diferente da solução proposta por (WITT et al., 2011) (SIMÃO et 

al., 2012b) a qual mapeia esses elementos para circuitos relativamente simples 

(LINHARES, 2015). 

Com o intuito de diminuir as deficiências apresentadas nos demais modelos 

PON já abordados, Linhares (2015) propôs uma nova abordagem para execução de 

software PON, na forma de uma arquitetura de computador denominada Notification-

Oriented Computer Architecture (NOCA). A Figura 20 apresenta as etapas de 

desenvolvimento e de execução do modelo proposto por Linhares (2015). Nesta 

versão, todo o processo de desenvolvimento do software é orientado a PON, desde 

a modelagem da aplicação até o código executável. Este código é então executado 

pelo processador PON, segundo a arquitetura NOCA, e implementado através de 

lógica reconfigurável (LINHARES, 2015).  
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Esta arquitetura tem como objetivo implementar a dinâmica de notificações 

do PON de forma mais próxima possível ao seu modelo teórico, permitindo que se 

utilize suas características tais como a relativa facilidade de distribuição e 

paralelização. Além disso, a NOCA objetiva flexibilidade, de tal forma que seja 

possível alternar diferentes aplicações PON, somente pela substituição do software 

em memória de programa, de forma similar ao que ocorre nos processadores atuais 

(LINHARES, 2015) (LINHARES et al., 2015). Estas questões são debatidas em 

maiores detalhes na seção subsequente. 

 

Modelo da aplicação PON

Compilador PON

Field Programmable Gate 
Array (FPGA)

Modelo PON

Código-fonte PON

NOCA

 

Figura 20 – Etapas de desenvolvimento e de execução da NOCA 

 Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

2.3 ARQUITETURA DE COMPUTADOR ORIENTADA A 

NOTIFICAÇÕES 

 

Nesta seção são apresentados com maiores detalhes os conceitos da 

arquitetura de processador para o PON, chamada em inglês Notification Oriented 

Computer Architecture (NOCA), o que significa Arquitetura de Computador Orientada 

a Notificações (ArqPON). 

Na seção 2.2.6 apresentadas técnicas de desenvolvimento de aplicações 

PON. Porém, com exceção dos esforços para a implementação de aplicações PON 

diretamente em hardware (i.e. PON-HD), os demais esforços dependem da 
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execução das aplicações em plataformas de computação baseadas em núcleos de 

processadores tradicionais, ou seja, baseados em um modelo de execução 

sequencial de instruções, particularmente o modelo von Neumann.  

Este tipo de modelo gera uma limitação à implementação plena dos 

conceitos do PON, no fato que força a execução sequencial de todo ou parte do 

mecanismo de inferência por notificações, conforme o número de núcleos. No 

entanto esse mecanismo de notificações do PON deveria ser passível de execução 

totalmente paralela, devido sua característica intrínseca de alto desacoplamento 

(LINHARES, 2015).  

Desta forma, Linhares (2015) propôs e avaliou em seu doutoramento um 

novo modelo de arquitetura de processador, justamente a já mencionada NOCA ou 

ArqPON. A NOCA visa ser mais adaptada à execução de programas desenvolvidos 

seguindo o PON do que o modelo de arquitetura von Neumann, mas mantendo sua 

flexibilidade e generalidade. Assim, a NOCA se difenrencia do PON-HD permitindo 

executar e recarregar diferentes aplicações através do dueto memória e 

processador, sendo agora o processador e memória um conjunto de elementos que 

se orientam por notificações (LINHARES, 2015) (LINHARES et al., 2015). 

2.3.1 Reflexões sobre arquiteturas paralelas 

 

Para a concepção da NOCA por Linhares (2015), foi necessário revisar 

questões relativas às arquiteturas de computadores, conceitos sobre arquiteturas 

paralelas, caracterização de software sequencial e paralelo e sobre a 

implementação de hardware em lógica reconfigurável) (LINHARES, 2015).  

As reflexões sobre estas questões podem ser encontradas no trabalho de 

Linhares (2015). Neste trabalho foi dada ênfase ao estudo de arquiteturas paralelas 

através de diversos níveis de paralelização como: Instruction Level Parallelism (ILP), 

Data Level Paralellism (DLP) e Thread Level Parallelism (TLP), e suas técnicas de 

implementação. Também foram revisados dois modelos para concepção de 

arquiteturas paralelas: o modelo von Neumann e o modelo de fluxo de dados 

(dataflow). Demais reflexões sobre arquiteturas paralelas são encontrados 

adicionalmente nos livros escritos por Hennessy e Patterson (2011) e Tanembaum 

(2013). 
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A partir destas revisões pode-se visualizar um panorama da evolução da 

computação paralela, iniciando sobre o modelo von Neumann, o qual foi 

fundamental para viabilizar a computação moderna, permitindo o desenvolvimento 

de software em maior escala e de maneira mais flexível. O desempenho neste 

modelo de arquitetura sempre foi influenciado pela frequência de clock da CPU 

(Central Processing Unit), o qual sempre teve seu crescimento acompanhando a 

evolução das tecnologias de construção eletrônica (HENNESSY; PATTERSON, 

2011) (BORKAR; CHIEN, 2011).  

Técnicas tais, como ILP, TLP, DLP, entre outras, foram desenvolvidas para 

ajudar na otimização do tempo de execução em conjunto com o aumento da 

frequência de clock, viabilizando o aumento de desempenho conforme a Lei de 

Moore. Porém, chegou-se em um estado tecnológico no qual a evolução do 

desempenho da computação somente baseado na evolução dos circuitos eletrônicos 

está diminuindo, principalmente no que diz respeito às técnicas baseadas em silício. 

Como a escala de integração ainda se mantém aumentando no mesmo ritmo, novas 

abordagens arquiteturais foram adotadas para que fosse aproveitado o aumento da 

densidade dos componentes disponíveis, em particular soluções nas quais os 

núcleos de processamento fossem replicados (multicore). Desta forma, cada vez é 

mais necessário desenvolver softwares que possam aproveitar o paralelismo 

oferecido por este hardware multicore (LINHARES, 2015).  

Por sua vez, o PON foi proposto como um paradigma de programação que 

apresenta conceitos e abstrações que o caracterizam como uma abordagem de 

concepção de software com paralelismo intrínseco (LINHARES, 2015). Justamente 

por isso que há uma pesquisa usando o PON para arquitetura multicore 

(BELMONTE, 2012) (BELMONTE et al., 2012) (BELMONTE et al., 2016). Entretanto, 

o multicore não é necessariamente uma boa solução de execução para o PON. O 

modelo PON acaba sendo executado de maneira limitada por modelos tais como 

von Neumann mesmo em arquitetura multicore. De fato, cada core é fundamentado 

em execução sequencial. Por sua vez, o modelo de fluxo de dados apresenta 

similaridades com o PON, porém as aplicações de fluxo de dados são mais restritas 

a cálculos aritméticos na forma funcional, diferentemente das aplicações no modelo 

PON. Em PON, com as devidas adaptações do ponto de vista técnico, as aplicações 

podem solucionar problemas de cunho lógico-causal de forma desacoplada e, 



75 
 
 

 

portanto, paralelizável dada a natureza desacoplante que as notificações 

proporcionam (LINHARES, 2015). 

Neste âmbito, levando em consideração a interdependência que existe entre 

hardware e software, o software desenvolvido segundo o PON depende de um 

ambiente de execução adequado para a exploração plena do paradigma, 

principalmente levando-se em consideração as particularidades do seu modelo de 

notificações (LINHARES, 2015).  

Desta forma, vislumbrou-se a oportunidade de um modelo lógico próprio e 

distinto, do ponto de vista estrutural e comportamental dos modelos arquiteturais 

existentes. Este modelo lógico foi aplicado na concepção da NOCA. (LINHARES, 

2015). 

2.3.2 Requisitos da NOCA 

 

Com base nos objetivos do trabalho de Linhares (2015), foram levantados os 

requisitos necessários para a concepção da NOCA. Neste contexto, a Tabela 1 

apresenta os requisitos funcionais para a concepção da NOCA. 

 

Tabela 1 - Requisitos funcionais da NOCA 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Identificador Descrição 

RF-01 A NOCA deverá ser capaz de executar uma aplicação dada que 

seja composta pelos elementos do metamodelo de notificações do 

PON 

RF-02 A NOCA deverá ser capaz de executar uma aplicação dada que 

seja composta por elementos do metamodelo de notificações do 

PON e também por Methods implementados por meio de funções 

segundo o modelo de von Neumann.  

 

O requisito RF-01 viabiliza a existência de um ambiente de execução 

adequado para fazer uso das potenciais características de execução 

paralela/distribuída do PON. O requisito RF-02 possibilita a construção de um 

processador híbrido com base na NOCA, com alguma semelhança à proposta de 
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Peters (2012), no sentido de que nem todas as implementações de software tem de 

ser segundo o modelo PON, particularmente aquele sem decisões lógico-causais, 

como os cálculos aritiméticos. 

A Tabela 2 apresenta os requisitos de interface lógica para a concepção da 

NOCA. O requisito RIL-01 e seus sub-requisitos são consequências do objetivo de 

que a NOCA implemente os elementos do metamodelo de notificações e execute 

segundo os conceitos do PON. Este requisito implica que a NOCA defina uma 

estrutura lógica em nível de hardware para a execução de Premises, Conditions, 

Methods e Attributes. 

 

Tabela 2 - Requisitos de interface lógica da NOCA 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Identificador Descrição 

RIL-01 A NOCA deverá definir uma interface de programação / ISA que 

mapeie os elementos do metamodelo de notificações do PON 

RIL-01.1 A NOCA deverá definir um ou mais tipos de instruções que 

descrevam a lógica de uma Premise do PON. 

RIL-01.2 A NOCA deverá definir um ou mais tipos de instruções que 

descrevam a lógica de uma Condition do PON. 

RIL-01.3 A NOCA deverá definir um ou mais tipos de instruções que 

descrevam a lógica de um Method do PON. 

RIL-01.4 A NOCA deverá definir um ou mais tipos de instruções que 

descrevam a lógica de um Attribute do PON. 

 

A Tabela 3 apresenta os requisitos que permitem que um processador 

construído segundo a NOCA seja capaz de executar programas PON com um nível 

de complexidade crescente, ou seja, os dados e instruções desses programas 

podem ser armazenados em um dispositivo de memória não limitada à capacidade 

de memória que pode ser implementada internamente ao processador. O requisito 

RIF-02 possibilita o fornecimento de uma ou mais interface E/S para a conexão de 

periféricos (e.g. controladores de barramentos externos, controladores de vídeo etc.) 

que venham compor o sistema computacional juntamente com a NOCA. 
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Tabela 3 - Requisitos de interface física da NOCA 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Identificador Descrição 

RIF-01 A NOCA deve definir uma interface física para interconexão com 

um dispositivo de memória externo. 

RIF-02 A NOCA deve definir uma ou mais interfaces físicas para 

interconexão com dispositivos periféricos de E/S. 

 

A Tabela 4 apresenta os requisitos operacionais para a concepção da 

NOCA. Os requisitos RO-01 e RO-02 definem as características de execução 

paralela da NOCA através das várias unidades de processamento conforme a 

dinâmica de execução do metamodelo PON. O requisito RO-03 é complementar ao 

requisito RIF-01, de forma que está relacionado ao suporte de execução de 

programas PON sem a limitação com relação à quantidade de unidades de 

processamentos disponíveis fisicamente em hardware, mas sim à quantidade de 

memória disponível. 

 

Tabela 4 - Requisitos operacionais da NOCA 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Identificador Descrição 

RO-01 A NOCA deve definir um determinado número de unidades de 

processamento capazes de execução paralela das instruções 

definidas pela NOCA. 

RO-02 As unidades de processamento da NOCA devem ser capazes de 

propagar o fluxo de notificações entre si conforme previsto no 

metamodelo de notificações da PON. 

RO-03 A NOCA deve ser capaz de executar uma aplicação PON 

composta por mais elementos do metamodelo de notificações do 

que o número de unidades de processamento disponíveis para 

sua execução. 
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2.3.3 Projeto da NOCA 

 

Para o projeto da NOCA, inicialmente foi definido seu modelo lógico para 

orientação da definição da ISA e da organização microarquitetural segundo os 

conceitos do PON. 

2.3.3.1  Modelo Lógico e Dinâmico da NOCA 

 

A Figura 21 apresenta o modelo lógico da NOCA. As classes do pacote 

Metamodelo PON representam os elementos do metamodelo de notificações e as 

relações estruturais referentes a eles. Estes elementos são abstraídos a partir do 

metamodelo PON para o nível de instrução NOCA (conforme o requisito RIL-01 

apresentado na seção 2.3.2) através das classes do pacote Conjunto de Instruções 

NOCA, e apresentam ligações entre si que mapeiam o mecanismo de notificações 

do modelo de execução PON.  

Os elementos Action, Instigation, Rule e FBE não são traduzidos em 

instruções porque, embora esses elementos lógicos componham o alto nível de 

abstração de um software PON, na prática, estes elementos não realizam qualquer 

tipo de operação, em tempo de execução, que justifique seu mapeamento para 

instruções de baixo nível. As relações entre as classes do pacote Conjunto de 

Instruções e do pacote NOCA, descrevem a forma como cada instrução PON deve 

ser processada por uma implementação em hardware da NOCA.  

Desta forma, Premises, Conditions e Methods devem ser processados por 

um conjunto de processos paralelos de hardware específicos dentro da 

implementação da NOCA. Ou seja, isto significa implementar um conjunto de 

processadores responsáveis por executar processos de Premises, um conjunto de 

processadores responsáveis por executar processos de Condition e um conjunto de 

processadores responsáveis por executar processor de Methods, os quais são 

representados pelas classes Premise Processor (PP), Condition Processor (CP) e 

Method Processor (MP) respectivamente. Este modelo atende ao requisito 

operacional RO-01. 

Porém a quantidade de PPs, CPs, e MPs é finita, assim a satisfação do 

requisito operacional RO-03 é obtida por meio de um processo em hardware para 
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alocar recursos e escalonar a execução das instruções PON nos respectivos 

processos para Premise, Conditions e Methods. Este processo é executado pelo 

Scheduler/Conflict Solver (S/CS) e, para realizar o trabalho de alocação, deve levar 

em consideração cada uma das notificações que são trafegadas nos diferentes 

processos de hardware, além de verificar por meio de repositórios de Premises, 

Conditions e Methods, quais elementos que devem ser alocados para consumir a 

notificação em questão. Ainda para realização do requisito funcional RF-02, é 

implementado em hardware um processador von Neumann, de forma que uma 

aplicação PON possa ser implementada de forma híbrida. 

 

Metamodelo PON

NOCA

<<hardware>>Conjunto de instruções NOCA

Attribute

<<Elemento PON>>

Premise

<<Elemento PON>>

Condition

<<Elemento PON>>

Rule

<<Elemento PON>>

Action

<<Elemento PON>>

Instigation

<<Elemento PON>>

Method

<<Elemento PON>>

0..*

1..*

1..*

FBE

<<Elemento PON>>

ConditionInstr

<<Instrução>>

PremiseInstr

<<Instrução>>

AttributeInstr

<<Instrução>>

MethodInstr

<<Instrução>>

Attribute repository

<<memória>>

Attribute Processor

<<hardware>>

Premise Processor

<<hardware>>

Condition Processor

<<hardware>>

Method Processor

<<hardware>>

P/C/M repository

<<memória>>

Memory mapped IO interfaces

<<hardware>>

Scheduler/Conflict solver

<<hardware>>

<<Attribute -> Premise>>

<<Premise -> Condition>>

<<Condition -> Method>>

<<Atualização Attribute>>

<<armazenado por>>

<<processado por>>

<<processado por>>

<<processado por>>

<<attribute update>>

<<scan de atualização de Attribute>>

<<notif de Attribute>>

1..NPP

<<notif de Premise>>

1..NCP

<<notif de Condition>>

1..NMP

<<controla>>

<<recurso alocado por>>

<<controla>>

<<recurso alocado por>>

<<controla>>

<<recurso alocado por>>

<<atualização de Attribute>>

<<controle e atualização de saída>>

<<busca e atualização>>

von Neumann core

<<processador>>

<<processado por>>

<<notifica>>

<<notif de Attribute>>

<<notif de Premise>>

<<notif de Condition>>

 

Figura 21 - Modelo lógico da NOCA 

Fonte: Linhares, 2015 

 

A Figura 22 apresenta o modelo de execução da NOCA. Do ponto de vista 

dinâmico, cada conjunto de processos da NOCA em hardware, processa seus 

respectivos conjuntos de elementos PON e propaga múltiplas notificações para o 

próximo conjunto de processos, conforme o modelo PON (e.g. O conjunto de PPs 

propaga suas notificações para o conjunto de CPs). Os processos de hardware 

responsáveis pela execução de Methods atualizam os respectivos Attributes quando 

instigados. 
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Estas atualizações, quando resultam em alterações no valor de Attributes 

geram novas notificações que são detectadas pelo processo de Attributes e 

propagadas para os processos de Premises. Por sua vez, quando alterado o valor 

lógico de uma Premise, é gerada uma notificação e propagada para os processos de 

Conditions. Caso alguma Condition tenha seu valor lógico alterado para verdadeiro, 

é gerada e propagada uma notificação para os processos de Methods e, caso seja 

uma Subcondition, é gerada uma nova notificação e propagada novamente para os 

processos de Conditions. Os processos responsáveis pela execução de Methods 

atualizam novamente os respectivos Attributes, reiniciando o ciclo de notificações. 

Cada conjunto de notificações também é repassado ao Scheduler/Conflict 

Solver, o qual utiliza esta informação para tomar decisões com relação à alocação e 

desalocação, além de implementar o algoritmo de resolução de conflitos. Desta 

forma, cabe ao Scheduler/Conflict Solver obter os elementos destinatários da 

notificação, no repositório de Premise/Condition/Method (P/C/M) para realizar o 

processo de alocação e desalocação. O Scheduler/Conflict Solver ainda pode 

notificar o núcleo von Neumann quando exista a necessidade de execução de uma 

função implementada segundo este modelo. Ao executar esta função o núcleo von 

Neumann pode acessar e/ou alterar valores de Attributes, de forma semelhante aos 

demais processos de Methods, também podendo reiniciar o ciclo de notificações. 

Ademais, o PON em si se difere de outros modelos de execução como von 

Neumann e fluxo de dados. No modelo von Neumann o fluxo de execução é 

baseado na evolução do contador de programa, enquanto no modelo baseado em 

fluxo de dados é baseado na disponibilidade de dados para execução das 

instruções. No caso do PON, o fluxo de execução é baseado pela propagação de 

notificações, devido à alteração de Attributes, Premises e Conditions.  
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Attributes

Conjunto de PPs

PP1 PP2 PPn...

Scheduler/Conflict Solver

Camada de interconexão Attributes-PP

Conjunto de CPs

CP1 CP2 CPn...

Camada de interconexão PP-CP

Conjunto de MPs

MP1 MP2 MPn...

Camada de interconexão CP-MP

Núcleo Von Neumann

Premises/Conditions/Methods

 

Figura 22 - Modelo dinâmico da NOCA 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 
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2.3.3.2  Detalhamento da NOCA 

 

Como observado na Figura 21 e na Figura 22, Linhares (2015) propôs que 

cada Premise, Condition e Method do software PON a ser executado na 

implementação da NOCA, seja mapeado em uma instrução. 

O PON ainda define Attributes que representam estados dos FBEs. 

Portanto, depende-se de uma implementação que armazene este dado na forma de 

variáveis que não sejam desalocadas ou consumidas. Além disso, esse elemento 

também faz parte da cadeia de notificações, apresentando ligações com outros 

elementos (Premises), além de outras propriedades associadas que influenciam no 

comportamento lógico (e.g. impertinência, exclusivo ou determinismo). Desta forma, 

deve ser reservado um espaço em memória para armazenamento de todos os 

dados associados a um Attribute.  

Ainda, para interação com dispositivos de E/S, a NOCA possibilita a 

definição de um mapeamento de registradores em memória, com a finalidade de 

facilitar a definição dos Methods para que faça a leitura e escrita nos dispositivos 

periféricos da mesma forma que são feitas as leituras e escritas dos Attributes. 

O modelo de execução definido pelo PON permite a propagação 

potencialmente paralela de notificações entre os elementos da cadeia que estão 

conectados. Ou seja, é possível que em um determinado instante de tempo, 

diferentes instâncias dos elementos da cadeia de notificação estejam alocadas em 

seus respectivos processos em hardware, executando duas operações de forma 

simultânea e independente.  

Cada unidade de processamento requer um baixo grau de complexidade, 

devido ao fato que as operações executadas pelos elementos da cadeia de 

notificações também apresentam um baixo grau de complexidade quando visadas 

individualmente. De fato, Premises executam operações relacionais simples e 

Conditions executam operações lógicas simples. 

Com relação aos elementos Methods, apesar destes serem passíveis de 

execução de lógicas complexas, essas mesmas lógicas podem ser decompostas em 

operações mais simples. Uma vez estabelecida a operação mínima que é executada 

por um método PON, projetou-se o elemento de processamento (Method) de forma 

que este seja simples o suficiente para somente executar sua operação mínima. Ou 
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seja, o processador construído segundo a NOCA deve ser composto por múltiplas 

unidades de processamento relativamente simples, eventualmente com baixo poder 

de processamento que interagem por meio de comunicação de relativamente alta 

velocidade. Assim, pode-se classificar a NOCA como uma arquitetura de 

granularidade fina, a luz da definição de Tanembaum (2013). 

No modelo apresentado na Figura 21 e na Figura 22, observa-se que as 

notificações do PON, implicam na propagação dos resultados de Premises como 

parâmetros para cálculo das Conditions, e que por sua vez, os resultados das 

Conditions são usados para consequente ativação de Methods. Desta forma, fica 

evidente que devem existir camadas de interconexão entre as entidades 

subsequentes do modelo lógico do PON.  

Essas camadas são apresentadas na Figura 22 e explicadas no modelo 

dinâmico desta arquitetura. Isto dito, Linhares (2015) precisou definir a topologia de 

interconexão entre as diversas unidades de processamento de compõem a NOCA. 

Para isso, foram abordadas as principais técnicas arquiteturais comuns para 

interconexão entre multiprocessadores como: barramento, comutador crossbar, 

Rede Omega e Network on Chip e avaliadas as características pertinentes para a 

implementação da NOCA. Assim, levando em consideração as características 

avaliadas no trabalho de Linhares (2015), optou-se por uma arquitetura de 

interconexão baseada em barramento multi-mestre para uma quantidade limitada de 

processamento, podendo evoluir para um modelo híbrido (barramento e Network on 

Chip) em uma eventual implementação posterior. 

2.3.3.3  Definição da ISA 

 

Conforme apresentado na seção 2.3.3.2, a NOCA propôs que a execução 

das instruções fosse distribuída nos PPs, CPs e MPs, contemplando um 

mapeamento de instrução para cada unidade de processamento capaz de executá-

la. Desta forma, a ISA da NOCA define as seguintes instruções: 

 

 Instrução para declaração de Attribute (ATTRIBUTE-DECL) 

 Instrução para operação de Premise (PREMISE-OP) 

 Instrução para operação de Condition (CONDITION-OP) 
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 Instrução para operação de Method (METHOD-OP) 

 Instrução para disparo de método von Neumann (METHOD-VN-OP) 

 

O bloco Scheduler/Conflict Solver deve ser capaz de identificar quais são os 

destinatários de cada notificação. Assim, a instrução de Attribute deve conter todas 

as Premises que deveria notificar; a instrução de Premise deve fazer o mesmo com 

relação às Conditions e cada Condition deve fazer o mesmo com relação aos 

Methods.  

Para tal, o tamanho em bits de cada instrução é variável e depende do 

número de elementos notificados. Os dados processados pela NOCA não podem 

ser considerados como simples agrupamento de dados, pois a definição de um 

elemento PON engloba uma série de outras propriedades além do seu próprio valor. 

Portanto, a NOCA define um conjunto de words de 32 bits para representar 

as características de cada instrução, os endereços dos operandos, endereços das 

entidades notificadas, números inteiros para operações lógicas e operações a serem 

efetuadas pelos Methods, além de facilitar o detalhamento de cada instrução da ISA, 

simplificando o processo de decodificação. 

No trabalho de Linhares (2015) é apresentada uma descrição detalhada das 

instruções da ISA definidas para a NOCA. 

2.3.3.4  Definição da microarquitetura 

 

A Figura 23 apresenta o diagrama de blocos com os aspectos arquiteturais 

da visão geral da NOCA. Os conjuntos de blocos PP, CP e MP são mapeados para 

os processos de Premises, Conditions e Methods respectivamente. Nos quais, cada 

um dos blocos PP, CP e MP representa uma unidade de processamento de seu 

respectivo elemento da cadeia de notificações. O bloco Scheduler/Conflict Solver 

mapeia para o processo corresponde no modelo lógico. 

Os blocos apresentados na parte de cima da Figura 23 representam os 

espaços de memória. Estes blocos têm como objetivo armazenar as definições de 

Attributes, instruções correspondentes as Premises, Conditions e Methods e uma 

região de memória reservada aos métodos implementados segundo o modelo de 

von Neumann e rotinas referente ao método de startup (ver seção 2.3.3.4.7). 
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Figura 23 - Blocos Arquiteturais da NOCA 

Fonte: Linhares, 2015 

2.3.3.4.1 Subsistemas de Memórias  

 

A separação de memória é feita através de três grandes blocos: memória de 

Attributes, Memória P/C/M e memória de startup e métodos von Neumann, conforme 

apresentado na Figura 24. 

O primeiro grupo apresentado na Figura 24 corresponde ao bloco 

denominado Memória de Attributes, que correspondem ao repositório de Attributes 

no modelo lógico, que por sua vez, implementam a lógica de armazenamento/ 

atualização dos Attributes e a geração de notificações.  

Este bloco é composto pelo bloco Memória RAM de Attributes, o qual 

corresponde ao dispositivo de armazenamento de dados propriamente dito, podendo 

ser interno ou através de um chip externo (atendendo ao requisito RIF-01). Esse 

bloco é composto também pelo bloco Ctrl de Memória de Attributes que é 
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responsável por implementar a lógica de funcionamento de leitura e escritas (através 

da Interface AT-RW) feitas na Memória de Attributes (através da Interface de 

Memória), implementar a lógica de funcionamento da Cache de Attributes, realizar a 

comunicação com o núcleo von Neumann através da Rede de interconexão von 

Neumann para configurações iniciais de startup e ser responsável pela geração de 

notificações, as quais são encaminhadas pela Interface AT-NOTIF para o 

barramento Attribute-Premise quando ocorrem. 

O segundo grupo apresentado na Figura 24 corresponde à Memória de 

startup e métodos von Neumann que é responsável por armazenar o conteúdo 

referente ao startup (ver seção 2.3.3.4.7), aos métodos von Neumann (códigos 

binários das funções que são implementadas segundo o modelo von Neumann) e à 

memória de trabalho (corresponde à área da memória RAM referente pilha utilizada 

pelos métodos von Neumann). As interfaces de memória deste bloco estão 

conectadas ao barramento de interconexão von Neumann, o qual possibilita que o 

núcleo von Neumann busque os métodos von Neumann para execução, acesse 

seus dados locais e acesse os dados de startup para inicialização da Memória de 

Attributes e Memória P/C/M. 

O último o bloco apresentado na Figura 24 corresponde à Memória de P/C/M 

e implementa o repositório P/C/M do modelo lógico. Este bloco apresenta sua lógica 

de funcionamento semelhante à Memória de Attributes. Seu armazenamento de 

dados (Memória RAM de Premises/Conditions/Methods) pode ser interno ou através 

de um chip externo (atendendo ao requisito RIF-01). O bloco Ctrl de Memória de 

P/C/M é responsável por implementar a lógica de funcionamento de leitura e escritas 

(através da Interface P/C/M-RW) feitas na Memória de P/C/M (através da Interface 

de Memória), implementar a lógica de funcionamento da Cache de P/C/M e realizar 

a comunicação com o núcleo von Neumann através da Rede de interconexão von 

Neumann para configurações iniciais de startup. 
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Figura 24 - Subsistemas de memória da NOCA 

Fonte: Linhares, 2015 

2.3.3.4.2 Barramentos 

 

O barramento R/W de Attributes é utilizado para acessos de escrita e leitura 

na memória de Attributes. Ele é composto por 32 bits de dados, 32 bits de endereço 

e um bit de controle, o qual é utilizado na etapa de startup. Ainda, ele utiliza a 

topologia multi-mestre (S/CS, MPs, Núcleo von Neumann e Interface de E/S) e 

endereçamento ponto a ponto. 

O barramento de operação von Neumann é utilizado para acesso de startup 

e busca de instruções pelo Núcleo von Neumann. Este barramento segue as 

especificações da interface Altera Avalon, modelo Mapped Slave (ALTERA, 2015). 

El é composto por 32 bits de dados e 32 bits de endereço. Ainda, ele apresenta a 

topologia mestre único (Núcleo von Neumann) e endereçamento ponto a ponto. 

 O barramento Attribute-Premise é utilizado para propagação de notificações 

entre a memória de Attributes, PPs e o S/CS, sendo que o mestre que detém a 

posse deste barramento é o responsável por gerar os sinais de notificação. Este 

barramento possui largura de 32 bits e topologia multi-mestre (Ctrl de Memória de 

Attributes e S/CS). Cada mensagem de notificação que trafega neste barramento é 
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formada por três words de 32 bits enviadas em ciclos de clocks consecutivos, 

conforme apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Descrição da mensagem de notificação do barramento Attribute-Premise 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Word Bits Descrição 

0 31..0 Endereço do Attribute notificante 

1 31..0 Novo valor do Attribute notificante 

2 31..0 Flags (conforme terminologia da instrução ATTRIBUTE-DECL) 

 

 O barramento Premise-Condition é utilizado para propagação de notificações 

entre os PPs, CPs e o S/CS, sendo que o mestre que detém a posse deste 

barramento é responsável por gerar os sinais de notificação. Este barramento possui 

largura de 32 bits e topologia multi-mestre (PPs, CPs e S/CS). Cada mensagem de 

notificação que trafega neste barramento é formada por duas words de 32 bits 

enviadas em ciclos de clocks consecutivos, conforme apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Descrição da mensagem de notificação do barramento Premise-Condition 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Word Bits Descrição 

0 31..0 Endereço do Premise ou Subcondition notificante 

1 31..0 Flags (conforme terminologia da instrução PREMISE-OP ou 

CONDITION-OP se for Subcondition) 

 

O barramento Condition-Method é utilizado para propagação de notificações 

entre os CPs, MPs e o S/CS, sendo que o mestre que detém a posse deste 

barramento é responsável por gerar os sinais de notificação. Este barramento possui 

largura de 32 bits e topologia multi-mestre (CPs, MPs e S/CS). Cada mensagem de 

notificação que trafega neste barramento é formada por duas ou três words de 32 

bits enviadas em ciclos de clocks consecutivos, conforme apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Descrição da mensagem de notificação do barramento Condition-Method 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Word Bits Descrição 

0 31..0 Endereço da Condition ou Method notificante 

1 31..0 Flags (conforme terminologia da instrução CONDITION-OP ou 

METHOD-OP se for notificação no modo Master Method) 

2 31..0 (opcional) endereço da Premise exclusive ativadora da 

notificação (resolução de conflito). 

 

O barramento S/CS-PP é utilizado para alocação de uma Premise em um PP 

específico. Possui largura de 32 bits de dados, N bits de endereço (dependendo da 

quantidade de PPs) e dois bits de controle para escrita/leitura. Sua topologia é 

mestre único e endereçamento ponto a ponto. A Tabela 8 apresenta a sequência de 

words que trafega no barramento durante uma operação de desalocação e alocação 

de uma Premise em um PP. 

 

Tabela 8 - Sequência de words para alocação/desalocação no barramento S/CS-Premise 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Word Bits Descrição 

0 31..0 Leitura (do PP para S/CS, operação de desalocação): 

Conjunto de flags atualizado da Premise sendo desalocada. 

  Escrita (do S/CS para o PP, operação de alocação): 

1-3 31..0 Words da instrução PREMISE-OP. 

4 31..0 Endereço da Premise sendo alocada. 

5 31..0 (opcional) Valor atualizado do operando 1. 

6 31..0 (opcional) Valor atualizado do operando 2. 

 

O barramento S/CS-CP é utilizado para alocação de uma Condition em um 

CP específico. Possui largura de 32 bits de dados, N bits de endereço (dependendo 

da quantidade de CPs) e dois bits de controle para escrita/leitura. Sua topologia é 

mestre único e endereçamento ponto a ponto. A Tabela 9 apresenta a sequência de 

words que trafega no barramento durante uma operação de desalocação e alocação 

de uma Condition ou Subcondition em um CP. 
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Tabela 9 - Sequência de words para alocação/desalocação no barramento S/CS-Condition 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Word Bits Descrição 

0 31..0 Leitura (do CP para S/CS, operação de desalocação): 

Conjunto de flags atualizado da Condition/Subcondition sendo 

desalocada. 

  Escrita (do S/CS para o CP, operação de alocação): 

1-3 31..0 Words da instrução CONDITION-OP. 

4 31..0 Endereço da Condition sendo alocada. 

 

O barramento S/CS-MP é utilizado para alocação de um Method em um MP 

específico. Possui largura de 32 bits de dados, N bits de endereço (dependendo da 

quantidade de PPs) e um bit de controle para escrita. O barramento S/CS-MP não 

define operação de leitura pois não é necessário obter nenhuma informação de 

status armazenado no MP em relação ao MP sendo desalocado. Sua topologia é 

mestre único e endereçamento ponto a ponto. A Tabela 9 apresenta a sequência de 

words que trafega no barramento durante uma operação de desalocação e alocação 

de um Method em um MP. 

 

Tabela 10 - Sequência de words para alocação/desalocação no barramento S/CS-Condition 

Fonte: Adaptado Linhares, 2015 

Word Bits Descrição 

  Escrita (do S/CS para o PP, operação de alocação): 

0-4 31..0 Words da instrução METHOD-OP. 

5 31..0 Endereço do Method sendo alocado. 

 

O barramento S/CS-Mem P/C/M é utilizado para a busca de instruções de 

Premise, Condition e Method na respectiva memória pelo S/CS e também para a 

persistência dos valores de Premises nas Conditions correspondentes. Ele é 

composto por 32 bits de dados, 32 bits de endereço e mais três bits de controle de 

leitura, escrita e fim de operação. Ainda, ele utiliza a topologia multi-mestre (S/CS, 

MPs, Núcleo von Neumann e Interface de E/S) e endereçamento ponto a ponto. 
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2.3.3.4.3 Conjunto de Premise Processor 

 

A Figura 25 apresenta o diagrama de blocos referente à estrutura interna de 

um PP. Os blocos preenchidos na cor branca representam os registradores deste 

processador especifico e armazenam as informações referentes à instrução alocada 

como: valores dos operandos, endereço dos operandos, operador relacional, último 

valor lógico e demais flags presentes na instrução PREMISE-OP.  

As notificações recebidas através da Interface PP-NOTIF_IN (através do 

barramento Attribute-Premise) têm seu endereço de origem comparado com os 

registradores que contém os valores de endereço dos operandos. Caso o endereço 

recebido seja correspondente ao endereço de algum dos operandos, então a 

notificação é consumida e executa a sua operação. 

Se o valor da operação relacional executada for diferente do valor anterior, 

então o PP gera uma notificação via Interface PP-NOTIF_OUT (ligado no 

barramento Premise-Condition) para ser consumida e processada pelas Conditions 

ligadas a Premise executada. 

Ainda a Interface PP_ALLOC ligado ao barramento S/CS-PP é responsável 

por realizar a alocação e desalocação quando definido pelo bloco S/CS, atualizando 

os valores dos registradores referentes à instrução de Premise. 
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FIFO

 

Figura 25 - Estrutura interna de um PP 

Fonte: Linhares, 2015 

2.3.3.4.4 Conjunto de Condition Processor 

 

A Figura 26 apresenta o diagrama de blocos referente à estrutura interna de 

um CP. Os blocos preenchidos na cor branca representam os registradores deste 

processador especifico e armazenam as informações referentes à instrução alocada 

como: valores dos operandos, endereço dos operandos, operador lógico, último 

valor lógico, se é uma Subcondition e demais flags presentes na instrução 

CONDITION-OP.  

As notificações recebidas através da Interface CP-NOTIF_IN (através do 

barramento Premise-Condition) têm seu endereço de origem comparado com os 
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registradores que contém os valores de endereço dos operandos. Caso o endereço 

recebido seja correspondente ao endereço de algum dos operandos, então a 

notificação é consumida e executa a sua operação. 

Se o valor da operação lógica executada for diferente do valor anterior, 

então o CP gera uma notificação via Interface CP-NOTIF_OUT (ligado no 

barramento Condition-Method) para ser consumida e processada pelos Methods 

ligados a esta Condition executada. Ainda, a notificação pode ser enviada ao 

barramento Premise-Condition caso a flag de Subcondition esteja ativada. 

Ainda a Interface CP_ALLOC ligado ao barramento S/CS-CP é responsável 

por realizar a alocação e desalocação quando definido pelo bloco S/CS, atualizando 

os valores dos registradores referentes à instrução de Condition. 

 

Demux

Interface de CP-ALLOC

Operador Lógico

Operando 1
(1 bit)

Operando 2
(1 bit)

Interface de CP-
NOTIF_IN

ValorValor

Comparador

Notificação
Condition-

Method

Novo valor 
lógico

Valor + End P + Dados

Rede de notificação Premise - Condition

Interface de CP-
NOTIF_OUT

Rede de notificação Condition - Method

Operador
(4 bits)

Controle (en, dis)

Valor

Notificação + End C + 
Dados

Rede de alocação de S/CS-CP

End da condição
(32 bits)

End da Premissa 1
(32 bits)

End da Premissa 2
(32 bits) == ==

End PValor P

Flags (E, D, R, S, 
VP(2), P1, P2, 
LR, NP, US)

(11 bits)

Prio 
(4 bits)

Res 
operação

Valor lógico 
atual

Novo valor 
lógico

FIFO FIFO

Notificação
SubCondition-

Condition

Notificação + End C + 
Dados

 

Figura 26 - Estrutura interna de um CP 

Fonte: Linhares, 2015 
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2.3.3.4.5 Conjunto de Method Processor 

 

A Figura 27 apresenta o diagrama de blocos referente à estrutura interna de 

um MP. Os blocos preenchidos na cor branca representam os registradores deste 

processador especifico e armazenam as informações referentes à instrução alocada 

como: endereços/valores dos operandos, endereço do resultado, operação a ser 

efetuada, flag indicando se é um Master Method e demais flags presentes na 

instrução METHOD-OP.  

As notificações recebidas através da Interface MP-NOTIF_IN (através do 

barramento Condition-Method) têm seu endereço de origem comparado com o 

registrador que contém o valor do endereço da Condition ou Master Method. Caso o 

endereço recebido seja correspondente ao endereço da Condition ou Master Method 

e caso o valor lógico da Condition seja verdadeiro, então a notificação é consumida.  

Ao consumir uma notificação, o MP deve buscar se necessário os valores 

dos operandos através da Interface MP-RW_AT (ligado ao barramento R/W de 

Attributes), executar a operação definida por meio da Unidade Lógica Aritmética 

(ULA) e fazer a escrita do resultado através do bloco Atualização de Resultado, o 

qual é conectado a Interface MP-RW_AT. 

Caso a instrução alocada seja referente a um Master Method ou a flag 

Keeper estiver ativada, então o MP gera uma notificação via Interface MP-

MM_NOTIF_OUT (ligado no barramento Condition-Method) para ser consumida e 

processada pelos Methods dependentes. 

Ainda a Interface MP_ALLOC ligado ao barramento S/CS-MP é responsável 

por realizar a alocação quando definido pelo bloco S/CS, atualizando os valores dos 

registradores referentes à instrução de Method. 
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Figura 27 - Estrutura interna de um MP 

Fonte: Linhares, 2015 

2.3.3.4.6 Scheduler/Conflict Solver 

 

A Figura 28 apresenta o diagrama de blocos referente ao bloco S/CS. O 

S/CS é dividido em três partes, na qual, cada uma é responsável pelo 

escalonamento de um dos conjuntos de processadores (PPs, CPs e MPs). Cada 

uma dessas partes tem um processo em hardware dedicado ao escalonamento de 

sua seção (P Scheduler, C Scheduler e M Scheduler).  
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Figura 28 - Estrutura interna de um S/CS 

Fonte: Linhares, 2015 

 

Os blocos preenchidos na cor branca representam os registradores e tabelas 

específicos para cada seção. Em particular as tabelas denominadas Tabela de 

substituição e Tabela de alocação indicam as estruturas de dados internas ao S/CS 

que armazenam as informações utilizadas para políticas de alocação e substituição 

das instruções em seus respectivos processadores. 

O bloco P Scheduler possui conexões com a Interface de SCS-NOTIF_AP 

(ligada ao barramento Attribute-Premise), a qual é responsável por identificar as 

notificações recebidas através deste barramento. O bloco P Scheduler possui ainda 

conexões com a Interface S/CS-RW_AT (ligada ao barramento R/W de Attributes), a 

qual é responsável por buscar os valores dos operandos no processo de alocação 

de uma Premise. Ele também possui conexões com a Interface SCS-ALLOC_PP 

(ligada ao barramento S/CS-PP), a qual é responsável pela alocação e desalocação 

de uma Premise. Por fim, ele possui com a Interface SCS-RW_MemP/C/M (ligada ao 
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barramento S/CS-MemP/C/M), a qual é responsável por buscar as instruções na 

memória P/C/M durante o processo de alocação. 

O bloco C Scheduler possui conexões com a Interface de SCS-NOTIF_PC 

(ligada ao barramento Premise-Condition), a qual é responsável por identificar as 

notificações recebidas através deste barramento. O bloco C Scheduler possui ainda 

conexões com a Interface SCS-ALLOC_CP (ligada ao barramento S/CS-CP), a qual 

é responsável pela alocação e desalocação de uma Condition. Por fim, ele possui 

conexões com a Interface SCS-RW_MemP/C/M (ligada ao barramento S/CS-

MemP/C/M), a qual é responsável por buscar as instruções na memória P/C/M 

durante o processo de alocação. 

O bloco M Scheduler possui conexões com a Interface de SCS-NOTIF_CM 

(ligada ao barramento Condition-Method), a qual é responsável por identificar as 

notificações recebidas através deste barramento. O bloco M Scheduler possui ainda 

conexões com a Interface SCS-ALLOC_MP (ligada ao barramento S/CS-MP), a qual 

é responsável pela alocação de um Method. Por fim, ele possui conexões com a 

Interface SCS-RW_MemP/C/M (ligada ao barramento S/CS-MemP/C/M), a qual é 

responsável por buscar as instruções na memória P/C/M durante o processo de 

alocação. 

Ainda, os blocos C Scheduler e M Scheduler possuem conexão com o bloco 

Conflict Solver, o qual é responsável por executar um algoritmo para resolução de 

conflitos. 

2.3.3.4.7 Rotina de Startup 

 

A rotina de startup é executada por meio do núcleo von Neumann e tem 

como objetivo inicializar uma aplicação PON na NOCA.  

Esta rotina se dá através de uma interface entre uma plataforma de 

desenvolvimento (e.g. Personal Computer (PC)) e o núcleo von Neumann, 

viabilizando o uso de interface e protocolos padronizados, como JTAG (Joint Action 

Test Group) (IEEE, 2013).  

Após o reset, os blocos da NOCA se encontram nos seguintes estados: 

Memória de Attributes desabilitada e com mecanismo de notificação desativado; 

Memória P/C/M desabilitada; conjunto de PPs, CPs e MPs desalocados; tabelas do 
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S/CS zeradas e registrando todos os processadores como desalocados; núcleo von 

Neumann operacional e pronto para receber comandos via interface JTAG; e 

Memória de startup e métodos von Neumann operacional e espaço de 

endereçamento acessível pelo núcleo von Neumann, inclusive para execução de 

comandos através de JTAG. 

Adicionalmente, o código binário da aplicação PON a ser carregado para a 

Memória de startup e métodos von Neumann deve conter as estruturas de dados 

referentes às instruções da ISA da NOCA; os códigos dos métodos von Neumann, 

compilados para endereços absolutos; e o código da rotina de startup compilado no 

endereço inicial de execução do núcleo von Neumann. 

Ao executar o processo de inicialização, o código da rotina de startup deve 

realizar as seguintes operações: habilitar Memória P/C/M para acesso de leitura e 

escrita; preencher a Memória P/C/M com as instruções PREMISE-OP, CONDITION-

OP, METHOD-OP e METHOD-VN-OP, sendo os bits de validade dos valores lógicos 

(V1, V2 e INI da PREMISE-OP e VP da CONDITION-OP) indicando que seus 

valores são inválidos; habilitar a Memória de Attributes para acesso de leitura e 

escrita, com o mecanismo de notificações do controlador de memória desativado; 

preencher a Memória de Attributes com as instruções ATTRIBUTE-DECL; habilitar o 

mecanismo de notificações no controlador de Memória de Attributes; forçar a 

geração de uma notificação de startup, para cada instrução ATTRIBUTE-DECL; se 

necessário, alterar o valor de um Attribute, iniciando desta maneira o funcionamento 

do mecanismo de notificações. 

2.4 RESULTADOS DA NOCA 

 

A implementação da NOCA foi avaliada por meio de três casos de estudos, 

cujos objetivos eram comparar quantitativamente o desempenho de uma 

implementação específica da NOCA com outras plataformas ou mesmo paradigmas, 

tais como: C (PI), PON compilado para C (versão 0.5 da linguagem & compilador do 

PON), CoPON (versão 1.0) existente e PON em hardware (versão 1.0).  
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2.4.1 Caso de Estudo 1: Aplicação Mira Alvo 

 

O primeiro caso de estudo se deu pela aplicação intitulada “Mira-Alvo”, que 

consiste em um toy problem no qual é simulada a interação entre entidades que 

fazem o papel de mira (“arqueiros”) com entidades que fazem o papel de alvo 

(“maçãs”) seguindo determinadas regras de jogada, e podendo ser replicado para N 

arqueiros. 

As regras de jogada consistem basicamente em verificar que determinado 

arqueiro flechou uma determinada maçã quando as seguintes condicionantes forem 

atendidas: a maçã estiver pronta, for de determinada cor e tiver um identificador 

compatível com o do arqueiro correspondente (Figura 29 (a)). Outro cenário 

proposto incluiu uma entidade que faz o papel de elemento sincronizador (“arma de 

fogo”), cujo disparo permite que os arqueiros interajam com suas respectivas maçãs 

(Figura 29 (b)). Em cada um dos cenários propostos foram feitos experimentos 

variando o número N de maçãs “prontas”. 

 

 

Figura 29 - Cenários de simulação do problema “mira-alvo” 

Fonte: Linhares, 2015 

 

Os experimentos na NOCA foram realizados a partir da implementação da 

aplicação através da ISA e executados por meio de um protótipo, o qual teve sua 

configuração em hardware variada nos seguintes aspectos: quantidade de PPs; 
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quantidade de MPs; e latência de acesso às memórias de Attributes, de 

Premises/Conditions/Methods e configuração de cache. 

A NOCA foi implementada na forma de um primeiro protótipo em hardware 

reconfigurável, por meio do dispositivo de FPGA Cyclone IV EP4CE115F29C7 com 

aproximadamente 115000 elementos lógicos e frequência de clock de 25 MHz. O 

núcleo von Neumann auxiliar foi implementado com o soft-core Altera NiOS II, 

sintetizado na mesma FPGA. Para o caso de estudo foram usadas três 

configurações com relação ao número de processadores específicos instanciados: 4 

PPs, 4 CPs e 4 MPs; 4 PPs, 4 CPs e 8 MPs; e 8 PPs, 4 CPs e 8 MPs. 

A implementação deste primeiro caso de estudo por meio da linguagem C é 

baseada em um laço de repetição de M iterações para um conjunto de N regras 

representando os cenários de execuções. Em cada iteração, o conjunto de N regras 

é implementado por meio de uma estrutura lógico causal (“se-então”), que 

eventualmente pode executar ações, caso a regra seja aprovada. Ainda para fins de 

comparação, foram usados dois níveis de otimização12 por parte do compilador C 

(O0 e O3). O ambiente de execução para esta plataforma é o próprio núcleo Altera 

NiOS II que atua como núcleo von Neumann no protótipo da NOCA. Para os 

experimentos foram usadas duas versões distintas deste núcleo, uma versão 

denominada (v1) que não possui recursos arquiteturais avançados, e uma segunda 

versão denominada (v2) que possui recursos arquiteturais avançados, tais como 

caches de instruções e de dados, predição de branches e pipeline de seis estágios. 

Adicionalmente, foram feitos experimentos variando a latência de acesso a 

memória de setup/métodos von Neumann, permitindo uma avaliação sobre o 

número de acessos à memória efetuados sobre a versão codificada em C e sua 

comparação com o número de acessos à memória da versão PON. 

A implementação deste caso de estudo na versão PON compilada para 

linguagem C, fez uso da linguagem e compilador PON em uma versão prototipal 

chamada aqui de 0.5, o qual consta como apêndice em (FERREIRA, 2015). Após 

gerar o programa C equivalente, por meio do compilador PON, este código é 

compilado por um compilador C padrão, com níveis de otimização variados. Em 

                                            
12

 Por padrão o nível de otimização do compilador C/C++ é sem otimizações (O0), assim, o objetivo 
do compilador C/C++ é reduzir o custo de tempo da compilação e fazer com que a depuração tenha 
os resultados esperados. Ao realizar a compilação com um nível de otimização maior (O1, O2, O3), 
há uma tentativa por parte do compilador em melhorar o desempenho e/ou o tamanho do código a 
custo de tempo de compilação e possivelmente a capacidade de depurar a aplicação em questão 
(GCC, 2016) 
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seguida, este programa é executado no ambiente baseado no núcleo Altera NiOS II, 

de forma idêntica ao ambiente conforme descrito na plataforma anterior. 

Ao seu turno, a implementação por meio do CoPON, é feita através da API 

fornecida pela versão do framework PON C/C++ adaptada para o uso do CoPON 

(PETERS, 2012). 

As Figura 30 (a) e Figura 30 (b) apresentam os resultados de medição de 

tempo de execução médio de uma interação nas diferentes plataformas de 

experimentos para ambos os cenários de execução apresentados (Figura 29 (a) e 

Figura 29 (b) respectivamente). O gráfico da Figura 30 (a) mostra que a NOCA 

apresenta desempenho melhor que as demais plataformas para um número 

reduzido de regras ativadas. Um dos motivos, é que para um número reduzido de 

Premises, Conditions e Methods sendo notificados e compatível com o número de 

processadores de cada tipo instanciados (4 PPs, 4 CPs e 4 MPs), estes elementos 

podem ser alocados e mantidos nos mesmos processadores sem serem 

desalocados. Desta forma, as iterações subsequentes ocasionam notificações que 

fazem uso dos elementos já alocados, melhorando o desempenho em relação às 

demais plataformas. 

 Por outro lado, à medida que o número de regras ativadas torna-se superior 

ao número de processadores disponíveis, cresce também a necessidade de 

alocação e desalocação dos respectivos processadores. Assim, tende a apresentar 

um impacto negativo no tempo de execução da NOCA, em função do aumento dos 

acessos à memória P/C/M (LINHARES, 2015). A Figura 30 (b) apresenta resultados 

de medição equivalentes aos mostrados na Figura 30 (a), porém para o segundo 

cenário de execução. 
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Figura 30 - Gráficos comparativos entre as diferentes plataformas do experimento Mira Alvo 

Fonte: Adaptado de Linhares, 2015 

 

As Figura 31 (a) e Figura 31 (b) apresentam gráficos com os resultados de 

tempo médio de execução, considerando-se as plataformas NOCA e PI com NiOS 

não otimizado, em função da latência dos controladores de memória de Attributes e 

memória P/C/M, para os cenários de execução da Figura 29 (a) e Figura 29 (b) 

respectivamente. Em ambos os gráficos as inclinações da curva que correspondem 

a NOCA são mais acentuadas, indicando que o número total de acessos de 

memória pela NOCA, em uma média do número de regras ativadas, é superior ao 

número de total de acessos de memória realizados pela versão em PI.  

Ainda, quando comparado às versões da NOCA com memória cache ligada 

e desligada, a curva correspondente à memória cache ativada é mais acentuada do 

que a curva com a memória cache desativada. Este comportamento indica que a 

localidade espacial não é tão presente neste experimento, ocasionando um número 

maior de cache miss na implementação da NOCA (LINHARES, 2015). 
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Figura 31 - Gráficos do tempo médio de execução em função da latência de memória do 

experimento Mira Alvo 

Fonte: Adaptado de Linhares, 2015 
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A Figura 32 (a) e Figura 32 (b) apresentam os gráficos com os resultados de 

medição de tempo de execução da NOCA em diferentes configurações de escalas 

de PPs, CPS, e MPs, em função do número de regras ativadas em ambos os 

cenários de execução. Desta forma, ambos os gráficos apresentaram melhor 

desempenho quanto maior a escala de paralelização. Isto ocorre devido à 

necessidade de escalonamento ser reduzida quando o número de processadores 

disponíveis é compatível com o número de elementos PON (Premises, Conditions e 

Methods) a serem processados (LINHARES, 2015).  
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Figura 32 - Gráficos comparativo entre diferentes escalas de PP, CP e MP para o experimento 
Mira Alvo 

Fonte: Adaptado de Linhares, 2015 

2.4.2 Caso de Estudo 2: Controle de semáforos 

 

O segundo caso de estudo se deu pela aplicação intitulada “Controle de 

Semáforos”, que consiste de um simulador o qual atua sobre os tempos de abertura 

e fechamento de semáforos, de maneira a controlar o tráfego de veículos em um 

conjunto de cruzamentos. A dinâmica deste caso de estudo consiste em executar 

um conjunto de regras que definem o funcionamento de cada semáforo. A execução 

ocorre em um número de M iterações, na qual cada interação representa a 

passagem de uma unidade de tempo na qual os estados do semáforo são avaliados 

e suas ações executadas, de acordo com o resultado lógico causal. Ainda neste 

cenário de execução, o número de semáforos é variado, permitindo avaliar de que 

forma o aumento do número de regras ativadas impacta no desempenho de 

execução. 
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Os experimentos na NOCA foram realizados a partir da implementação da 

aplicação através da ISA e executados por meio do mesmo protótipo do caso de 

estudo anterior, no qual teve sua configuração em hardware variada nos seguintes 

aspectos: quantidade de PPs; quantidade de MPs; e latência de acesso às 

memórias de Attributes, de Premises/Conditions/Methods e configuração de cache. 

Para o segundo caso de estudo, foram usadas as mesmas configurações com 

relação ao número de processadores específicos instanciados do caso de estudo 

anterior. 

A implementação deste caso de estudo por meio da linguagem C é baseada 

em um laço de repetição de M iterações para um conjunto de regras 

correspondentes aos N semáforos. Em cada o conjunto de N regras é implementado 

por meio de uma estrutura lógico causal (“se-então”), que eventualmente pode 

executar ações, caso a regra seja aprovada. Ainda para fins de comparação, foram 

usados dois níveis de otimização por parte do compilador C (O0 e O3). O ambiente 

de execução para esta plataforma é o próprio núcleo Altera NiOS II que atua como 

núcleo von Neumann no protótipo da NOCA, de maneira idêntica ao caso de estudo 

“Mira Alvo”. 

A implementação deste caso de estudo na versão PON compilada para 

linguagem C, fez uso da linguagem e compilador PON versão 0.5, o qual consta 

como apêndice em (FERREIRA, 2015). Após gerar o programa C equivalente, por 

meio do compilador PON, este código é compilado por um compilador C padrão, 

com níveis de otimização variados, e em seguida, este programa é executado no 

ambiente baseado no núcleo Altera NiOS II, de forma idêntica ao ambiente conforme 

descrito na plataforma anterior. 

Ao seu turno, a implementação por meio do CoPON, também é feita através 

da API fornecida pela versão do framework PON C/C++ adaptada para o uso do 

CoPON (PETERS, 2012). 

A Figura 33 apresenta o gráfico com os resultados de medição de tempo de 

execução médio de uma iteração nas diferentes plataformas, em função do número 

de semáforos instanciados. Este gráfico mostra que a NOCA tende a apresentar 

melhor desempenho ao da versão em PI executando no NiOS não otimizado à 

medida que o número de semáforos aumenta. O melhor desempenho ocorre 

principalmente porque as redundâncias estruturais e temporais aumentam à medida 

que o número de semáforos aumenta, favorecendo o PON em relação ao PI. 



105 
 
 

 

Porém, o desempenho da versão PI executando em NiOS otimizado, é 

amplamente superior ao desempenho da NOCA. Isto ocorre devido ao caso de 

estudo em questão apresentar uma quantidade de elementos PON relativamente 

superior em relação à aplicação “Mira Alvo”. Além de apresentar uma dinâmica de 

execução que favorece o uso de cache de instruções para diminuir o número de 

acessos à memória em iterações consecutivas, mesmo havendo redundâncias 

estruturais e temporais (LINHARES, 2015). 
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Figura 33 - Gráfico comparativo entre as diferentes plataformas do experimento de Controle de 
Semáforos 

Fonte: Linhares, 2015 

 

A Figura 34 apresenta o gráfico com os resultados de tempo médio de 

execução, considerando-se as plataformas NOCA e PI com NiOS não otimizado, em 

função da latência dos controladores de memória de Attributes e memória P/C/M. A 

partir deste gráfico, observa-se que apresenta o mesmo comportamento do 

experimento “Mira Alvo”, porém com um número menor de acessos à memória. 

Neste caso de estudo, a vantagem relativa do PON em comparação com o 

caso de estudo “Mira Alvo” indica que uma aplicação composta por um número 

maior de regras e, consequentemente com um ciclo de inferência mais complexo 

quando implementado em PI, tende a ser mais afetada pelas redundâncias 

temporais decorrentes de avaliações desnecessárias (LINHARES, 2015).  
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Figura 34 - Gráfico do tempo médio de execução em função da latência de memória do 
experimento de Controle de Semáforos 

Fonte: Linhares, 2015 

 

A Figura 35 apresenta o gráfico com os resultados de medição de tempo de 

execução da NOCA em diferentes configurações de escalas de PPs, CPS, e MPs, 

em função do número de regras ativadas em para ambos os cenários de execução. 

Neste gráfico não se percebe variação significativa do desempenho de execução em 

função da escala, principalmente porque número de elementos PON é superior ao 

número de processadores, mesmo para a versão de maior escala. Desta forma, ao 

se analisar este resultado obtido com o experimento “Mira Alvo”, reforça-se o indício 

de que a escala de paralelização é relevante. Esta relevância depende 

principalmente entre a quantidade de processadores disponíveis e a quantidade de 

elementos do PON a serem notificados (LINHARES, 2015). 
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Figura 35 - Gráfico comparativo entre diferentes escalas de PP, CP e MP para o experimento de 
Controle de Semáforos 

Fonte: Linhares, 2015 

2.4.3 Caso de Estudo 3: Algoritmo de Ordenação 

 

O terceiro caso de estudo realizado para a avaliação da NOCA foi uma 

aplicação de ordenação (sort) de elementos numéricos dispostos em um array, cujo 

tamanho poderia ser alterado para cada novo experimento. Esse experimento 

permite explorar o paralelismo de execução de elementos do metamodelo, pois os 

pares de elementos adjacentes, do array de elementos a serem ordenados, podem 

ser processados de forma paralela. 

Para análise comparativa deste experimento, a complexidade assintótica 

obtida a partir dos dados de desempenho foi comparada à complexidade assintótica 

obtida a partir de uma implementação específica do mesmo algoritmo sintetizado em 

uma FPGA. Esta implementação, diferentemente do protótipo da NOCA, define e 

sintetiza elementos específicos de hardware para cada elemento do metamodelo de 

notificações, além de canais de notificações exclusivos e específicos para execução 

da dinâmica da aplicação de ordenação (LINHARES, 2015) (LINHARES et al., 

2015).  

Na Figura 36 (a), o gráfico mostra que o desempenho do algoritmo de 

ordenação executado por meio da NOCA apresenta complexidade O(n²), onde n é o 

número de elementos a serem ordenados. Porém, segundo o cálculo assintótico do 
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PON (SIMÃO, 2005) (BANASZEWSKI, 2009) e também a partir dos dados deste 

experimento comparativo, quando implementado em FPGA (Figura 36 (b)). 

Demonstra-se que este algoritmo pode executar com complexidade O(n), devido ao 

sua paralelização intrínseca. 

Desta forma, a maior complexidade assintótica deste experimento executado 

no protótipo da NOCA ocorre porque, na prática, a execução do algoritmo de 

ordenação é sequencializada devido às operações de alocação e desalocação 

efetuadas. De forma análoga aos experimentos mostrados anteriomente, este fato 

ocorre pelo número insuficiente de unidades de processamento para que todas as 

Premises, Conditions e Methods possam ser de fato executados simultaneamente. 
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Figura 36 - Gráfico dos dados relativos aos experimentos do algoritmo de ordenação 

Fonte: Linhares, 2015 

2.4.4 Reflexões 

 

Os casos de estudos realizados permitiram que Linhares (2015) elaborasse 

algumas conclusões a respeito do impacto, do desempenho de execução, de 

algumas das decisões arquiteturais tomadas para elaboração da NOCA. 

Segundo Linhares (2015) há indícios de que a escala de paralelização 

influencia consideravelmente no desempenho de execução. Pois, embora não tenha 
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sido possível realizar experimentos com mais do que 8 PPs, 4 CPs e 8 MPs, 

percebeu-se que ao duplicar o número de unidade de processamento, mesmo em 

escala reduzida, o desempenho melhorava. As comparações efetuadas nos casos 

de estudo “Mira Alvo” e “Controle de Semáforo” apontam que o desempenho da 

NOCA é superior ao de implementações equivalentes em PI quando o número de 

elementos processadores é maior, igual, ou ligeiramente menor do que a quantidade 

de elementos Premise, Condition ou Method a serem processados. Esse melhor 

desempenho ocorre devido ao fato que o impacto de desalocações e alocações 

causadas pelo escalonamento de instruções nos processadores de Premise, 

Condition e Method diminuem. Desta forma, pode-se considerar que a NOCA é 

relativamente eficiente em executar o paralelismo intrínseco das aplicações 

avaliadas, conforme o modelo de execução teórico do PON. 

Mesmo com esses resultados, é necessário avaliar se a melhora no 

desempenho é verdadeira para escalas maiores. Porém, ainda não foi possível 

implementar um protótipo da NOCA com o número de elementos processadores 

maior do que 8 PPs, 4 CPs e 8 MPs. Este fato ocorre principalmente devido às 

limitações na capacidade do dispositivo de FPGA e, também à complexidade dos 

módulos implementados da NOCA, que foram desenvolvidos por meio de VHDL. 

Parte da eficiência de paralelização deve-se ao modelo de alocação e 

desalocação das instruções nos processadores, somente quando for necessário, ou 

seja, quando for necessário substituir por outra instrução. Desta forma, cada 

instrução pode executar imediatamente e paralelamente aos demais processadores 

quando recebe uma notificação endereçada ao elemento em que está alocado. Essa 

característica é mais bem aproveitada quando uma aplicação define elementos que 

são executados repetidamente, sem que haja necessidade de alteração da instrução 

alocada. Ou seja, a NOCA por meio dos PPs, CPs e MPs define um nível interno 

extra de cache de instruções. 

Com relação ao acesso de memória, os experimentos mostraram que com a 

memória cache habilitada, não apresentam melhor desempenho do que as versões 

com cache desabilitada. Isto ocorre porque as buscas de instruções durante a 

execução de uma aplicação na NOCA não apresentam necessariamente localidade 

espacial ou temporal dado que a alocação e desalocação não ocorrem de forma 

sequencial, mas condicionada ao fato do elemento PON correspondente ser 

notificado. 
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A partir das conclusões com relação aos experimentos, foram apresentadas 

sugestões com relação a trabalhos futuros, tais como: aplicação da linguagem PON 

à NOCA, alternativas conceituais, otimizações pontuais e em especial a simulação 

da NOCA por meio de software.  

A partir dos experimentos ficou clara a necessidade de avaliar a NOCA com 

maior grau de paralelização. Porém, devido às limitações na capacidade do 

dispositivo de FPGA utilizado e também à complexidade de implementações dos 

blocos da NOCA por meio de VHDL, vislumbrou-se a possibilidade de executar uma 

aplicação PON de forma simulada, na qual seu funcionamento consistiria em simular 

a atualização dos estados internos da NOCA em função da sequência de ciclos de 

clock de entrada. 

A implementação em software da NOCA teria como vantagem a avaliação 

por meio de experimentos com a quantidade de processadores específicos mais 

próximos ao número de elementos PON da aplicação em execução. Pois, a 

replicação dos múltiplos núcleos de execução ocorreria apenas por meio da 

replicação das suas instâncias em software, além de que os espaços de memória 

(memórias de Attributes e P/C/M, além de suas respectivas caches) também podem 

ser dimensionados de forma mais ampla. Desta forma, um simulador em software da 

NOCA permitiria reduzir ou eliminar as limitações de escala impostas pela 

plataforma em hardware, além de permitir que sejam avaliadas possíveis alternativas 

conceituais e otimizações pontuais da NOCA de forma mais simples do que 

implementações diretamente em hardware. 

2.5 SIMULADORES 

 

A simulação pode ser considerada como uma das ferramentas mais 

favoráveis para a tomada de decisões em sistemas de grande complexidade. 

Shannon (1998) define o conceito de simulação como o processo de conceber um 

modelo de um sistema real e a condução de experimentos deste mesmo modelo 

com o propósito de compreensão do comportamento e/ou avaliar diferentes 

estratégias para a operação deste sistema (SHANNON, 1998) (INGALLS, 2008). 

 Outra definição do conceito de simulação é a imitação da operação sobre 

um sistema do mundo real ao longo do tempo. Independente do uso ou não de 
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computadores para a simulação, esta envolve a geração de uma história artificial de 

um sistema e a observação desta história para extrair inferências sobre as 

características operacionais do sistema real (BANKS et al., 2005). 

Ainda, segundo Banks et al. (2005) o estudo do comportamento do sistema 

ao longo do tempo é baseado no desenvolvimento de um modelo de simulação. Este 

modelo, por sua vez, é baseado em premissas que são expressas por meio de 

modelos matemáticos, lógicos ou relacionais entre as entidades de interesse do 

sistema. Uma vez desenvolvido e validado, o modelo pode ser usado para investigar 

uma série de perguntas do tipo “what if” (i.e. “o que ocorreria se”) sobre o sistema do 

mundo real a luz da simulação. 

De fato, as alterações sobre o sistema poderiam ser primeiramente 

simuladas e terem seus impactos avaliados por meio da simulação. A simulação 

também pode ser usada para avaliar o sistema na fase de projeto, sendo utilizado 

para prever o efeito de alterações em sistemas existentes ou prever o 

comportamento do sistema com um conjunto de circustâncias antes mesmo que o 

desenvolvimento do sistema seja iniciado (BANKS et al., 2005). 

Banks et al. (2005) e Shannon (1998) ainda listaram algumas vantagens a 

respeito do uso de simuladores: 

 

 Novas políticas, procedimentos operacionais, regras de decisão, fluxos de 

informações, procedimentos organizacionais etc, podem ser explorados sem 

interrupção das operações em andamento do sistema real. 

 

 Novos projetos de hardware, layouts físicos, sistemas de transporte etc, 

podem ser testados sem comprometer recursos para sua aquisição. 

 

 Hipóteses sobre como ou por que certos fenômenos ocorrem podem ser 

testadas com relação à sua viabilidade. 

 

 O tempo pode ser ajustado para permitir uma aceleração ou desaceleração 

dos fenômenos investigados. 
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 Podem-se obter novas compreensões sobre o sistema partir da interação de 

variáveis. 

 

 Podem ser obtidas compreensões sobre a importância de determinadas 

variáveis para o desempenho do sistema. 

 

 A simulação permite identificar gargalos em processos de trabalho, fluxos de 

informações, materiais e opções de teste para melhorar o desempenho do sistema. 

 

 O estudo da simulação pode ajudar a entender como o sistema opera e não 

como os indivíduos pensam que o sistema funciona. 

 

 A grande vantagem da simulação é sua capacidade de permitir experimentar 

situações novas e desconhecidas, além de responder a perguntas do tipo "what if", 

que é particularmente útil para a concepção de novos sistemas. 

 

Porém, Banks et al. (2005) e Shannon (1998) também listaram algumas 

desvantagens a respeito do uso de simuladores: 

 

 A construção de modelos para simulação é uma habilidade que é aprendida ao 

longo do tempo e através da experiência. Além disso, se dois modelos são 

construídos por diferentes indivíduos competentes, eles podem apresentar 

semelhanças, mas é altamente improvável que eles sejam iguais. 

 

 Os resultados da simulação podem ser de difícil interpretação. A maioria das 

saídas de simulação são essencialmente variáveis aleatórias (geralmente 

baseadas em entradas aleatórias), o que torna difícil distinguir se uma observação 

é resultado aleatório ou do próprio sistema. 

 

 A modelagem e a análise de simulação podem ser demoradas e caras. Ainda, os 

recursos para análise e modelagem podem não ser suficientes para resultar em 

um modelo de simulação adequado para o sistema em questão. 
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 Recolher dados de entrada confiáveis pode levar tempo e os dados resultantes 

são, por muitas vezes, questionáveis. Assim, a simulação não pode compensar 

dados ou decisões de gestão inadequadas. 

 

 Os modelos de simulação são modelos de entrada-saída, i. e., produzem uma 

saída provável do sistema de acordo com uma determinada entrada. Portanto, a 

simulação não produz uma solução “ótima”, mas serve como uma ferramenta 

para análise do comportamento de um sistema em condições especificadas pelo 

experimentador. 

 

Embora existam algumas desvantagens com relação ao uso de simuladores, 

estas têm sido minimizadas por meio de ferramentas e pacotes de modelos que 

tornam o processo de simulação mais fácil e sem a necessidade de gastar horas 

para a modelagem de um sistema. Ainda, esses potenciais defeitos não se 

sobrepõem às vantagens do uso de simuladores, visto que a simulação tem sido 

utilizada em diferentes áreas ao longo dos anos (BANKS et al., 2005). Desta forma, 

o uso de simuladores, se aplicado com seus devidos cuidados e amenizando seus 

potenciais defeitos, é de uma boa opção para análise de diferentes sistemas. 

2.5.1 Simulação a Eventos Discretos 

 

Para fins de simulação, tradicionalmente os sistemas podem ser 

caracterizados como discretos ou contínuos. A simulação computacional de 

sistemas contínuos faz uso de modelos em que os estados das variáveis são 

alterados continuamente em função do tempo e, têm sua dinâmica descrita por 

equações diferenciais para cálcular as mudanças sobre as variáveis de estado 

durante a passagem do tempo (HARREL; TUMAY, 1995) (BANKS et al., 2005).  

A simulação de sistemas discretos ou, também, Simulação a Eventos 

Discretos tem suas variáveis de estado do modelo alteradas apenas em 

determinados pontos no tempo, em função de eventos específicos. Em Banks et al. 

(2005) e Ingalls (2008) são citados os conceitos básicos a respeito de simulação a 

eventos discretos: 
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 Sistema (System): Coleção de entidades que interagem juntas ao longo do tempo 

para alcançar um ou mais objetivos. 

 

 Modelo (Model): Representação abstrata de um sistema. Usualmente é composto 

por relações estruturais, lógicas ou matemáticas que descrevem o sistema em 

termos de estado, entidades, atributos, listas, processos, eventos e atividades. 

 

 Estado do Sistema (System State): Coleção de variáveis que contém as 

informações necessárias para descrever o sistema. 

 

 Entidade (Entity): Qualquer objeto ou componente do sistema que exige uma 

representação explícita em um modelo. 

 

 Atributos (Attribute): Propriedade de uma determinada entidade. 

 

 Lista (List): Coleção permanente ou temporária de entidades associadas e 

ordenadas logicamente. 

 

 Evento (Event): Ocorrência que pode mudar o estado do sistema. 

 

 Aviso de Evento (Event Notice): Registro de um evento que ocorre no tempo atual 

ou futuro, em conjunto com um dado associado necessário para a execução do 

evento.  Este registro deve incluir ao menos o tipo do evento e o tempo em que 

este evento ocorrerá. 

 

 Lista de Eventos (Event List): Lista de avisos de eventos (Event Notice) para 

eventos futuros, ordenados por tempo de ocorrência. 

 

 Atividade (Activity): Representa um serviço ou qualquer outro processamento, 

cuja duração seja de conhecimento prévio. 

 

 Processo (Process): É a sucessão de atividades executadas por uma entidade 

durante um intervalo de tempo, realizando alguma função inerente ao sistema. 
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 Relógio (Clock): Variável que representa o tempo simulado. 

 

Uma simulação de eventos discretos deve avançar no tempo produzindo 

uma série de imagens do sistema, que representa a evolução do sistema ao longo 

do tempo. Para isso, existem duas formas de se controlar o avanço de tempo: 

através de avanço a passos variados (next-event time advance) ou avanço a passos 

fixos (fixed-increment time advance) (LAW; KELTON, 1991).  

Na abordagem de avanço de tempo através de passos variados (next-event 

time advance), o programa de simulação inicializa o clock da simulação para zero e 

determina os próximos eventos com seus respectivos tempos de ocorrência. Para a 

execução da simulação, o clock do sistema é avançado até o tempo da primeira 

ocorrência que, por sua vez, atualiza os estados do sistema e os próximos eventos a 

serem processados. Em seguida, o clock é avançado para o tempo do próximo 

evento, atualizando novamente os estados da simulação. Este processo de avançar 

para o tempo do próximo evento continua até que ocorra uma condição de parada 

pré-estabelecida (LAW; KELTON, 1991).  

Na abordagem avanço a passos fixos (fixed-increment time advance), o 

clock do sistema é incrementado em intervalos fixos de tempo. Após cada 

atualização no clock do sistema, é feita uma verificação se algum evento ocorreu 

durante este intervalo. Caso um ou mais eventos tenham ocorridos nesse intervalo, 

então estes eventos são considerados ao final do intervalo, atualizando os estados 

do sistema (LAW; KELTON, 1991). 

2.5.2 Exemplos de Simuladores 

 

O uso de simuladores ocorre em diversas áreas da engenharia, como:  

 

 Sistemas de manufatura (HARRELL; TUMAY, 1995) (SIMÃO, 2005) (SIMÂO; 

STADZISZ; MOREL, 2006) (SIMÃO; TACLA; STADZISZ, 2009).  

 Controladores lógicos programáveis (e.g. Automation Studio) (FAMIC 

TECHNOLOGIES, 2016). 

 Redes (e.g. Packet Tracer) (CISCO, 2016). 
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 Multifísica (e.g. COMSOL Multiphysics) (COMSOL, 2016). 

 Multidominios (e.g. Matlab e Labview) (MATHWORKS, 2016) (NATIONAL 

INSTRUMENTS, 2016a). 

 Hardware (e.g. Altium Designer, Multisim, Orcad Pspice Design, Proteus 

Design Suite) (ALTIUM, 2016) (NATIONAL INSTRUMENTS, 2016) (ORCAD, 

2016) (LABCENTER ELECTRONICS, 2016). 

 Hardware por meio de FPGA, arquiteturas computacionais (MENTOR 

GRAPHICS, 2016) (XILINX, 2016a;2016b). 

 Entre outros simuladores, que são utilizados desde ambientes educacionais e 

acadêmicos, ambientes industriais e até militares (BANKS et al., 2005). 

  

No contexto desta pesquisa, é importante ressaltar os simuladores 

referentes a hardware em FPGAs e de arquiteturas computacionais. O uso de 

simuladores tem sido uma peça chave para a exploração de novas arquiteturas, pois 

auxilia no processo de desenvolvimento de hardware propriamente dito (AUSTIN et 

al., 2002) (MILLER et al., 2010) (WANG et al., 2014).  

A modelagem de arquiteturas pode ser feito diretamente por meio de 

linguagens descritoras de hardware (HDL) ou por meio de linguagens de 

programação tradicionais, como por exemplo: C++, Java, C#, entre outras (AUSTIN 

et al., 2002). Assim, a modelagem de uma arquitetura por meio de software permite 

desenvolver e testar uma arquitetura simulada antes mesmo de que o hardware 

esteja disponível. O uso de simuladores permite adicionar novas características e 

funcionalidades ao sistema de maneira mais fácil do que quando implementados 

fisicamente. Ainda, quando utilizado como uma ferramenta de teste, possibilita a 

validação do sistema com relação a situações críticas e possíveis “falhas”, de 

maneira mais segura (AUSTIN et al., 2002) (KEIL, 2016).  

Para ambientes multicore, a simulação permite que sejam instanciados um 

número de processadores muito superior aos que podem ser implementados 

fisicamente em um dado contexto (MILLER et al., 2010) (WANG et al., 2014). A 

seguir, são apresentados alguns simuladores utilizados para simulação de hardware 

propriamente dito e de software de acordo com um hardware ou arquitetura 

específica. 
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O ModelSim é um simulador da empresa Mentor Graphics para linguagens 

de descrição de hardware (HDL), tais como VHDL e Verilog. O ModelSim tem como 

objetivos realizar debugs por meio da simulação comportamental de um circuito 

sintetizado por meio de HDL, sendo que a simulação ocorre em nível de portas 

lógicas. A configuração de uma simulação com o ModelSim pode ser feita por meio 

de uma interface gráfica ou por meio de scripts, indicando as entradas do circuito. Já 

o resultado da simulação é apresentado por formas de ondas, conforme Figura 37 

(MENTOR GRAPHICS, 2016). Existem outros simuladores similares ao ModelSim, 

tais como o ISE Simulation (ISim) e Vivado Design Suite da empresa Xinlix (XILINX, 

2016a;2016b). 

 

 

Figura 37 - Resultado da simulação por meio do ModelSim 

Fonte: Autoria Própria 

 

Algumas IDEs (Integrated Development Environment) para 

microcontroladores, tais como IAR Workbench e Keil uVision, contêm simuladores 

para fins de debugs sem o hardware, ou seja, é possível executar e depurar uma 

aplicação simulada em software antes mesmo que o hardware físico esteja 

disponível. Neste caso, ao realizar o debug, são simulados a execução de 

instruções, registradores internos ao microcontrolador simulado e alguns periféricos. 

Esta simulação ajuda a validar o software independente do estágio de 

desenvolvimento e simular condições críticas do software sem riscos à parte física 

do sistema. Porém, a simulação assume um cenário ideal de acesso à memória, não 

levando em consideração os wait states ou o fetch das instruções (IAR, 2016) (KEIL, 

2016). 

O ARM DS-5 é um conjunto de ferramentas para desenvolvimento e debug 

(inclusive para ambiente multicore) de software embarcado C/C++ em 
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processadores baseados nas arquiteturas ARMv7 e ARMv8 sem o hardware. Além 

de auxiliar no debug de códigos, esta ferramenta auxilia na análise de desempenho 

de processadores, GPU (Graphics Processing Unit) e interconexões de um SoC 

(System on Chip), além de desempenho em relação à energia. Adicionalmente, esta 

ferramenta realiza a simulação sobre uma FVP (Fixed Virtual Platform), a qual vai 

além da simples simulação de um conjunto de instruções. Neste modelo é levado 

em consideração o conjunto de processador, memória e outros periféricos para 

simular uma execução de forma mais próxima ao hardware físico (ARM, 2016). 

SimpleScalar é um simulador em software livre desenvolvido por Austin 

(2002) que fornece estrutura para simulação e modelagem para um conjunto de 

plataformas, tais como ARM, PowerPC e x86. Este simulador permite a simulação 

de processadores mais simples até processadores com implementações técnicas 

microarquiteturais como pipeline, branch-prediction e, ainda, vários níveis de 

memória cache (AUSTIN et al., 2002). 

Graphite é um simulador em software livre para simulação de forma paralela 

e distribuída de ambientes multicore. Este simulador foi desenvolvido para avaliar 

possibilidades de futuras arquiteturas, contendo milhares de processadores. Este 

simulador distribui automaticamente as threads de uma aplicação em diversos 

servidores/clusters de forma transparente para o programador, que tem a impressão 

que esta aplicação está executando em um único processo (MILLER et al., 2010). 

O ARMSim é um simulador de uso acadêmico para a arquitetura ARM7TDMI 

desenvolvido pelo departamento de ciência da computação da Universidade de 

Victoria, Canadá. Este simulador permite a simulação de instruções por ciclo de 

clock desta arquitetura, em função de um programa Assembly. Além disso, 

possibilita a configuração do ambiente e visualização de forma gráfica dos estados 

de registradores, memória, memória cache, periféricos e informações de tempo. 

Adicionalmente, os periféricos podem interagir com o usuário na forma de botões, 

luzes de led, teclado, display, entre outros (HORSPOOL et al., 2010). 

O QEMU é um projeto de software livre que realiza a emulação de diferentes 

arquiteturas de processadores para um sistema completo, incluindo PCs. 

Adicionalmente, o QEMU permite criar ambientes multicore para a emulação de 

diversas arquiteturas de processadores, configurar periféricos e, inclusive, instalar 

sistemas operacionais no ambiente emulado (QEMU, 2016) (DING et al., 2011) 

(WANG et al., 2011). 
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O Manifold é um projeto de software livre que fornece uma infraestrutura 

para a modelagem e simulação de ambientes multicore. Este projeto inclui um 

ambiente de simulação multicore, bibliotecas para modelos (tais como consumo de 

energia e dissipação de calor) e simulação de um sistema completo (i. e. inclusive 

sistemas operacionais). A simulação por meio do Manifold é baseada em diversos 

componentes, entre eles o QSim, que é uma extensão do QEMU (WANG et al., 

2014). 

Esta revisão retrata que simulações são utilizadas para diversas disciplinas 

na área de engenharia, salientando a simulação de hardware. Com relação a 

ambientes multicore, a simulação é uma alternativa para a elaboração de estudos 

sobre a concepção de arquiteturas de computadores para o futuro, além de fornecer 

uma ferramenta de debug de maneira mais rápida e alternativa, quando não se pode 

avaliar diretamente por meio do hardware. Desta forma, foram apresentados 

diversos simuladores, dos quais alguns apresentam uma abordagem em um nível de 

abstração mais baixo, como na abordagem em hardware com o ModelSim, e outras 

ferramentas apresentam um nível de abstração mais alto, como no caso do QEMU.  

Em tempo, as abordagens apresentadas fornecem ferramentas para a 

simulação de arquiteturas já conhecidas em modelo de execução sequencial, tais 

como ARM, x86 e x64. Desta forma, para a simulação da NOCA, essas ferramentas 

não executariam de maneira fidedigna ao paradigma orientado a notificações. Ainda, 

para uma validação da NOCA, é necessário que o modelo de execução dos blocos 

arquiteturais da NOCA seja simulado de forma muito bem controlada, de maneira a 

avaliar se a forma como estes blocos foram concebidos é de fato adequada. Desta 

forma, o desenvolvimento de um simulador próprio para a NOCA permitiria ter o 

controle total sobre este simulador, possibilitando uma avaliação mais adequada do 

modelo de execução da NOCA. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou os conceitos teóricos relacionados com esta 

pesquisa de mestrado. O objetivo do estudo foi fazer um levantamento das 

pesquisas existentes que servem como referencial teórico para o trabalho de 

pesquisa apresentado. 

Os conceitos do PON foram propostos na forma de um novo paradigma de 

desenvolvimento primeiramente de software, o qual apresenta características 

teóricas que o favorece perante PI e PD. No entanto, as plataformas de execução às 

quais o PON é materializado acabam por limitar a execução plena dos conceitos do 

PON, mais especificamente quando executado no modelo de execução sequencial. 

Outra questão são suas limitações com relação à escala, generalidade e flexibilidade 

relativas ao desenvolvimento de hardware por meio dos conceitos do PON em 

dispositivos FPGA.  

Nesse sentido, a NOCA se propôs a mitigar alguns destes problemas, por 

conta de suas características de paralelismo intrínseco, flexibilidade e generalidade. 

A NOCA foi implementada na forma de um primeiro protótipo em hardware 

reconfigurável, por meio do dispositivo de FPGA Cyclone IV EP4CE115F29C7 com 

aproximadamente 115.000 elementos lógicos. No entanto, mesmo com resultados 

satisfatórios em determinadas condições, este protótipo experimental teve limitações 

de escala em função da plataforma escolhida para a prototipação. De fato, o número 

máximo de unidades de processamentos que foi possível instanciar no dispositivo 

FPGA utilizado foi de 8 PPs, 4 CPs e 8 MPs. 

A Tabela 11 apresenta o número de elementos lógicos para cada família de 

FPGA da fabricante ALTERA. Percebe-se que há famílias com até 5.510.000 

elementos lógicos (Stratix), famílias intermediárias com 1.150.000 elementos lógicos 

(Arria) e famílias com 301.000 elementos lógicos (Cyclone). 

 

Tabela 11 - Número de elementos lógicos para famílias de FPGA da fabricante ALTERA 

Fonte: Altera, 2016 

Família Nº Mínimo de LE (K) Nº Máximo de LE (K) 

Cyclone 2,9 301 

Arria 21,6 1150 

Stratix 15,6 5510 
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Ainda, a Figura 38 apresenta uma estimativa grosseira do número de 

elementos lógicos em função do número de unidades de processamento 

instanciadas por meio do protótipo da NOCA. Levando em consideração apenas o 

número de elementos lógicos e sem considerar eventuais problemas de construção 

com a família de FPGA Stratix, seria possível fazer uso de até 3000 unidades de 

processamento, enquanto com a família de FPGA Arria poderia fazer uso de até 600 

unidades de processamento e com a família de FPGA Cyclone poderia fazer o uso 

de até 40 unidades de processamento.  

Para uma avaliação com um número de unidades de processamento com 

alto grau de paralelização em NOCA, seria necessário utilizar uma família de FPGA 

com número de elementos lógico muito superior (como os aqui citados) ao já 

utilizado para a elaboração do protótipo. De forma alternativa, poder-se-ia realizar a 

combinação de dois ou mais dispositivos FPGAs para concepção de um único 

protótipo da NOCA. Ademais, o custo destes dispositivos tornaria a pesquisa 

financeiramente inviável. Adicionalmente, o ANEXO D contém uma relação dos kits 

de desenvolvimento e suas FPGAs com a quantidade de elementos lógicos e preços 

dos mesmos. 

 

 

Figura 38 - Estimativa do número de elementos lógicos para protótipo da NOCA 

Fonte: Autoria Própria 

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

 4.500.000,00

 5.000.000,00

3 6 12 24 48 96 192 384 768 1536 3072

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

le
m

e
n

to
s 

ló
gi

co
s 

Número de unidades de processamento 



122 
 
 

 

Sendo assim, faz-se necessário um simulador como uma ferramenta de 

estudos, na qual tem o objetivo de avaliar se os conceitos aplicados na concepção 

da NOCA estão corretos ou se são passíveis de melhorias. A implementação deste 

simulador em software da NOCA teria como vantagem, para efeitos de estudos, uma 

escalabilidade maior do que quando implementada em FPGAs, pois a replicação dos 

múltiplos núcleos de execução ocorreria apenas por meio da replicação das suas 

instâncias em software, além de que os espaços de memória também podem ser 

dimensionados sem as mesmas limitações. 

Desta forma, um simulador em software da NOCA permitiria reduzir ou 

eliminar as limitações de escala impostas pela plataforma em hardware, além de 

permitir que sejam avaliadas possíveis alternativas conceituais e otimizações 

pontuais da NOCA de forma mais simples (em termos de infraestrutura e facilidade 

de desenvolvimento) do que implementações diretamente em hardware. Isto 

considerado, o capítulo 3 a seguir apresenta o desenvolvimento do simulador da 

NOCA. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Neste capítulo serão apresentadas as contribuições desse trabalho, as quais 

são relacionadas ao PON. De maneira mais específica, estas contribuições estão 

relacionadas ao contexto da NOCA por meio do desenvolvimento de um simulador 

próprio a esta arquitetura, denominado NOCASim. Adicionalmente, é apresentado 

um trabalho sinérgico à NOCA, o qual contempla a adaptação da linguagem e 

compilador PON (LingPON) à NOCA. 

O desenvolvimento deste trabalho tem como fundamentação os conceitos 

relacionados ao PON apresentados no capítulo 2 e os objetivos gerais e específicos 

apresentados no capítulo 1. 

No texto, a seção 3.1 apresenta o projeto do NOCASim, desde seus 

requisitos, até a explicação de seu funcionamento. Já na seção 3.2, são 

apresentados os testes e validações do NOCASim. Por sua vez, a seção 3.3 

apresenta as adaptações feitas na LingPON 1.0, que tiveram como objetivo facilitar 

o desenvolvimento de aplicações por meio de uma linguagem específica ao PON, a 

qual apresenta maior nível de abstração. Por fim, a seção 3.4 apresenta as 

considerações finais deste capítulo. 

3.1 NOCASIM 

 

Nesta seção é apresentado o desenvolvimento de um simulador da 

arquitetura de computador orientada a notificações denominado NOCASim. 

O NOCASim é um simulador em software de uma implementação específica 

da NOCA, tendo como objetivo simular a execução de um software desenvolvido 

seguindo a ISA da NOCA, de forma similar à NOCA a cada ciclo de clock.  

A simulação através do NOCASim permite que a execução seja controlável 

passo a passo, além de permitir a visualização dos estados internos da NOCA e 

geração de registro de log. Para isso, não há necessidade de que a execução seja 

em tempo real, ou seja, não existe uma restrição para o tempo máximo de 

atualização dos estados internos da NOCA a cada ciclo de clock. 

Em tempo, o modelo de simulação do NOCASim é semelhante a simulação 

a eventos discretos. Isto assim se dá porque o NOCASim tem seus estados internos 
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alterados em pontos específicos, justamente em função de um evento específico, o 

qual representa um período do sinal de clock. Assim, pode-se considerar que o 

avanço no tempo do NOCASim acontece a passos fixos e discretos. 

3.1.1 REQUISITOS DO NOCASIM 

 

Com base nos objetivos do projeto foram levantados os requisitos 

necessários para a concepção do NOCASim. A Tabela 12 apresenta os requisitos 

funcionais levantados para o NOCASim.  

O requisito RF-01 e seus sub-requisitos definem de maneira geral as 

características do NOCASim segundo a ISA da NOCA, o comportamento e 

visualização dos estados internos do simulador a cada ciclo de clock simulado e a 

definição de critérios de parada.  

O requisito RF-02 e seus sub-requisitos definem que o simulador deve 

possibilitar a execução de métodos von Neumann de maneira híbrida, assim como é 

definido na NOCA.  

O requisito RF-03 e seu sub-requisito determinam que o NOCASim possa 

ser configurável em termos de recursos internos a partir de um arquivo de 

configuração.  

O requisito RF-04 determina que o NOCASim possa gerar registros de log 

dos estados internos de forma configurável a partir de um arquivo de configuração.  

O requisito RF-05 define que o NOCASim deve apresentar uma interface 

com o usuário, primeiramente por meio de linha de comando e, em sequência, 

através de uma interface gráfica. 

 

Tabela 12 - Requisitos funcionais do NOCASim 

Identificador Descrição 

RF-01 O NOCASim deve simular a execução de uma aplicação 

desenvolvida segundo a ISA da NOCA, segundo o modelo 

de execução da NOCA a cada ciclo de clock. 

RF-01.1  A simulação da execução deve atualizar os estados internos do 

NOCASim a cada ciclo de clock. 

RF-01.2 A simulação da execução deve ser executada passo a passo, 
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ou seja, a cada ciclo de clock individualmente. 

RF-01.3 A simulação da execução deve permitir a visualização de 

estados internos específicos a cada ciclo de clock 

individualmente. 

RF-01.4 O NOCASim deve permitir a definição de critério(s) de parada 

para a simulação. 

RF-02 O NOCASim deve simular a execução de métodos von 

Neumann pelo núcleo von Neumann especificado na NOCA. 

RF-02.1 O NOCASim deve carregar (alocar e ligar) dinamicamente os 

métodos von Neumann a partir de uma classe externa. 

RF-02.2 O NOCASim deve permitir o mapeamento dos métodos von 

Neumann alocados dinamicamente a endereços simulados de 

memória. 

RF-03 O NOCASim deve ser parametrizável em termos de recursos 

internos. 

RF-03.1 Os parâmetros devem ser obtidos, durante a inicialização, a 

partir de um conjunto de arquivos de configuração. 

RF-04 O NOCASim deve ser capaz de registrar (logs) um conjunto 

de estados internos a cada ciclo de clock da simulação. 

RF-04.1 A lista dos estados internos para os quais devem ser gerados 

logs deve ser configurável por meio de arquivos de 

configuração. 

RF-04.2 O NOCASim deve gerar um arquivo de log. 

RF-05 O NOCASim deve suportar a interação com o usuário. 

RF-05.1 O NOCASim deve suportar a interação por meio de uma 

interface de linha de comando. 

RF-05.2 O NOCASim deve suportar a interação com uma aplicação 

externa de visualização gráfica da simulação. 

 

A Tabela 13 apresenta os requisitos não funcionais do NOCASim. O 

requisito RNF-01 define que a simulação dos métodos von Neumann no NOCASim 
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devem ocorrer por meio de mecanismos de reflexão13. Esse mecanismo permite 

executar dinâmicamente métodos von Neumann que foram adicionados ao 

NOCASim a partir de uma classe externa, possibilitanto a criação de aplicações para 

a NOCA que façam uso do núcleo von Neumann por terceiros, sem que haja a 

necessidade de acesso ao código fonte do NOCASim. 

A linguagem de programação Java permite com que os elementos do 

NOCASim possam ser extendidos para novas implementações com relativa 

facilidade devido as propriedades de orientação a objetos, como polimorfirmo e 

herança. Ainda, é uma linguagem de conhecimento bastante disseminado tanto na 

área acadêmica, quanto comercialmente. Inclusive, de conhecimento prévio do autor 

do presente trabalho (DEITEL; DEITEL, 2010). Como a linguagem de programação 

Java oferece suporte ao mecanismo de reflexão por meio de API própria, além das 

propriedades já citadas anteriormente, foi definida esta linguagem para a 

implementação do simulador da NOCA (RNF-02). A partir destas questões, esta 

linguagem permite com que o NOCASim possa ser distribuído e copreendido por 

outros alunos em possíveis trabalhos futuros. 

 Já os requisitos RNF-03 e RNF-04 definem que os arquivos de 

configurações e de log devem ser no formato XML, permitindo com que os 

resultados gerados pelo NOCASim sigam um  padrão que possa ser interpretado por 

diferentes softwares. Por fim, o requisito RNF-05 determina quais recursos internos 

do NOCASim devem ser parametrizáveis. 

 

Tabela 13 - Requisitos não funcionais 

Identificador Descrição 

RNF-01 Os métodos von Neumann devem ser chamados por meio de 

mecanismos de reflexão. 

RNF-02 O NOCASim deve ser implementado na plataforma Java. 

RNF-03 Os arquivos de configuração devem ser importados a partir do 

formato XML. 

RNF-04 Os arquivos de log devem ser exportados no formato XML. 

                                            
13

 Os mecanismos de reflexão são utilizados por programas que necessitam examinar ou modificar o 
comportamento da aplicação em tempo de execução. Desta forma uma aplicação pode fazer uso de 
classes externas, definidas pelo usuário através da criação de instâncias de objetos usando apenas 
os seus nomes (ORACLE, 2016a). 
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RNF-05 Os seguintes parâmetros dos recursos internos devem ser 

configuráveis: tamanho e organização de áreas de memória; 

políticas de funcionamento; número de ciclos de clock 

necessários para execução de (sub)processos internos; 

quantidade de instâncias (escala) de blocos internos que sejam 

escaláveis. 

3.1.2 Projeto 

 

O projeto do NOCASim teve como estratégia de design basear-se na NOCA 

por meio de seus artefatos, tais como requisitos da NOCA, modelo lógico, dinâmico 

e microarquitetural da NOCA apresentados na seção 2.3, além dos requisitos do 

NOCASim apresentados na seção 3.1.1.  

As subseções a seguir descrevem o NOCASim do ponto de vista de projeto. 

3.1.2.1 Modelo NOCASim 

 

Após a elaboração dos requisitos necessários para a concepção do 

NOCASim foram levantados os casos de uso apresentados na Figura 39. A 

estratégia de design ou projeto NOCASim é baseada na própria especificação e 

projeto da NOCA, que fornecem os artefatos necessários para elaboração do projeto 

do NOCASim, tais como: modelo lógico, modelo dinâmico, diagramas de blocos 

arquitetural, diagrama de blocos internos aos subsistemas da NOCA (Memórias, PP, 

CP, MP e S/CS), diagramas de estados, diagramas de sequência, entre outros. 

Embora nem todos os artefatos da NOCA utilizados sejam em Unified Modeling 

Language (UML) (e.g. modelo lógico, visão arquitetural), estes ainda assim podem 

ser utilizados para a modelagem do NOCASim. 
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Figura 39 - Casos de uso NOCASim 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para a concepção do modelo lógico da NOCA foram realizadas abstrações 

do metamodelo de notificações PON para o nível de instrução e em sequência para 

suas respectivas implementações em hardware. O modelo lógico, por sua vez, 

serviu de base para a elaboração do modelo dinâmico (ver Seção 2.3.3.1) e para 

elaboração da ISA (ver Seção 2.3.3.3). 

Ambos os modelos somado às reflexões sobre arquiteturas paralelas, foram 

usados para a elaboração da microarquitetura da NOCA, sendo representados de 

forma geral pelo diagrama de blocos da Figura 23 (ver seção 2.3.3.4). 

Os blocos da Figura 23 representam os diversos subsistemas que fazem 

parte da implementação da NOCA, tais como: Subsistema de Memória de Attributes, 

Subsistema de Memória P/C/M, Subsistema de Memória de startup e métodos von 

Neumann, barramentos, conjunto de Premise Processors (PPs), conjunto de 
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Condition Processors (CPs), conjunto de Method Processors (MPs), 

Scheduler/Conflict Solver (S/CS) e Núcleo Von Neumann.  

Os subsistemas definidos pelos blocos da visão geral da microarquitetura da 

NOCA foram implementados em hardware por meio de VHDL, sendo cada 

subsistema separado por meio de componentes. Além da implementação dos 

subsistemas na forma de componentes, também houve a construção de alguns 

componentes auxiliares, tais como árbitros e FIFOs. 

No NOCASim, cada componente em hardware da NOCA é representado por 

meio de objetos ou instâncias classes na linguagem Java. Cada instância destas 

classes é simulada (alteração dos estados internos) a cada alteração no ciclo de 

clock. Adicionalmente, é possível visualizar os estados internos de cada componente 

simulado a partir das interfaces destes objetos, bem como definir critérios de 

paradas no decorrer da execução de uma aplicação PON para fins de visualização 

dos estados internos e debug. 

A Figura 40 apresenta o diagrama de algumas classes do NOCASim. Neste 

diagrama é apresentada a classe abstrata NOCAComponent, a qual é base para as 

classes concretas cujas instâncias representam os componentes em hardware da 

NOCA, classes essas que serão apresentadas em diagramas complementares. Por 

sua vez, a classe NOCAComponent é derivada de LoggableObject, sendo o objetivo 

desta permitir organizar a geração de registros de logs dos componentes simulados 

para fins de posterior visualização e debug. 

 A classe NOCA é responsável por permitir uma instância que configura o 

ambiente de simulação a partir de um arquivo XML externo e executa a simulação 

de um ciclo de clock para os componentes instanciados. Por sua vez, a execução 

dos componentes instanciados ocorre por meio de uma lista de NOCAComponent, 

criada durante o processo de configuração, a qual representa os componentes em 

hardware da NOCA simulados.  

A classe VNCore derivada de NOCAComponent representa o núcleo von 

Neumann da NOCA, cuja função é de executar a rotina de startup e métodos von 

Neumann. 

A interface com o usuário pode ser feita por linha de comandos ou de forma 

gráfica, por meio de instâncias das classes NOCASimCmdLine e 

NOCASimGraficalInterface respectivamente, sendo a classe 
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NOCASimGraficalInterface derivada de NOCASimCmdLine, que por sua vez, é 

derivada da classe abstrata NOCASimUI.  

A classe abstrata NOCASimUI é responsável por definir métodos para 

adicionar e remover critérios de parada, os quais são representados por instâncias 

de classe derivadas de BreakCriteria. Os critérios de parada instanciados são 

avaliados durante a simulação pela instância da classe NOCA, podendo pausar a 

simulação quando um critério de parada for atingido. 

 

 

Figura 40 - Diagrama de classes NocaSim 

Fonte: Autoria Própria 
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A Figura 41 apresenta as abstrações dos componentes da NOCA na forma 

de classes derivadas de NOCAComponent, tais como: PPs, CPs, MPs, núcleo von 

Neumann (VnCore), S/CS, Controladores de Memória de Attributes (AttrMemCtrl) e 

P/C/M (PCMMemCtrl), Memória RAM, Cache, Barramentos (Bus e BusManager), 

Arbitro de barramento (BusArbiter) e Interface de E/S (IONotifier).  

O principal objetivo destas relações de herança é estabelecer que qualquer 

instância de classe derivada de NOCAComponent seja capaz de atualizar o seus 

estados internos na execução de um passo (clock) de simulação, por meio da 

implementação concreta do método executeStep na sua classe. 

 

 

Figura 41 - Diagrama de classes NOCAComponent 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.2 Modelo de Simulação do NOCASim 

 

O modelo de simulação do NOCASim é baseado na alteração dos estados 

internos dos objetos instanciados, os quais representam os subsistemas da NOCA. 

Tais alterações se dão a cada passo de simulação, representando um ciclo de clock. 
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Este comportamento é inspirado na dinâmica de execução de circuitos 

sequenciais14, o quais fazem uso de latches e flip-flops para implementar elementos 

de memória (registradores). Em tempo, no caso de circuitos síncronos, estes 

circuitos sequenciais têm seus estados alterados de acordo com o sinal de clock. 

Como a implementação da NOCA é baseada em circuitos síncronos, os quais 

fazem uso de registradores para armazenamento dos estados internos de cada 

subsistema, estes circuitos têm seus estados atualizados a cada período do sinal de 

clock. Portanto, assume-se que o NOCASim deve apresentar o mesmo 

comportamento para atualização dos estados internos, sendo cada passo de 

simulação correspondente a um ciclo de clock simulado. 

A Figura 42 apresenta a dinâmica da simulação de cada passo, o qual 

representa um ciclo de clock. A instância de classe NOCA possui uma lista de 

NOCAComponent, no qual cada elemento da lista corresponde a um componente 

em hardware da NOCA instanciado em software. Quando o usuário solicitar a 

execução de um passo por meio do NOCASim, é feita a chamada do método 

executeStep da instância de classe NOCA. Nesta chamada de método, é realizado o 

percorrimento da lista de NOCAComponent fazendo uma chamada específica do 

método executeStep para cada elemento da NOCA instanciado em software. Por 

sua vez, este método realiza a simulação do comportamento deste elemento 

levando em consideração os estados internos e as suas relações, para um único 

ciclo de clock simulado. 

 

                                            
14

 Um circuito sequencial é aquele em que as saídas dependem do(s) estado(s) anteriores do 
sistema, de modo que são necessários elementos de armazenamento, tais como latches e flip-flops. 
Adicionalmente, para controle da evolução do sistema é necessário um sinal de clock e 
possivelmente um sinal de reset (PEDRONI, 2010). 
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Figura 42 - Diagrama de sequência para executeStep 

 Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.3 Memória 

 

A Figura 43 apresenta o diagrama de classes referente ao subsistema de 

memória. As instâncias das classes AttrMemCtrl e PCMMemCtrl, ambas derivadas 

da classe MemCtrl, que por sua vez, deriva de NOCAComponent, são responsáveis 

por permitir, via suas intâncias, leitura e escrita na memória RAM. Adicionalmente, 

pode haver um nível de memória cache (podendo estar habilitada ou não, 

dependendo da configuração através do arquivo de configuração) com o intuito de 

otimizar o tempo de acesso à memória RAM. A instância da classe AttrMemCtrl 

também tem a função de gerar notificações quando o valor de escrita de um 

Attribute na memória for diferente do valor atual. 

Para fins de simulação, as memórias RAM’s não são consideradas como 

blocos independentes, mas sim blocos internos aos controladores de memória. 

Assim, não serão acessadas via transações em barramentos, mas de forma direta 

aos blocos internos dos controladores. Esta decisão de projeto teve como objetivo 

facilitar a estrutura de acesso à memória, visto que o foco deste trabalho é a 

simulação da NOCA e, portanto, não havia necessidade de realizar a simulação dos 

barramentos de acesso às memórias RAM´s, dado que este ocorre da mesma forma 

que em uma arquitetura convencional. Ainda, essa estrutura não gera impacto no 
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 : Usuário

ppN : PPpp2 : PPpp1 : PPnoca : NOCA

1.1: executeStep() : void
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desempenho da simulação, pois a latência de acesso às memórias ocorre de forma 

parametrizável. 

 

 

Figura 43 - Diagrama de classes subsistema de memória 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.4 Barramentos 

 

A Figura 44 apresenta o diagrama de classes referente aos barramentos 

simulados no NOCASim, definidos por: S/CS-Premise (PP_Fetch_BusManager), 

S/CS-Condition (CP_Fetch_BusManager), S/CS-Method (MP_Fetch_BusManager), 

R/W Premise/Condition/Method (PCM_RW_BusManager), R/W Attributes 

(AT_RW_BusManager), Attribute-Premise (AP_Notif_BusManager), Premise-

Condition (PC_Notif_BusManager) e Condition-Method (CM_Notif_BusManager). 

A classe abstrata BusManager é responsável por permitir uma interface 

padronizada de interação dos componentes com os barramentos, independente da 

largura do barramento e de quantos ciclos de clock são necessários para completar 

uma transação. Cada implementação específica de barramento deve definir um 

BusManager concreto, derivado de BusManager, de forma que cada BusManager 
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concreto define os campos de bits relativos à transação específica gerenciada por 

ele. 

Cada BusManager específico tem sua configuração de funcionamento 

(número de ciclos e campos em cada ciclo) determinada pelo arquivo de 

configuração XML. Isto permite que diversas configurações de barramentos sejam 

testadas sem precisar especializar as classes dos BusManagers. 

 

 

Figura 44 - Diagrama de classes barramentos 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 45 apresenta o diagrama de estados referente a uma transação em 

um barramento. O barramento é iniciado no estado IDLE, que também representa o 

barramento sem trafegar nenhuma informação. Ao iniciar uma transação por meio 

do método startTransaction, o ciclo atual do barramento (curCycle) é alterado para 

zero e o estado alterado para STARTED. Neste estado, passa ser possível realizar a 

leitura do valor do barramento pelos processos interessados. A cada ciclo do 

simulador, o curCycle é incrementado e, quando atingido o número máximo de ciclos 
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para o barramento (processos com latência fixa) ou quando um dos processos 

enviar um sinal de que a transação terminou (processos com latência variável, e.g. 

acesso a memória), aguarda o encerramento do processo no estado 

WAITING_FOR_FINISH por meio do método finishTransaction. Quando encerrado, 

volta ao estado de espera IDLE. 

 

 

Figura 45 - Diagrama de estados das transações 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 46 apresenta o diagrama de sequência referente a uma transação 

de latência fixa. Neste caso, o controlador de memória de atributos (AttrMemCtrl) 

inicia a propagação de uma notificação através do barramento Attribute-Premise 

(AP_Notif_BusManager) para um PP. 

Para enviar uma notificação pelo barramento Attribute-Premise, o 

AttrMemCtrl deve requisitar o barramento a partir do método requestBus e aguardar 

até que o árbitro decida que este barramento esteja livre para o AttrMemCtrl. Esse 

processo não ocorre no mesmo ciclo de clock, assim a cada ciclo de clock o 

AttrMemCtrl tem que perguntar o estado do barramento para verificar a sua 

disponibilidade.  

Quando o AttrMemCtrl detiver o controle do barramento, então são 

configurados todos os campos a serem trafegados (através do método 

prepareField), independente do ciclo em que cada campo estará disponível, e 

iniciada a transação pelo método startTransaction. Nesse ponto, o curCycle do 
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objeto que representa o barramento é alterado para zero e seu estado é alterado 

para STARTED, iniciando a transação.  

Já os PPs instanciados, devem perguntar ao barramento se há algum dado 

disponível para consumo, por meio do método isFieldAvailable. Quando o curCycle 

atinge o valor do ciclo configurado para aquele campo, o PP lê o valor do 

barramento e interpreta se esse dado é pertinente a ele, ou seja, se a notificação é 

endereçada à instrução que está alocada neste PP específico. Caso não seja 

pertinente a este PP, apenas ignora os dados da transação. 

Nesse período, o curCycle é incrementado a cada ciclo do simulador. 

Quando o curCycle for igual ao número máximo de ciclos necessários para concluir 

a transação, então o barramento muda seu estado para WAITING_FOR_FINISH. 

Após o início da transação pelo AttrMemCtrl, este pergunta a cada passo da 

simulação, se a transação está pronta para terminar. Quando o barramento tem seu 

estado alterado para WAITING_FOR_FINISH, então o AttrMemCtrl finaliza a 

transação e libera o barramento através do método finishTransaction. 



138 
 
 

 

 

Figura 46 - Transações de latência fixa 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 47 apresenta o diagrama de sequência referente a uma transação 

de latência variável. Neste caso, o MP deseja realizar uma leitura ou escrita na 

memória de atributos, por meio do controlador de memória de atributos 

(AttrMemCtrl) e do barramento R/W Attributes (AT_RW_BusManager). Neste caso 

não se pode determinar a priori o número de máximo de clocks necessários para 

realizar uma escrita ou leitura na memória, pois a latência de acesso à memória é 

variável. 

 Desta forma, o processo de início e leitura do barramento é igual ao 

processo explicado na Figura 46, porém a mudança do estado STARTED para o 

estado WAITING_FOR_FINISH não é efetuada através da comparação do ciclo 
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atual (curCycle) com o número máximo de ciclos do barramento (maxCycle), mas 

pelo próprio controlador de memória através do método setReady. 

Após o início da transação pelo MP, este continua a perguntar a cada ciclo 

se a transação está pronta para terminar. Quando o barramento tem seu estado 

alterado para WAITING_FOR_FINISH, então o MP finaliza a transação e libera o 

barramento através do método finishTransaction. 

 

 

Figura 47 - Transações de latência variável 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.5 Premise Processor 

 

A Figura 48 apresenta o diagrama de classes referente ao componente em 

hardware de um PP. Sua representação na forma de classe contêm como atributos 

os registradores deste processador específico, úteis para armazenar dados 

referentes à instrução alocada e estados internos referentes ao algoritmo em 

software. 

mp1 : MP atRWBusManager : AT_RW_BusManager attrMemCtrl : AttrMemCtrl

1: requestBus()

2: ok = isBusAvailable()

3: prepareField()

4: startTransaction()
4.1: curCycle = 0()

4.1.1: state = STARTED()

5: isFieldAvailable()

6: setReady()

6.1: state = WAITING_FOR_FINISH()

7: isReadyToFinish()

8: finishTransaction()
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Os métodos presentes nessa classe representam os processos internos ao 

hardware apresentados no diagrama de blocos da estrutura interna de um PP 

(Figura 25, ver seção 2.3.3.4.3) como a interface de alocação, interface de 

recebimento de notificações, cálculo relacional e geração de notificações, 

respeitando lógica de acesso aos barramentos definidos na seção 2.3.3.4.2. No caso 

de um PP, todos os barramentos ligados a ele (AP_Notif_BusManager, 

PP_Fetch_BusManager e PC_Notif_BusManager) são de latência fixa. 

Assim como no componente em hardware, as notificações recebidas através 

do barramento AP_Notif_BusManager (Attribute-Premise) têm seu endereço de 

origem comparado com os registradores (na forma de atributos), os quais contém os 

valores de endereço dos operandos. Caso o endereço recebido seja correspondente 

ao endereço de algum dos dois operandos, a notificação é consumida e sua 

operação pode ser executada. 

Se o valor da operação relacional executada for diferente do valor anterior, 

então o PP gera uma notificação via barramento PC_Notif_BusManager (Premise-

Condition) para ser consumido e processados pelos CPs instanciados. 

O barramento PP_Fetch_BusManager (S/CS-PP) é lido pelo método 

responsável por realizar a alocação e desalocação quando definido pelo bloco S/CS, 

atualizando os valores dos registradores referentes à instrução de Premise, os quais 

são representados na forma de atributos da classe PP. 

 

 

Figura 48 - Diagrama de classes PP 

Fonte: Autoria Própria 

- premise_calculation() : void

- premiseDecoder() : void

- premiseProcessorIn() : void

+ processNotification() : void

+ config(config : Element) : boolean

+ executeStep() : void

+ PP()

# if_pp_io_decoder_pp_addr_in : int

# num_of_conditions : int

# ini_flag : boolean

# v2_flag : boolean

# v1_flag : boolean

# lr_flag : boolean

# av_at2_flag : boolean

# av_at1_flag : boolean

# i2_flag : boolean

# i1_flag : boolean

# r_flag : boolean

# d_flag : boolean

# e_flag : boolean

# opnValue : int[]

# premAddr : int

# opnAddr : int[]

PP

AP_Notif_BusManager

1 1

Notificar

11
Alocar/Desalocar

1 1

Receber Notificações

PC_Notif_BusManager

PP_Fetch_BusManager
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3.1.2.6  Condition Processor 

 

A Figura 49 apresenta o diagrama de classes referente ao componente em 

hardware de um CP. Sua representação na forma de classe contém como atributos 

os registradores deste processador específico, armazenando dados referentes à 

instrução alocada e estados internos referentes ao algoritmo em software.  

Os métodos presentes nessa classe representam os processos internos ao 

hardware apresentados no diagrama de blocos da estrutura interna de um CP 

(Figura 26, ver seção 2.3.3.4.4) como a interface de alocação, interface de 

recebimento de notificações, cálculo relacional e geração de notificações, 

respeitando lógica de acesso aos barramentos definidos na seção 2.3.3.4.2. No caso 

de um CP todos os barramentos ligados a ele (PC_Notif_BusManager, 

CP_Fetch_BusManager e CM_Notif_BusManager) são de latência fixa. 

Assim como no componente em hardware, as notificações recebidas através 

do barramento PC_Notif_BusManager (Premise-Condition) têm seu endereço de 

origem comparado com os registradores (na forma de atributos), os quais contém os 

valores de endereço dos operandos. Caso o endereço recebido seja correspondente 

ao endereço de algum dos dois operandos, a notificação é consumida e sua 

operação pode ser executada. 

Se o valor da operação lógica executada for diferente do valor anterior, 

então o CP gera uma notificação via barramento CM_Notif_BusManager (Condition-

Method) para ser consumida e processada pelos MP instanciados. Ainda, a 

notificação pode ser enviada ao barramento PC_Notif_BusManager (Premise-

Condition) caso a flag de Subcondition esteja ativada. 

O barramento CP_Fetch_BusManager (S/CS-CP) é lido pelo método 

responsável por realizar a alocação e desalocação quando definido pelo bloco S/CS, 

atualizando os valores dos registradores referentes à instrução de Condition, os 

quais são representados na forma de atributos da classe CP.  

 



142 
 
 

 

 

Figura 49 - Diagrama de classes CP 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.7 Method Processor 

 

A Figura 50 apresenta o diagrama de classes referente ao componente em 

hardware de um MP. Sua representação na forma de classe contém como atributos 

os registradores deste processador específico, armazenando dados referentes à 

instrução alocada e estados internos referentes ao algoritmo em software.  

Os métodos presentes nessa classe representam os processos internos ao 

hardware apresentados no diagrama de blocos da estrutura interna de um MP 

(Figura 27, ver seção 2.3.3.4.5) como a interface de alocação, interface de 

recebimento de notificações, cálculo relacional e geração de notificações, 

respeitando lógica de acesso aos barramentos definidos na seção 2.3.3.4.2. No caso 

de um MP os barramentos CM_Notif_BusManager e MP_Fetch_BusManager são de 

latência fixa, enquanto o barramento AT_RW_BusManager é de latência variável. 

Assim como no componente em hardware, as notificações recebidas através 

do barramento CM_Notif_BusManager (Condition-Method) têm seu endereço de 

origem comparado com os registradores (na forma de atributo da classe MP), que 

contém os valores do endereço da Condition ou Master Method. Caso o endereço 

recebido seja correspondente ao endereço da Condition ou Master Method e caso o 

valor lógico da Condition seja verdadeiro, então a notificação é consumida e sua 

+ config(cp : Element) : boolean

- condition_calculation() : void

+ processNotificationCM() : void

+ processNotificationPC() : void

+ startNotificationCM() : boolean

+ startNotificationPC() : boolean

- conditionProcessorIn() : void

+ executeStep() : void

+ CP()

# if_cp_io_decoder_cp_addr_in : int

# num_of_methods : int

# us_flag : boolean

# np_flag : boolean

# p2_flag : boolean

# p1_flag : boolean

# vp2_flag : boolean

# vp1_flag : boolean

# lr_flag : boolean

# s_flag : boolean

# r_flag : boolean

# d_flag : boolean

# e_flag : boolean

# prio : int

# opnValue : boolean[]

# premAddr : int[]

# condAddr : int

CP

CM_Notif_BusManager

1 1

Receber Notificações

1 1

Notificar

11
Alocar/Desalocar

CP_Fetch_BusManager

PC_Notif_BusManager
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operação pode ser executada. Ao consumir uma notificação, o MP deve buscar, se 

necessário, os valores dos operandos através do barramento AT_RW_BusManager 

(R/W de Attributes), executar a operação definida e fazer a escrita do resultado 

novamente através barramento AT_RW_BusManager. 

Caso a instrução alocada seja referente a um Master Method ou a flag 

Keeper esteja ativada, então o MP gera uma notificação via barramento 

CM_Notif_BusManager (Condition-Method) para ser consumida e processada pelos 

Methods dependentes. 

Ainda, o barramento MP_Fetch_BusManager (S/CS-MP) é lido pelo método 

responsável por realizar a alocação quando definido pelo bloco S/CS, atualizando os 

valores dos registradores referentes à instrução de Method, os quais são 

representados na forma de atributos da classe MP. 

 

 

Figura 50 - Diagrama de classes MP 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.8 Scheduler/Conflict Solver 

 

A Figura 51 apresenta o diagrama de classes referente ao componente em 

hardware do bloco S/CS.  

O S/CS é decomposto por meio de três classes, nomeadas PScheduler, 

CScheduler e MScheduler, que representam seus respectivos processos em 

+ config(mp : Element) : boolean

- methodDecoder() : void

# method_calculation() : void

+ processNotificationMM() : void

+ startNotificationMM() : boolean

# methodProcessorIn() : void

+ executeStep() : void

+ MP()

# if_mp_io_decoder_mp_addr_in : int

# resValue : int

# ndm : int

# itcount : int

# av2_flag : boolean

# av1_flag : boolean

# gst_flag : boolean

# k_flag : boolean

# mm_flag : boolean

# d_flag : boolean

# e_flag : boolean

# opnValue : int[]

# methAddr : int

# resAddr : int

# c_mmAddr : int

# opnAddr : int[]

MP

AT_RW_BusManager

1

1

Leitura/Escrita

1 1

Alocar/Desalocar

1 1

Receber Notificações

11
Leitura/Escrita

CM_Notif_BusManager

MP_Fetch_BusManager

AttrMemCtrl
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hardware, no qual cada um é responsável pelo escalonamento de seus respectivos 

conjuntos de processadores (PPs, CPs e MPs).  

A classe PScheduler possui conexões com o barramento 

AP_Notif_BusManager (Attribute-Premise), o qual é responsável por identificar as 

notificações recebidas através deste barramento. Ela também possui conexões com 

o barramento AT_RW_BusManager (R/W de Attributes), o qual é responsável por 

buscar os valores dos operandos no processo de alocação de uma Premise. Ela 

ainda possui conexões com o barramento PP_Fetch_BusManager (S/CS-PP), o qual 

é responsável pela alocação e desalocação de uma Premise. Ela possui conexões, 

por fim, com o barramento PCM_RW_BusManager (S/CS-MemP/C/M), o qual é 

responsável por buscar as instruções na memória P/C/M durante o processo de 

alocação. 

A classe CScheduler possui conexões com o barramento 

PC_Notif_BusManager (Premise-Condition), o qual é responsável por identificar as 

notificações recebidas através deste barramento. Ela também possui conexões com 

o barramento CP_Fetch_BusManager (S/CS-CP), o qual é responsável pela 

alocação e desalocação de uma Condition. Ela ainda possui conexões, por fim, com 

o barramento PCM_RW_BusManager (S/CS-MemP/C/M), o qual é responsável por 

buscar as instruções na memória P/C/M durante o processo de alocação. 

A classe MScheduler possui conexões com o barramento 

CM_Notif_BusManager (Condition-Method), o qual é responsável por identificar as 

notificações recebidas através deste barramento. Ela também possui conexões  com 

o barramento MP_Fetch_BusManager (S/CS-MP), o qual é responsável pela 

alocação de um Method. Ela ainda possui conexão, por fim, com o barramento 

PCM_RW_BusManager (S/CS-MemP/C/M), o qual é responsável por buscar as 

instruções na memória P/C/M durante o processo de alocação. 

Além disso, as classes CScheduler e MScheduler possuem conexão com a 

classe ConflictSolver, a qual representa o bloco em hardware responsável por 

executar o algoritmo para resolução de conflitos. 
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Figura 51 - Diagrama de classes S/CS 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.9  Núcleo von Neumann 

 

A Figura 52 apresenta o diagrama de classes referente ao núcleo von 

Neumann. A representação do núcleo von Neumann em software se dá por meio da 

classe VNCore, a qual é responsável pela execução da rotina de startup e pela 

execução de métodos implementados de maneira sequencial.  

A classe VNCore possui conexões diretas com as classes de controladores 

de memória AttrMemCtrl e PCMMemCtrl para inicialização das instruções nas 

respectivas memórias durante o processo de startup. Ainda há conexão com a 

classe MScheduler (responsável pela alocação dos Methods) para realizar a 

chamada de métodos implementados segundo o modelo von Neumann.  

Durante a execução de um método segundo o modelo von Neumann é 

possível realizar uma escrita e leitura do valor de um Attribute por meio do 

barramento AT_RW_BusManager (R/W de Attributes). 

 

+ config(config : Element) : boolean

+ executeStep() : void
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Figura 52 - Diagrama de classes vnCore 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para a implementação dos métodos segundo o modelo von Neumann, é 

necessário implementar os métodos a serem criados por meio de uma classe 

derivada da classe VNCore, e esta deve ser carregada no processo de startup do 

NOCASim (ver seção 3.1.2.10). Por sua vez, os métodos von Neumann desta classe 

derivada de VNCore devem apresentar a anotação @MethodVN atribuindo como 

parâmetro o mesmo endereço do argumento de “Endereço de Métodos von 

Neumann” de uma instrução METHOD-VN-OP (ver seção 2.3.3.3) em uma aplicação 

escrita segundo a ISA da NOCA. O Código 9 apresenta um exemplo de um método 

von Neumann no NOCASim anotado com @MethodVN. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

@MethodVN(address = 0x40218) 

public void Start_PON() 

{ 

    ... 

}  
Código 9 - Exemplo de método VN no NOCASim 

Fonte: Autoria Própria 
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+ executeStep() : void

+ config(config : Element) : boolean

+ invoke(methodAddr : int, arg : int, curCycle : int) : void

- attrMemWrite(addr : int, data : int, notBeforeCycle : int) : void

- attrMemRead(addr : int, notBeforeCycle : int) : int

+ attrPropsWrite(addr : int, data : int, notBeforeCycle : int) : void

+ attrPropsRead(addr : int, notBeforeCycle : int) : int

+ attrValueWrite(addr : int, data : int, notBeforeCycle : int) : void

+ attrValueRead(addr : int, notBeforeCycle : int) : int

- startup() : void

+ start(args : String[]) : boolean

+ initNOCABinApp(attrData : ArrayList<NOCAUnifiedBinarySegment>, pcmData : ArrayList<NOCAUnifiedBinarySegment>) : void

+ main(args : String[]) : void

+ VNCore()

VNCore

AttrMemCtrl
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3.1.2.10  Startup 

 

A Figura 53 representa o diagrama de sequência para a rotina de startup do 

NOCASim, a qual é realizada por meio das classes NOCA e VNCore. 

Inicialmente, o ator, representando o usuário por meio da interface do 

NOCASim, deve realizar a importação de um arquivo de configuração para o 

simulador através do método config. Após carregar o arquivo de configuração, os 

componentes a serem simulados são instanciados e configuradas suas respectivas 

conexões com os demais componentes, no caso do objeto da classe derivada de 

VNCore esse processo se dá por meio do método loadClassForVNMethod da classe 

NOCA. 

Após os componentes estarem devidamente configurados, o usuário deve 

carregar o arquivo binário que representa a aplicação PON a ser executada através 

do método loadNOCABinApp da classe NOCA, que por sua vez, faz a chamada do 

método initNOCABinApp da classe VNCore. 

Em seguida é possível redefinir a classe que implementa o núcleo von 

Neumann (VNCore) através do método loadClassForVNMethods. Isto permite a 

inclusão de métodos externos segundo o modelo de execução von Neumann, além 

de permitir a redefinição do método main para execução de qualquer tarefa que um 

núcleo von Neumann executaria. Caso o método main não seja redefinido, ele 

executa apenas um loop infinito. 

Por fim, o usuário inicializa a execução da aplicação, através do método 

startVNCore, que por sua vez, inicia efetivamente a execução carregando as 

instruções em suas respectivas memórias, e efetua a chamada do método main da 

aplicação PON no objeto instanciado da classe VNCore. 
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Figura 53 - Load bin app e métodos von Neumann 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.11 BreakCriteria 

 

O NOCASim deve permitir a definição de critério(s) de parada para a 

simulação. Ou seja, deve fornecer um mecanismo que permita uma forma de 

depuração das aplicações PON de maneira intuitiva e similar às técnicas de 

depuração de um código sequencial, como através de breakpoint (SOMMERVILLE, 

2007). 

A Figura 54 apresenta o diagrama de classes referente à funcionalidade com 

relação aos critérios de parada. As classes AttrValueBreakCriteria, 

SignalValueBreakCriteria e MaskedSignalValueBreakCriteria são derivadas da 

 : Usuário

 : NOCA

1: config()

vnCore : VNCore

2: setAttrMemCtrl()

3: setPCMMemCtrl()

4: setAT_RW_Bus()

5: loadNOCABinApp()

1.1: loadClassForVNMethods()
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1.1.1: CreateMessage()

5.1: initNOCABinApp()

7: startVNCore()

7.1: start()

8: startup()

9: main()

6: loadClassForVNMethods()
6.1: reload()
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classe abstrata BreakCriteria. Quando um critério de parada é definido pela instância 

de classe AttrValueBreakCriteria, é realizada uma avaliação lógica a cada passo do 

simulador, avaliando se o valor de um Attribute é correspondente à operação lógica 

com um valor constante. Caso esta avaliação lógica seja verdadeira, então a 

simulação é pausada.  

No critério de parada definido pela instância de classe 

SignalValueBreakCriteria, é feita uma avaliação a cada passo do simulador, 

comparando-se um sinal interno de algum dos componentes arquiteturais simulados 

e um valor constante. Se o resultado da comparação for verdadeiro, então a 

simulação é pausada. Em relação ao critério de parada definido pela instância de 

classe MaskedSignalValueBreakCriteria, é feita uma extensão da classe 

SignalValueBreakCriteria, na qual é aplicada uma máscara ao sinal antes de 

compará-lo. 

Já as instâncias de classe CombinedBreakCriteria, que por sua vez, também 

é derivada da classe abstrata BreakCriteria, é responsável por realizar a combinação 

entre dois dos critérios de paradas criados anteriormente. Isto permite a definição de 

critérios de parada compostos mais complexos. 

 

 

Figura 54 - Diagrama de classes BreakCriteria 

Fonte: Autoria Própria 
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3.1.2.12 Log 

 

O objetivo da geração de registros de log é permitir a avaliação do 

comportamento da simulação da NOCA após a execução de uma sessão de 

simulação por meio do NOCASim, realizando uma análise do arquivo de log gerado. 

A Figura 55 apresenta o diagrama de classes referente às classes para realização 

de registros de log dos atributos pertinentes durante a simulação. Este mecanismo 

que permite a integração do núcleo do NOCASim a visualizadores externos, tais 

como editores de texto até uma visualização gráfica. 

A classe abstrata LoggableObject é estendida por todas as classes cujos 

objetos possuem atributos para os quais se deseja fazer registros de log. Dessa 

forma, a classe abstrata NOCAComponent, a qual representa os processos em 

hardware da NOCA na forma de classes, é derivada da classe LoggableObject para 

que se possa registrar logs durante a execução do NOCASim. Para isso, os 

atributos sobre os quais se têm interesse em registrar logs, devem ser marcados 

com a anotação15 @loggable, permitindo a geração automática em XML dos 

registros de log para esses atributos, feita pela instância de classe Logger durante a 

execução de uma aplicação PON por meio do NOCASim. A instância de classe 

Logger também permite ao usuário (por meio de uma interface) gerenciar quais 

componentes derivados da classe LoggableObject são pertinentes para a 

visualização no decorrer da simulação. 

 

                                            
15

 Anotação ou do inglês Annotations, se refere a uma forma de metadados que fornece dados sobre 
um programa, que não faz parte do próprio código do programa. Assim, as anotações não têm efeito 
direto sobre o funcionamento do código. Entre as utilizações se destacam: informar ao compilador 
para detectar erros ou suprimir warnings; compilar em tempo de execução; utilizar as informações das 
anotações para geração de códigos em tempo de execução ou compilação; e utilizar as informações 
das anotações para geração de arquivos externos em tempo de execução ou compilação, tais como 
registros de logs (ORACLE, 2016b). 
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Figura 55 - Diagrama de classes Log 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.2.13 Interface 

 

A Figura 56 apresenta o diagrama de classes referente à interface com o 

usuário do NOCASim. A interface com o usuário do NOCASim pode ser feita por 

duas vias: suportando a interação por meio de uma interface de linhas de comandos 

(NOCASimCmdLine) ou por meio de uma aplicação de forma gráfica 

(NOCASimGraphicalInterface), sendo que a classe NOCASimCmdLine é derivada 

da classe abstrata NOCASimUi, e a classe NOCASimGraphicalInterface é derivada 

de NOCASimCmdLine. 

A classe NOCASimCmdLine, é responsável por implementar a interface por 

meio de linhas de comandos. Ao iniciar a aplicação através da instância de classe 

NOCASimCmdLine, é inicializado um prompt de comando, no qual é possível 

executar os comandos para operação do NOCASim, conforme o APÊNDICE A.  

Os comandos solicitados pelo usuário através de linha de comando são lidos 

pelo método prompt e interpretados pelo método execute, que por sua vez, realiza a 

- addCycleLogEntry(cycle : int) : void

- addObjectLogEntry(objName : String, objClass : Class) : void

- logAttributeValue(attrName : String, className : String, value : String) : void

+ findAttribute(objName : String, attrName : String) : Element

+ isAttributeLogEnabled(objName : String, attrName : String) : boolean

+ enableAttributeLog(objName : String, attrName : String, enable : boolean) : boolean

+ createCacheDump(mct : MemCtrlType) : CacheDump

+ createMemoryDump(baseAddr : int, size : int) : MemoryDump

+ getLoggableObjectByName(name : String) : LoggableObject
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- loadLogData() : void
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+ enable(enable : boolean) : void

+ Logger()

+ openLogConfigFile(logConfigFileName : String, write : boolean) : void

+ openLogFile(logFileName : String, write : boolean) : void

+ Logger(logFile : File, logConfigFile : File)

# isEnabled : boolean

Logger

+ getListOfLoggableAttribs() : ArrayList<String>

+ getAttribClass(name : String) : Class

+ getAttribValue(name : String) : Object

+ setName(name : String) : void

+ getName() : String

+ LoggableObject(name : String)

+ LoggableObject()

# name : String

<<abstract>>

LoggableObject

1 1

Executar

1

1

Registrar Logs

1..*

1

Simular

<<abstract>>

NOCAComponent

NOCA
<<abstract>>

NOCASimUI
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chamada aos métodos que representam os comandos a serem executados de fato 

(step, start, status, bc, init, log, noca e io). Esses comandos são responsáveis por 

comandar a inicialização do simulador; comandar o número de passos a serem 

simulados; verificar o status da simulação; adicionar e remover critérios de parada; 

interromper a simulação; configurar registros de log e enviar de comando a um 

dispositivo de entrada pelo ambiente externo. Adicionalmente, é possível importar 

um script em arquivo de texto que contenha uma sequência de comandos, de forma 

a facilitar a repetição dos mesmos comandos várias vezes. 

 

 

Figura 56 - Diagrama de classes para interface com o usuário 

Fonte: Autoria Própria 

 

Com relação à aplicação na forma gráfica, foi criada uma segunda aplicação 

desacoplada do NOCASim. Esta segunda aplicação importa o simulador NOCASim 

como uma biblioteca, na qual a interface de comunicação ocorre por meio de uma 

instância da classe NOCASimGraphicalInterface. Esta classe teve como objetivo 

reutilizar a implementação da classe NOCASimCmdLine, além de fornecer uma 

interface para desacoplar o NOCASim da implementação da interface gráfica, a qual 

+ outputDebugMessage(m : String) : void

# notifySimulationStopped() : void

# io(args : String[]) : void

# noca(args : String[]) : void

# log(args : String[]) : void

# init(args : String[]) : void

# bc(args : String[]) : void

# status() : void

# stop() : void

# start() : void

# step(args : String[]) : void

# script(args : String[]) : void

+ executionCommands(cmds : String[]) : void

+ prompt() : String

+ execute() : void

+ main(args : String[]) : void

+ NOCASimCmdLine(input : InputStream, output : PrintStream)

# initialized : boolean

NOCASimCmdLine

# notifySimulationStopped() : void

# io(args : String[]) : void

# noca(args : String[]) : void

# log(args : String[]) : void

# init(args : String[]) : void

# bc(args : String[]) : void

# status() : void

# stop() : void

# start() : void

# step(args : String[]) : void

# script(args : String[]) : void

+ execute() : void

+ removeBreakCriteria(bc : BreakCriteria) : boolean

+ addBreakCriteria(bc : BreakCriteria) : boolean

+ outputDebugMessage(m : String) : void

+ getLogger() : Logger

+ getNOCASimUI() : NOCASimUI

+ NOCASimUI()

<<abstract>>

NOCASimUI

# logger

1

Registrar Logs
1

Adicionar/Remover

+ <<abstract>> toString() : String

+ <<abstract>> test(comps : ArrayList<NOCAComponent>) : boolean

+ getName() : String

+ setName(n : String) : void

+ BreakCriteria()

# name : String

BreakCriteria

<<abstract>>

Logger

+ getLoggableObjList() : ArrayList<String>

# notifySimulationStopped() : void

+ io(args : String[]) : void

+ noca(args : String[]) : void

+ log(args : String[]) : void

+ init(args : String[]) : void

+ bc(args : String[]) : void

+ status() : void

+ stop() : void

+ start() : void

+ step(args : String[]) : void

+ script(args : String[]) : void

+ executionCommands(cmd : String) : void

+ getCreatedBreakCriteriaList() : LinkedHashSet<BreakCriteria>

+ setOutput(output : OutputStream) : void

+ getOutput() : PrintStream

+ execute() : void

+ NOCASimGraphicalInterface()

NOCASimGraphicalInterface
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foi implementada utilizando a linguagem Java em conjunto com a biblioteca Java 

Swing16. 

A Figura 57 apresenta o diagrama de classes referente à interface gráfica 

desacoplada do NOCASim, de forma que a classe NOCASimGraphicalInterface 

fornece a estrutura para ligação entre a aplicação gráfica e o NOCASim. Para 

implementação da interface gráfica por meio da biblioteca Java Swing é necessário 

instanciar o componente JPanel17. Dessa forma, a classe NocaSimInterfacePanel é 

derivada de JPanel, que por sua vez, serve como base para as classes que 

representam as diversas partes da interface gráfica, tais como: organização da 

posição dos painéis (NorthPanel, EastPanel e CenterPanel), barra de ações 

(ToolbarPanel), configuração de objetos logáveis (LogConfigPanel), configuração de 

critérios de parada (BreakCriteriaPanel), visualização dos registros de log 

(LogPanel) e visualização da saída de texto do NOCASim (CmdPanel). 

 

 

Figura 57 - Diagrama de classes da Interface Gráfica 

Fonte: Autoria Própria 

                                            
16

 Conjunto de componentes para construção de GUIs (Graphical User Interfaces – interfaces gráficas 
de usuário). Faz parte da biblioteca Java Fundation Class, que fornece um conjunto de recursos para 
contrução de interfaces gráficas e interatividade para múltiplas plataformas (DEITEL; DEITEL, 2010).  
17

 Componente da biblioteca Java Swing que fornece uma área em que outros componentes podem 
ser adicionados e organizados (DEITEL; DEITEL, 2010). 

+ printCmd(args : String[]) : void

+ printCmd(cmd : String) : void

+ NocaSimInterfacePanel(graphicalInterface : NOCASimGraphicalInterface)

NocaSimInterfacePanel

+ execute() : void

+ NOCASimGraphicalInterface()

NOCASimGraphicalInterface

NorthPanel

CenterPanel

EastPanel

ToolbarPanel

LogPanelCmdPanel

11

Contém

1 1Contém

11

Contém

LogConfigPanel

BreakCriteriaConfigPanel

1

1

Contém

1

1

Contém

1 1

Usa

JPanel

+ NocaSimApp()

+ main(args : String[]) : void

NocaSimApp

1

Contém

1

1

Contém

1

1

Contém
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A interface gráfica foi dividida em três partes, apresentadas na Figura 58. A 

primeira parte que está no topo da figura consiste em uma barra de ações, a qual 

contém os principais comandos a serem enviados para o simulador. O primeiro 

comando tem a função de inicializar de forma parametrizável o NOCASim a partir de 

um arquivo de configuração. Já o segundo comando, tem como função carregar a 

aplicação a ser executada pelo simulador e carregar (alocar e ligar) dinamicamente 

os métodos von Neumann a partir de uma classe externa em Java. O terceiro 

comando tem como função iniciar a simulação a partir do ciclo atual até que algum 

dos critérios de parada configurados seja atingido, enquanto o quarto comando tem 

como objetivo interromper a simulação. O quinto comando executa a simulação com 

um número pré-definido de ciclos de clock e o sexto comando tem o objetivo de 

apresentar ao usuário o status da simulação (parada ou executando) e os valores do 

ciclo de clock atual. Por fim, o último comando tem como objetivo importar um script 

em arquivo de texto que contenha um conjunto de comandos (conforme APÊNDICE 

A), de forma a facilitar a configuração e inicio da simulação por meio do NOCASim. 

A segunda parte da interface corresponde aos painéis do lado direito da 

interface, que contém a funcionalidade de configurar os objetos que terão registros 

de log durante a simulação e a funcionalidade de configurar os critérios de parada. A 

última parte corresponde ao painel central, que por sua vez, tem o objetivo de 

apresentar as informações dos registros de logs e os resultados da simulação na 

forma textual. 
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Figura 58 - Interface Gráfica do NOCASim 

Fonte: Autoria Própria 

3.1.3 Referências entre NOCA e NOCASim 

 

A Tabela 14 apresenta a relação entre os componentes implementados na 

NOCA e suas respectivas abstrações na forma de classe no NOCASim. Os 

componentes que fazem parte da implementação da NOCA e tiveram 

implementação em hardware por meio de VHDL são apresentados na primeira 

coluna, enquanto na segunda coluna, são apresentas as classes que correspondem 

à implementação destes componentes em software, no NOCASim. 

 

Tabela 14 - Componentes NOCA x Classes NOCASim 

NOCA Classes NOCASim 

Premise Processor PP 

Condition Processor CP 

Method Processor MP 

Scheduler/ Conflict Solver Scheduler 

PScheduler 

CScheduler 

MScheduler 

ConflictSolver 
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AttrMemCtrl MemCtrl 

AttrMemCtrl 

PCMMemCtrl MemCtrl 

PcmMemCtrl 

Internal RAM (at_int_ram) RAM 

Cache 

Internal RAM (pcm_int_ram) RAM 

Cache 

Núcleo von Neumann VNCore 

Barramento S/CS-PP Bus 

PP_Fetch_BusManager 

Barramento S/CS-CP Bus 

CP_Fetch_BusManager 

Barramento S/CS-MP Bus 

MP_Fetch_BusManager 

Barramento Attribute-Premise Bus 

AP_Notif_BusManager 

Bus Arbiter (ap_bus_arbiter) BusArbiter 

Barramento Premise-Condition Bus 

PC_Notif_BusManager 

Bus Arbiter (pc_bus_arbiter) BusArbiter 

Barramento Condition-Method Bus 

CM_Notif_BusManager 

Bus Arbiter (cm_bus_arbiter) BusArbiter 

Barramento R/W de Attributes Bus 

AT_RW_BusManager 

Bus Arbiter (at_rw_bus_arbiter) BusArbiter 

Barramento S/CS-MemPCM Bus 

BusArbiter 

PCM_RW_BusManager 

Barramento de Operação von Neumann Chamada de método realizada via 

mecanismos de reflexão 
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3.2 TESTES E VALIDAÇÕES 

 

Esta seção descreve os testes e validações realizados durante o 

desenvolvimento do NOCASim, os quais foram divididos em duas etapas. 

Para a validação do NOCASim, não foi utilizado um modelo formal porque 

este tomaria um tempo excessivo para o período de mestrado. Desta forma, 

realizou-se uma avaliação de por meio de testes unitários e de integração, 

comparando as medidas de validação do NOCASim com os valores similares 

obtidos com a NOCA sintetizada em FPGA. 

A primeira etapa envolveu a criação e execução de testes unitários e de 

integração dos subsistemas implementados, para verificar o correto comportamento 

funcional destas implementações. Uma segunda etapa foi a realização de 

comparações do NOCASim com uma implementação específica da NOCA 

sintetizada em FPGA para validar se o desempenho do NOCASim estava coerente 

com o desempenho real da NOCA. 

3.2.1 Testes Unitários e de Integração 

 

Os primeiros testes de unitários executados foram com relação à escrita e 

leitura nos blocos de memória e, em seguida, foram realizados os testes de leitura e 

escritas nos barramentos. Após verificar o correto funcionamento das classes 

correspondentes aos blocos de memória e barramentos, iniciaram-se os testes 

unitários com relação aos processadores específicos.  

A respeito dos testes de unitários, com os processadores de PPs e CPs, 

estes foram realizados com o objetivo de validar o consumo de uma notificação, o 

cálculo lógico/relacional e a geração de notificações, quando aprovado o cálculo 

lógico/relacional. Nos testes em questão, as instruções eram pré-alocadas, de forma 

que foram criadas derivações, ou seja, extensões em uma relação de herança de 

classes específicas para testes de cada elemento a ser avaliado, nas quais os 

registradores na forma de atributos eram inicializados na instanciação de cada 

processador específico para teste.  

Já com relação ao processador MP, foram realizados testes unitários com o 

objetivo de validar o consumo de uma notificação, a realização do cálculo 
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especificado e a escrita do resultado na memória. Neste caso, as instruções também 

eram pré-alocadas, de forma que foram criadas derivações, ou seja, extensões em 

uma relação de herança de classes específicas para testes, nas quais os 

registradores na forma de atributos eram inicializados na instanciação de cada 

processador específico para teste. 

Após os testes com relação ao funcionamento dos PPs, CPs e MPs, também 

foram realizados testes para validar a alocação e desalocação de uma instrução em 

seu respectivo processador, porém, ainda sem o envolvimento do Scheduler. 

Em seguida, também com instruções pré-alocadas (por meio de derivações 

específicas para testes), foi verificada a propagação das notificações através dos 

processadores e barramento, validando o resultado da propagação das notificações 

por meio da alteração do valor de um atributo na memória de Attributes. 

O próximo teste realizado foi a respeito da integração dos processadores 

(PP, CP e MP) com o Scheduler através de suas respectivas classes PScheduler, 

CScheduler e MScheduler, no qual é verificada a integração entre os blocos do 

Scheduler, processadores específicos, memória P/C/M e memória de Attributes (no 

caso do PScheduler, MScheduler e MP). Com relação ao MScheduler, também 

foram realizados testes para a chamada de métodos no núcleo von Neumann. 

Após os testes realizados com instruções pré-alocadas e memórias 

preenchidas antecipadamente, realizou-se testes carregando uma aplicação PON 

por meio de um arquivo binário. Esse teste teve como objetivo validar a integração 

da rotina de startup no núcleo von Neumann, com a alocação das instruções, 

geração, consumo e propagação das notificações, cálculos relacionais, cálculos 

lógicos, operações sobre Attributes, leitura e escrita nas memórias e chamadas para 

métodos von Neumann. Esta primeira aplicação consistiu em um conjunto de Rules 

de forma a implementar um contador simples até um determinado valor. 

Por fim, foi realizado o último teste de integração através da aplicação “Mira 

Alvo”, o qual teve o objetivo de validar a integração da rotina de startup no núcleo 

von Neumann, com a alocação das instruções, geração, consumo e propagação das 

notificações, cálculos relacionais, cálculos lógicos, operações sobre Attributes, 

leitura e escrita nas memórias, chamadas para métodos von Neumann e por fim a 

desalocação das instruções.  
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3.2.2 Validação do NOCASim 

 

A segunda etapa consistiu na validação do comportamento dos subsistemas 

do NOCASim de acordo com os subsistemas de uma implementação específica da 

NOCA sintetizada em FPGA (4 PPs, 4CPs e 4MPs), a cada ciclo de clock. Esta 

validação teve o objetivo de verificar se o desempenho da simulação por meio do 

NOCASim estava coerente com o protótipo (P2ON) implementado por Linhares 

(2015).  

Para fins de comparação, foi utilizada uma mesma aplicação, apresentada 

pelo Código 10, que consistiu em um contador de 0 a 5 desenvolvido em assembly 

segundo a ISA da NOCA. A escolha desta aplicação ocorreu devido ao baixo 

número de elementos PON e, consequentemente uma menor complexidade para 

obter e analisar as formas de ondas dos registradores internos dos subsistemas e 

dos barramentos de interconexões da NOCA. 

O Código 10 é composto pelos seguintes componentes PON: um Attribute 

(COUNTER), duas Premises (INC_P e END_P), duas Conditions (INC_C e END_C), 

um Method (INC_M) e por um método von Neumann (STOP_M). O Attribute 

COUNTER corresponde ao valor a ser incrementado; A Premise INC_P corresponde 

à avaliação lógica se o Attribute COUNTER é menor do que o valor constante 5; Já 

a Premise ENP_P corresponde à avaliação lógica se o Attribute COUNTER é igual 

ao valor constante 5; A Condition INC_C é composta apenas pela Premise INC_P e, 

caso aprovada, realiza uma notificação para a execução do Method INC_M, que é 

responsável por incrementar o valor do Attribute COUNTER; Já a Condition END_C 

é composta apenas pela Premisse END_P e, caso aprovada realiza uma notificação 

para a execução do método von Neumann STOP_M, que informa ao usuário o fim 

da aplicação; 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

#define MAX_COUNTER          5 

#define VN_STOP_METHOD_ADDR  0004026c  

 

//Atributos 

COUNTER: ATTRIBUTE-DECL,,,N,,2,0,INC_P,END_P; 

 

//Premissas 

 

//COUNTER < MAX_COUNTER 

INC_P: PREMISE-OP,,,R,,,AV,<,1,COUNTER, MAX_COUNTER, INC_C; 

 

//COUNTER == MAX_COUNTER 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

END_P: PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,COUNTER, MAX_COUNTER, END_C; 

 

//Condições  

 

@00C00800 

 

// END_P(COUNTER == MAX_COUNTER) 

END_C: CONDITION-OP,,,,,15,!!,1,END_P,,STOP_M; 

     

// INC_P(COUNTER < MAX_COUNTER) 

INC_C: CONDITION-OP,,,R,,15,!!,1,INC_P,,INC_M; 

 

//Métodos 

 

@00C01000 

 

//Método von Neumann 

STOP_M: METHOD-VN-OP, VN_STOP_METHOD_ADDR, 0; 

 

//COUNTER = COUNTER + 1 

INC_M: METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,INC_C, COUNTER,,COUNTER;  
Código 10 - Contador desenvolvido segundo a ISA da NOCA 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para obter os dados da execução na NOCA, foi utilizada a ferramenta 

SignalTap2 da Altera. Esta ferramenta permite a analisar o comportamento de sinais 

internos em tempo real de um projeto implementado em FPGA, sem a necessidade 

de pinos de entrada e saída adicionais (ALTERA, 2017). Desta forma, o SignalTap2 

foi utilizado para adquirir e analisar os sinais internos à NOCA para comparar com 

registros de logs gerados pelo NOCASim. Estas comparações tiveram o objetivo de 

validar se o desempenho dos subsistemas implementados eram de fato coerentes 

com a implementação em FPGA.  

A Figura 59 apresenta os sinais internos da NOCA obtidos por meio da 

ferramenta SignalTap2, os quais permitiram a comparação dos subsistemas 

implementados no NOCASim com os componentes da NOCA AttrMemCtrl, 

PCMMemCtrl, Premise Processor, Condition Processor, Method Processor, 

Scheduler/Conflict Solver e núcleo von Neumann. 
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Figura 59 - Sinais internos da NOCA 

Fonte: Autoria Própria 
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Após a comparação dos estados internos do NOCASim com os sinais 

internos da NOCA em FPGA por meio da ferramenta SignalTap2, verificou-se que 

estes sinais são coerentes com os sinais simulados, isto é, com a mesma 

quantidade de clock para as mesmas funcionalidades. Para algumas situações 

específicas como no cálculo de um MP, ocorreram diferenças de um ciclo de clock 

tanto para mais e para menos, entre o NOCASim e a implementação da NOCA em 

FPGA. Isto é natural, dado que o NOCASim e a implementação da NOCA em FPGA 

não são idênticas, podendo haver pequenas diferenças de desempenho para 

diferentes formas de implementação.  

Entretanto, o objetivo deste trabalho é realizar a simulação da arquitetura da 

NOCA e não apenas uma implementação específica que emule precisamente 

aquela instância específica no NOCA em FPGA, nomeadamente a P2ON. Desta 

forma, pode-se afirmar que os dados obtidos para validação da NOCA são de fato 

coerentes com os dados esperados a partir dos artefatos utilizados para a 

concepção desta arquitetura. 

3.3 ALTERAÇÕES NA LINGUAGEM E COMPILADOR DO PON – 

LINGPON 1.2  

 

Esta seção apresenta um trabalho sinérgico ao desenvolvimento do 

NOCASim durante o período de mestrado com relação a linguagem e compilador 

PON, LingPON, em sua versão 1.2 (ver seção 2.2.6.2). A primeira etapa foi a adição 

do conceito de Formation Rules (ver seção 2.2.5.3) à linguagem PON. Este conceito 

permite a replicação de Rules quando o conhecimento causal desta Rule é comum 

para diferentes conjuntos de instâncias de FBEs. A segunda etapa foi adaptação do 

compilador PON para assembly segundo a ISA da NOCA. Estas adaptações tiveram 

como objetivo facilitar o desenvolvimento de aplicações por meio de uma linguagem 

específica ao PON, a qual apresenta maior nível de abstração do que quando 

comparado ao desenvolvimento em assembly, além de permitir a replicação de 

Rules, somente a partir de novas instâncias de um FBE. 
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3.3.1 Regras de Formação 

 

Para a adaptação do compilador com relação às Regras de Formação 

(Formations Rules) foi necessário incluir novos componentes nas etapas de análise 

léxica, análise sintática e síntese. Para análise léxica foram adicionados novos 

tokens à linguagem PON. Estes tokens, por sua vez, foram adicionados à BNF 

(ANEXO B) que é utilizada para análise sintática. Em sequência, para a etapa de 

síntese, foi implementado um novo gerador de código, no qual a linguagem alvo é 

um código em linguagem PON intermediário. Este código intermediário, por sua vez, 

deve ser compilado para alguma das opções disponíveis no compilador PON (C, 

C++, Framework, VHDL ou NOCA, conforme ANEXO A). A Figura 60 apresenta as 

etapas de compilação da linguagem PON após as adaptações realizadas. 

 

 

Figura 60 - Diagrama de atividades com as etapas de compilação após as adaptações 
realizadas.  

Fonte: Adaptado de Santos (2017) 

Análise Léxica (Flex/Lex)
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O Código 11 apresenta um exemplo da estrutura sintática de uma Formation 

Rule na linguagem PON. Para que uma Rule seja replicada para cada instância de 

um determinado FBE, é necessário que as Premises e Instigations façam referência 

ao nome do FBE ao invés da sua instância. No caso da Formation Rule do Código 

11, é feita referência ao FBE Semaphore_NOP (ver Código 7 na seção 2.2.6.2) e 

Counter, que representa um contador. Neste caso, esta Formation Rule será 

replicada para cada combinação de instâncias do FBE Semaphore_NOP com as 

instâncias do FBE Counter. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

formRule rlVerticalTrafficLightRed 

   properties 

 keeper true 

   end_properties 

 

   condition 

      subcondition sbVerticalTrafficLightRed 

    premise imp prAtSeconds Semaphore_NOP.atSeconds == 90  

            and 

    premise prSemaphoreState Semaphore_NOP.atSemaphoreState == 4 

 end_subcondition 

   end_condition 

   action 

 instigation inVTLR Semaphore_NOP.mtVerticalTrafficLightRED();  

 instigation inResetTime Semaphore_NOP.mtResetTimer(); 

      instigation inEndInc Counter.mtIncCounter();  

   end_action 

end_ formRule 
Código 11 - Exemplo do código para Formation Rule 

Fonte: Autoria Própria 

 

Outro conceito próximo ao de Formation Rules é o conceito de FBE Rules. 

Implementado por Santos (2017)18, que consiste em um caso particular de 

Formation Rules, na qual a Rule está relacionada apenas a um determinado tipo de 

FBE, enquanto nas Formation Rules, uma Rule pode estar relacionada a mais de um 

FBE. O Código 12 apresenta um exemplo da estrutura sintática de um FBE Rule na 

linguagem PON. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

fbe Semaphore_NOP 

   ... 

 

   fbeRule rlHorizontalTrafficLightYELLOW 

      condition 

                                            
18

 Embora sinérgicos, os dois conceitos foram implementados de forma separada e integrados 
posteriormente. 



165 
 
 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

         subcondition sbHorizontalTrafficLightYELLOW 

            premise prSeconds2 Semaphore.atSeconds == 40 and  

  premise prSemaphoreState2 Semaphore.atSemaphoreState == 0 

     end_subcondition 

  end_condition 

  action 

          instigation inHTLY 

             Semaphore_NOP.mtHorizontalTrafficLightYELLOW(); 

   end_action 

   end_fbeRule 

end_fbe 
Código 12 - Exemplo do código para FBE Rule 

Fonte: Autoria Própria 

3.3.2 Assembly segundo a ISA da NOCA 

 

No caso da adaptação do compilador para gerar código assembly segundo a 

ISA da NOCA, foi alterada apenas a etapa de síntese, sendo implementada a classe 

NOCACompiler que é responsável pela geração do código alvo, neste caso 

assembly segundo a ISA NOCA, a partir da tabela de símbolos. A Figura 61 

apresenta a estrutura do compilador por meio de um diagrama de classes, onde a 

classe NOCACompiler é derivada da classe Compiler, que por sua vez, é 

responsável por preencher a tabela de símbolos.  
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Figura 61 - Diagrama de classes do compilador PON 

 Fonte: Adaptado de Ferreira, 2015 

 

O Código 13 apresenta um exemplo de uma aplicação referente a um 

contador desenvolvido em linguagem PON, enquanto o Código 14 apresenta o 

código alvo em assembly NOCA gerado por meio do compilador PON.  

A aplicação é composta pelo FBE Counter e pelas Rules RlCounterEquals5 

e RlCounterLess5. O FBE Counter é composto pelo Attribute count, que 

corresponde ao valor a ser incrementado, e pelos Methods mtInc, mtRst e mtEnd. O 

Method mtInc é responsável por incrementar o valor do Attribute count; Já o Method 

mtRst é responsável por zerar o valor do Attribute count; Por fim, o Method mtEnd 

corresponde a chamada de um método von Neumann que esteja no endereço 

0x4029c. Este endereço é arbitrário e deve ser configurado de acordo, durante a 
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implementação de um método von Neumann na derivação da classe VNCore, 

conforme seção 3.1.2.9, de tal maneira que o NOCASim possa executar esse 

método de maneira semelhante ao núcleo von Neumann sintetizado em FPGA. 

A Rule RlCounterLess5 é composta pela Condition CdCounterLess5, que é 

formada apenas pela Premise PrCounterLess5, e por uma Action que composta 

apenas pela Instigation inInc. A Premise PrCounterLess5 realiza a avaliação lógica 

se o Attribute count é menor do que o valor constante 5. Caso a Premise 

PrCounterLess5 tenha seu valor lógico verdadeiro, sua respectiva Condition também 

é aprovada, ativando a execução da Action desta Rule, que por sua vez, irá realizar 

a chamada (por meio da Instigation inInc) para execução do Method mtInc, 

incrementando o valor do Attribute counter. 

A Rule RlCounterEquals5 é composta pela Condition CdCounterEquals5, 

que é formada apenas pela Premise PrCounterEquals5, e por uma Action que 

composta apenas pelas Instigations inEnd e inRst. A Premise PrCounterEquals5 

realiza a avaliação lógica se o Attribute count é igual ao valor constante 5. Caso a 

Premise PrCounterEquals5 tenha seu valor lógico verdadeiro, sua respectiva 

Condition também é aprovada, ativando a execução da Action desta Rule, que por 

sua vez, irá realizar a chamada (por meio da Instigation inRst) para execução do 

Method mtRst, alterando o valor do Attribute count para zero, e irá realizar a 

chamada (por meio da Instigation inEnd) para o método von Neumann no endereço 

0x4029c. 
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21 

//FBE 

fbe Counter 

    attributes 

        integer count 0 

    end_attributes 

    methods 

        method mtInc(count = count + 1) 

   method mtRst(count = 0) 

   method mtEnd() begin_method 0x4029c end_method 

    end_methods 

end_fbe 

 

//Instâncias de FBEs 

inst 

 Counter counter  

end_inst 

 

//Seleciona o tipo de estratégia de escalonamento 

strategy 

 no_one 

end_strategy 
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27 
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29 

30 
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39 

40 

41 

42 
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44 

44 

45 

46 

47 

48 

 

//Rules 

rule RlCounterEquals5 

    condition 

   subcondition CdCounterEquals5 

            premise PrCounterEquals5 counter.count == 5 

        end_subcondition          

    end_condition 

    action 

        instigation inEnd counter.mtEnd();  

        instigation inRst counter.mtRst(); 

    end_action 

end_rule 

 

rule RlCounterLess5 

    condition 

   subcondition CdCounterLess5 

            premise renotify PrCounterLess5 counter.count < 5 

        end_subcondition          

    end_condition 

    action 

        instigation inInc counter.mtInc(); 

    end_action 

end_rule 

 

main { 

  

} 
Código 13 - Exemplo de aplicação em linguagem PON 

Fonte: Autoria Própria 

 

O Código 14 apresenta o resultado da compilação do Código 13, no qual os 

elementos PON: Attributes, Premises, Conditions e Methods escritos em linguagem 

PON, são representados por meio de suas respectivas instruções segundo a ISA da 

NOCA: ATTRIBUTE-DECL, PREMISE-OP, CONDITION-OP, METHOD-OP e 

METHOD-VN-OP. Adicionalmente, o código gerado pelo compilador é de fato similar 

ao Código 10, escrito diretamente em Assembly NOCA. 

 

1 

2 
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13 

14 

15 

#define VN.counter.mtEnd 4029c end_method 

 

counter.count: ATTRIBUTE-DECL,,,N,,2,0,PrCounterEquals5,PrCounterLess5; 

 

PrCounterEquals5:  

PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,counter.count,5,CdCounterEquals50; 

 

PrCounterLess5: 

PREMISE-OP,,,R,,,AV,<,1,counter.count,5,CdCounterLess50; 

 

@c00020 

CdCounterEquals50: 

CONDITION-OP,,,,,0,!!,2,PrCounterEquals5,,counter.mtEnd,counter.mtRst; 

 

CdCounterLess50:    
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16 

17 

18 

19 

20 
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22 

23 

24 

25 

26 

CONDITION-OP,,,R,,0,!!,1,PrCounterLess5,,counter.mtInc; 

  

@c00050 

counter.mtInc:  

METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdCounterLess50,counter.count,,counter.count; 

 

counter.mtRst:  

METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdCounterEquals50,0,,counter.count; 

 

counter.mtEnd: METHOD-VN-OP,VN.counter.mtEnd,0; 

Código 14 - Assembly NOCA gerado a partir da linguagem PON 

Fonte: Autoria Própria 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou o desenvolvimento de um simulador para a 

arquitetura NOCA, conforme proposto como objetivo específico desta pesquisa. 

Na primeira parte deste capítulo, foram apresentados os requisitos 

funcionais e não funcionais levantados para a concepção do NOCASim. A estratégia 

de design do projeto NOCASim foi basear-se no projeto da NOCA, que forneceu os 

artefatos necessários para elaboração do NOCASim, tais como: modelo lógico, 

modelo dinâmico, diagramas de blocos arquitetural, diagrama de blocos internos aos 

subsistemas da NOCA (Memórias, PP, CP, MP e S/CS), diagramas de estados, 

diagramas de sequência, entre outros. A partir dos requisitos levantados, foram 

levantados os casos de uso e, em conjunto com os artefatos próprios da NOCA, foi 

feita uma representação dos blocos componentes da microarquitetura da NOCA na 

forma de classes. Também foi apresentado o modelo de simulação do NOCASim, o 

qual tem a evolução de seus estados internos durante a simulação baseada em 

ciclos de clock simulados. 

Ainda, os diversos subsistemas que fazem parte da implementação da 

NOCA, tais como: Subsistema de Memória de Attributes, Subsistema de Memória 

P/C/M, Subsistema de Memória de startup e métodos von Neumann, barramentos, 

conjunto de Premise Processors (PPs), conjunto de Condition Processors (CPs), 

conjunto de Method Processors (MPs), Scheduler/Conflict Solver (S/CS) e Núcleo 

Von Neumann, tiveram suas abstrações por meio de classes na linguagem Java 

detalhadas em termos funcionalidade, estrutura interna e suas respectivas relações. 

Adicionalmente, foram detalhados os processos de Startup, critérios de parada e 

registros de logs, e apresentada uma interface com usuário através de linha de 
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comando e uma interface gráfica. Após a descrição dos componentes do NOCASim, 

foi apresentada a relação entre os componentes implementados na NOCA e suas 

respectivas abstrações na forma de classe no NOCASim. 

 Em sequência, foram descritos os testes unitários e de integração dos 

subsistemas implementados para verificar o correto comportamento funcional destas 

implementações. Ainda, uma segunda etapa de testes consistiu na validação do 

comportamento dos subsistemas do NOCASim de acordo com os subsistemas de 

uma implementação específica da NOCA sintetizada em FPGA (4 PPs, 4CPs e 

4MPs), a cada ciclo de clock. Esta validação teve o objetivo de verificar se o 

desempenho da simulação por meio do NOCASim estava de fato coerente com o 

protótipo sintetizado em FPGA. 

Por fim, foram apresentadas adaptações realizadas na linguagem e 

compilador PON, que envolveu implementação do conceito de Formation Rules (ver 

seção 2.2.4.3) na linguagem PON, e a adaptação do compilador PON para gerar 

código alvo em assembly segundo a ISA da NOCA. Estas adaptações tiveram como 

objetivo facilitar o desenvolvimento de aplicações para os casos de estudo a serem 

realizados. 

Em tempo, a implementação do NOCASim, tem como vantagem a execução 

de uma aplicação PON (seguindo a ISA da NOCA) com uma escalabilidade 

simulada mais adequada, na qual seria possível obter o número de unidades de 

processamento na mesma proporção do que o número de elementos PON que 

compõem uma aplicação. Este fato é possível, pois a replicação dos múltiplos 

núcleos de execução depende apenas da replicação das suas instâncias em 

software, permitindo o NOCASim reduzir ou eliminar as limitações de escala 

impostas pela plataforma em hardware para uma determinada aplicação executando 

segundo a NOCA. Ainda, a simulação da NOCA por meio do NOCASim permite que 

a execução seja controlada passo a passo, permitindo a visualização dos estados 

internos da NOCA e gerando registros de logs. 

O capítulo 4 a seguir apresenta os casos de estudos e os resultados obtidos 

dos experimentos realizados. 
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4 CASOS DE ESTUDO 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever os casos de estudos utilizados 

para realizar avaliações da NOCA por meio do NOCASim. São apresentados os 

materiais e métodos utilizados, a descrição de cada caso de estudo e das diferentes 

configurações utilizadas, os resultados obtidos e a discussão sobre estes resultados. 

Ainda são apresentadas reflexões sobre possíveis melhorias a serem aplicadas a 

NOCA em si. 

4.1 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta seção apresenta os detalhes com relação às ferramentas e 

equipamentos utilizados para os experimentos, além do método empregado para 

obtenção e análise dos resultados. 

4.1.1 Recursos Materiais Utilizados 

 

Como plataforma de execução dos experimentos por meio do NOCASim, foi 

utilizado um notebook com processador Core i7 4500u 1.8GHz (2 núcleos e 4 

processadores lógicos) e 8GB de memória RAM. Ainda, o sistema operacional 

utilizado foi o Windows 10.  

Em tempo, como o NOCASim foi desenvolvido por meio da linguagem Java, 

a versão utilizada da mesma foi o Java 8. Esta versão foi utilizada em conjunto com 

a IDE Eclipse Mars 4.5.2 For Java Developers. 

4.1.2 Método Aplicado 

 

O método para realizar os experimentos dos casos de estudos envolveu as 

seguintes etapas: 

 

 Desenvolvimento da aplicação por meio da linguagem PON e compilação da 

mesma para Assembly NOCA por meio do compilador PON; 
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 Concepção dos métodos von Neumann na linguagem Java que serão utilizados 

pela simulação do núcleo von Neumann no NOCASim. Estes métodos são 

executados de forma conjunta com a aplicação desenvolvida na etapa anterior; 

 

 Configuração dos ambientes de execução do NOCASim por meio de arquivos de 

configuração a serem importados durante a execução dos experimentos; 

 

 Execução das aplicações desenvolvidas e obtenção dos dados para avaliação; 

 

 Tabelamento dos dados e geração dos gráficos para auxiliar nas análises a 

respeito da NOCA. 

4.2 CASO DE ESTUDO I – APLICAÇÃO MIRA ALVO 

 

Esta subseção apresenta o detalhamento do primeiro caso de estudo, 

intitulado “Mira-Alvo”, em termos de sua descrição e seus objetivos, as 

configurações dos experimentos, os resultados obtidos por meio deste caso de 

estudo e uma discussão a respeito destes resultados. 

4.2.1 Descrição do Caso de Estudo 

 

O primeiro caso de estudo ocorreu por meio da aplicação intitulada “Mira-

Alvo”, tal como o experimento realizado por Linhares (2015), cf. seção 2.4.1.  

Esta aplicação consiste em um toy problem no qual é simulada a interação 

entre entidades que fazem o papel de mira (“arqueiros” ou “Archer”) com entidades 

que fazem o papel de alvo (“maçãs” ou “Apple”), as quais são tratadas em PON 

como instâncias FBEs do tipo FBE_Archer e FBE_Apple. Em tempo, esta interação 

segue determinadas regras de jogada que podem ser replicadas para N arqueiros, 

sendo tais regras tratadas naturalmente como Rules em PON. 

As Rules (“regras”) desta aplicação consistem basicamente em verificar que 

determinado FBE Archer (“arqueiro”) “flechou” uma determinada FBE Apple (“maçã”) 

quando as seguintes condicionantes forem atendidas: a “maçã” estiver pronta, não 



173 
 
 

 

tenha sido perfurada e tiver um identificador compatível com o do “arqueiro” 

correspondente.  

O Código 15 apresenta um FBE desenvolvido para a aplicação do primeiro 

caso de estudo, a qual representa a entidade “maçã”. Esta entidade é composta 

pelos Attributes que representam os estados se a maçã já foi “flechada” (isCrossed) 

e se ela está “pronta” (status). Ainda, este FBE é composto pelos métodos mtCross 

e mtResetStatus, os quais mudam o estado do Attribute isCrossed para “flechado” 

(mtCross) e reseta o Attribute status para falso (mtResetStatus). 

 

1 

2 
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fbe Apple 

   attributes 

      boolean isCrossed false 

      boolean status false 

   end_attributes 

   methods 

      method mtCross(isCrossed = true) 

      method mtResetStatus(status = false) 

   end_methods 

end_fbe 

Código 15 - FBE implementado para aplicação "Mira-Alvo" 

Fonte: Autoria Própria 

 

Ainda, muito embora o FBE Archer esteja presente na definição deste caso 

de estudo e seja parte de fato do mesmo, este FBE não precisou ser mapeado 

diretamente no desenvolvimento em linguagem PON desta aplicação. Isto acontece 

porque não há mudanças de estados do próprio arqueiro (FBE Archer), razão pela 

qual, mapeou-se apenas a entidade “maçã” (FBE Apple). 

Em tempo, a aplicação “Mira-Alvo” é composta por um segundo FBE 

responsável por realizar a contagem de maçãs que foram flechadas. O Código 16 

apresenta o FBE do Contador (Counter). Este FBE é composto pelo Attribute count, 

que corresponde ao valor a ser incrementado e pelos Methods mtInc e mtEnd. O 

Method mtInc é responsável por incrementar o valor do Attribute count; enquanto o 

Method mtEnd corresponde a chamada de um método von Neumann que esteja no 

endereço 0x4029c, para quando a contagem terminar. Este endereço estaria contido 

na área de memória de métodos von Neumann, caso estivesse sendo executado em 

um processador real ao invés do NOCASim. 
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fbe Counter 

   attributes 

      integer count 0 

   end_attributes 

   methods 

      method mtInc(count = count + 1) 

      method mtEnd() begin_method 0x4029c end_method 

   end_methods 

end_fbe 

Código 16 - FBE para contagem do número de instância de FBE Apple “flechadas” na 
aplicação "Mira-Alvo" 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por sua vez, o Código 17 apresenta a Formation Rule do primeiro cenário da 

aplicação “Mira-Alvo”, o que permite gerar Rules específicas, conforme explicado na 

seção 2.2.5.3. Para ativação de cada Rule especifica criada, é necessário que a 

instância pertinente de FBE Apple esteja pronta para ser “flechada” (Apple.status == 

true) e não tenha sido “flechada” ainda (Apple.isCrossed == false). Quando as duas 

Premises estiverem aprovadas, então a Rule é ativada, executando os Methods 

mtCross, mtResetStatus e mtInc. 
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formRule fRlTurnOn  

   condition 

      subcondition CdTurnOn 

         premise PrIsCrossed Apple.isCrossed == false and 

         premise PrStatus Apple.status == true 

      end_subcondition 

   end_condition 

   action         

      instigation inCross Apple.mtCross(); 

      instigation inResetStatus Apple.mtResetStatus(); 

      instigation inCount counter.mtInc(); 

   end_action 

end_formRule 

Código 17 – Formation Rule da aplicação "Mira-Alvo" 

Fonte: Autoria Própria 

 

O Código 18 apresenta 100 instanciações de FBE Apple. Cada instância de 

FBE Apple concerne a um conjunto de Rules, sendo que cada conjunto de Rules se 

diferencia dos demais apenas pela instância declarada. Para não replicar as Rules 

manualmente para as N instâncias de FBE Apple, tornando este processo 

trabalhoso, foi utilizado o conceito de Formation Rules. Assim, para cada instância 

declarada do FBE Apple, esta Rule genérica é aplicada para todas as instâncias 

específicas.  
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Em tempo, o Código 17 apresenta a Formation Rule do primeiro cenário da 

aplicação “Mira-Alvo”, o que permite gerar Rules específicas, conforme explicado na 

seção 2.2.5.3. Efetivamente, o uso das Formations Rules tornou o processo de 

desenvolvimento mais fácil, pelo fato de não precisar replicar as Rules para cada 

instância manualmente. Ainda, pertinte recordar que a possibilidade de Formation 

Rule na LingPON é uma contribuição dos esforços desta dissertação, cf. explicado 

na seção 3.3.1. A aplicação completa em linguagem PON pode ser encontrada no 

APÊNDICE C. 
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inst 

   Counter counter 

   Controller controller 

   Apple apple0, apple1, apple2, apple3, apple4, apple5, apple6, 

         apple7, apple8, apple9, apple10, apple11, apple12, apple13, 

         apple14, apple15, apple16, apple17, apple18, apple19, apple20, 

         apple21, apple22, apple23, apple24, apple25, apple26, apple27,          

         apple28, apple29, apple30, apple31, apple32, apple33, apple34,  

         apple35, apple36, apple37, apple38, apple39, apple40, apple41,  

         apple42, apple43, apple44, apple45, apple46, apple47, apple48,  

         apple49, apple50, apple51, apple52, apple53, apple54, apple55,  

         apple56, apple57, apple58, apple59, apple60, apple61, apple62,  

         apple63, apple64, apple65, apple66, apple67, apple68, apple69,  

         apple70, apple71, apple72, apple73, apple74, apple75, apple76,  

         apple77, apple78, apple79, apple80, apple81, apple82, apple83,  

         apple84, apple85, apple86, apple87, apple88, apple89, apple90, 

         apple91, apple92, apple93, apple94, apple95, apple96, apple97,  

         apple98, apple99  

end_inst 

Código 18 - Intâncias das entidades da aplicação "Mira-Alvo" 

Fonte: Autoria Própria 

 

Uma vez explicada a codificação do experimento em LingPON com o auxílio 

de Formation Rules, passa-se a explicação da execução do experimento. Neste 

sentido, a dinâmica de execução deste experimento consiste em iterar M vezes, na 

qual cada iteração N instância de FBE Apple tem seu estado alterado para “pronto” 

para serem “flechadas”. Neste cenário proposto são feitos experimentos variando o 

número N de instâncias de FBE Apple “prontas”, por consequência, alterando o 

número de Rules ativadas. 

O principal objetivo deste caso de estudo é comparar o desempenho e 

recursos utilizados em uma execução da NOCA por meio do NOCASim, ao alterar a 

quantidade de unidades de processamento de cada tipo (PP, CP e MP) e a latência 

de escrita/leitura na memória. Em suma, esse tipo de latência consiste no tempo 
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entre requisição de acesso e disponibilidade dos dados, cf. especificado em 

(MURPHY, 2007).  

Dessa forma, são obtidos os dados referentes ao número de ciclos de clock 

para a execução da aplicação “Mira-Alvo”, variando-se o percentual de Rules 

ativadas e o número de processadores PPs, CPs e MPs. Adicionalmente, são 

obtidos os dados referentes a utilização dos barramentos durante a execução da 

mesma aplicação, com o objetivo de avaliar qual é o impacto nos barramentos ao 

aumentar o número de unidades de processamento. Por fim, são replicados os 

mesmos experimentos com uma latência de memória menor, na qual é possível 

analisar quais seriam os impactos no desempenho da NOCA. 

4.2.2 Configurações dos Experimentos 

 

Para a execução deste caso de estudo foram realizados experimentos, por 

meio da variação do número de N de FBE Apples (“maçãs”) prontas para serem 

“flechadas”, permitindo avaliar como o aumento da porcentagem de Rules ativadas 

impacta no desempenho de execução. Para este experimento, foram utilizados 100 

instâncias FBE Apple (“maçãs”) com as seguintes porcentagens de Rules (“regras”) 

ativadas: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%. 

Ainda, o NOCASim teve a configuração do hardware simulado variando-se o 

número de processadores instanciados de cada tipo (i.e. PPs, CPs e MPs) em 4, 8, 

16, 32, 64, 128, 256 e 512. Adicionalmente, a latência de acesso às memórias de 

Attributes e de Premise/Conditions/Methods experimentada foi de três e um ciclo(s) 

de clock. Esta configuração se deu por meio de arquivos XML externos ao 

NOCASim, o qual é apresentado por meio de um exemplo no APÊNDICE B. 

A Tabela 15 apresenta a quantidade de elementos PON que são 

processados em relação à porcentagem de Rules ativadas para esta aplicação. 

Neste experimento, o valor de M foi igual a 10. Este valor corresponde ao número de 

iterações no qual o experimento é reiniciado, fazendo com que os FBE Apples 

(“maças”) possam ser novamente “flechados”. 
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Tabela 15 - Porcentagem de Rules ativadas da aplicação "Mira-Alvo" 

% de Rules Ativadas 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Qtde de Premises 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 

Qtde de Conditions 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 

Qtde de Methods 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 

 

4.2.3 Resultados e Discussões 

 

A Figura 62 apresenta o gráfico com os resultados das medições em termos 

de número de ciclos de clock da execução, mantendo-se fixa cada porcentagem de 

Rules ativas e variando-se o número de processadores de cada tipo. Nesta primeira 

etapa, a latência de acesso à memória foi de três ciclos de clock. 

O gráfico em questão mostra que, de fato, à medida que o número de 

processadores aumenta, a NOCA apresenta melhores resultados em termos de 

desempenho. Essa melhora ocorre devido às instruções muitas vezes já estarem 

alocadas em seus respectivos processadores, não sendo necessárias novas 

alocações e, por consequência, diminuindo o impacto de escalonamento de maneira 

geral. Este fato é ainda mais evidenciado quando o número de processadores é 

superior ao número de elementos PON sendo processados. Ainda, após todas as 

instruções alocadas, o desempenho fica constante. 
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Figura 62 - Gráfico comparativo entre diferentes % de Rules ativas variando-se o número de 
processadores 

Fonte: Autoria Própria 

 

Embora, o número de processadores seja dobrado a cada medição, o ganho 

de desempenho, ou speedup, não ocorre de forma linear. Este fato só ocorreria caso 

o programa fosse executado totalmente em paralelo, ou seja, sem nenhuma parte 

executando sequencialmente. Ainda seria necessário com que todos os 

processadores estejam com taxa de utilização de 100% (HENNESSY; PATTERSON, 

2011).  

A Figura 63 apresenta o speedup calculado na medida em que são dobrados 

os números de processadores de cada tipo. Observa-se que a NOCA apresenta de 

fato speedup de até 2,5 no momento em que o número de unidades de 

processamento passa a ser superior ao número de elementos PON a serem 

processados. A partir deste momento, a NOCA passa a não apresentar ganhos de 

desempenho significativos. Este comportamento acontece porque não há mais a 

necessidade de se buscar as instruções em memória, pois estas já estão alocadas 

em seus respectivos processadores. 
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Figura 63 - Speedup ao dobrar o número de processadores 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 64 apresenta um gráfico a partir dos mesmos dados apresentados 

no gráfico da Figura 62; porém, agora em função da porcentagem de Rules ativas. 

Observa-se que as configurações de 4, 8, 16 e 32 processadores apresentam 

aumento no número de ciclos de clock de maneira linear em função do aumento da 

porcentagem de Rules ativas.  

Para 64 e 128 processadores houve um acréscimo no número de ciclos de 

clock mais acentuado a partir do momento em que existem mais elementos PON a 

serem processados do que processadores de cada tipo. 

As configurações de 256 e 512 processadores de cada tipo também 

apresentam comportamento linear, porém estas duas configurações apresentam 

praticamente o mesmo desempenho, em função do número de Premises e 

Conditions ser inferior ao número de processadores deste tipo. 

A partir do gráfico da Figura 64 é observado novamente um melhor 

desempenho da NOCA em função do aumento de processadores. Porém, a partir do 

momento em que a quantidade de elementos PON a serem processados seja 

inferior ou até mesmo próxima ao número de elementos a ser processado, este 

aumento de desempenho não é observado de maneira significativa. Este efeito 

ocorre pelo fato destes processadores extras ficarem ociosos. Além disso, não há 

mais a necessidade de se realizar novas alocações/desalocações e, por 
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consequência, diminui a necessidade de acessos à memória de 

Premise/Condition/Method. 

 

 

Figura 64 - Gráfico comparativo entre diferentes quantidades de processadores variando-se % 
de Rules ativas. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 65 apresenta o gráfico com os resultados das medições em termos 

de número de ciclos de clock da execução, para diferentes desempenhos do VN 

Core simulado, variando-se o número de processadores de cada tipo.  

Os diferentes desempenhos do VN Core correspondem à parametrização 

referente ao número de ciclos de clock para que o núcleo von Neumann realize uma 

operação de escrita na memória. Assim, foram comparados os resultados obtidos 

com o núcleo von Neumann parametrizado para efetuar uma escrita na memória em 

10, 100 e 200 ciclos de clock, com 100% das Rules ativas. 

A partir deste gráfico observa-se que ao parametrizar o núcleo von Neumann 

para realizar uma escrita a cada 100 ciclos de clock, a NOCA apresenta melhor 

desempenho do que quando parametrizado para realizar uma escrita a cada 10 

ciclos de clock. Porém, com o aumento no número de processadores, observa-se 

um melhor desempenho da NOCA em relação a simulação do núcleo von Neumann 
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parametrizado com 10 ciclos de clock para escrita na memória, do que o ganho de 

desempenho parametrizado com 100 ciclos de clock. Já ao parametrizar o núcleo 

von Neumann para realizar escritas a cada 200 ciclos de clock, observa-se que o 

desempenho da NOCA se manteve constante. 

Os resultados deste gráfico demonstram que há uma influência do núcleo 

von Neumann sobre o desempenho da NOCA. Porém, é necessário identificar novos 

parâmetros a serem medidos de maneira a obter uma conclusão mais aprofundada 

sobre o porquê o núcleo von Neumann simulado com um melhor desempenho, 

obteve resultados inferiores à simulação do núcleo von Neumann parametrizado 

para realizar uma escrita na memória a cada 100 ciclos de clock.  

No entanto, é possível levantar hipóteses sobre o porquê deste 

comportamento. Dado a natureza de esta aplicação depender da inicialização dos 

seus Attributes por meio do núcleo von Neumann, poderia estar ocorrendo uma 

espécie de “ressonância” do núcleo von Neumann com o restante da NOCA. Desta 

forma, caso ocorram várias escritas na memória em um curto período de tempo, o 

acesso à memória pode ser sobrecarregado pelo acumulo de notificações nos 

blocos de Scheduler, além disso, podem ser geradas um número elevado de 

notificações atrasadas19 que, por consequência, degrada o desempenho da NOCA.  

Por sua vez, a parametrização do núcleo von Neumann, para realizar uma 

escrita na memória a cada 200 ciclos clocks, faz com que a escala de paralelização 

não seja aproveitada, tornando o desempenho constante na medida em que o 

número de processadores aumenta. Adicionalmente, este fato deixa a NOCA de 

certa forma ociosa.  

Para os demais experimentos do “Mira-Alvo” utilizou-se o valor de 10 ciclos 

de clock para que o núcleo von Neumann (VN) realize escritas na memória. 

 

                                            
19

 Conceito definido por Linhares (2015) para evitar com que notificações sejam consumidas fora de 
ordem pelos processadores, em função do processo de alocação. Uma notificação atrasada, ou DN 
(Delayed Notification), corresponde a uma notificação que não pode ser imediatamente consumida 
por todos os processadores envolvidos. Isto ocorre principalmente em situações em que a Premise, 
Condition ou Method, que é destinatário de uma notificação, está em processo de alocação. 
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Figura 65 – Gráfico comparativo entre diferentes desempenhos do VN Core, variando-se a 
quantidade de processadores de cada tipo. 

Fonte: Autoria Própria 

 

As figuras a seguir, apresentam na forma de gráfico de barras a porcentagem 

do uso dos barramentos da NOCA, simulados por meio do NOCASim. Os dados 

obtidos são apresentados em função do número de processadores de cada tipo e 

em função do número de Rules ativadas. Porém, são apresentadas somente as 

porcentagens de 10% e 100% das Rules ativadas. Os resultados com as demais 

porcentagens de uso dos podem ser encontradas no APÊNDICE D. Cada figura a 

seguir apresenta os dados de um barramento específico da NOCA. 

Os barramentos no NOCASim podem apresentar 3 estados: IDLE, STARTED, 

WAIT_FOR_FINISH conforme dispostos na seção 3.1.2.4, no qual o estado IDLE 

representa o barramento em livre, enquanto os estados STARTED e 

WAIT_FOR_FINISH representam o barramento ocupado.  

A Figura 66 apresenta porcentagem do uso do barramento de acesso à 

memória de Premise/Condition/Method, em função do número de processadores de 

cada tipo e em função do número de Rules ativadas. 

Para este barramento, verifica-se que há uma diminuição no tempo em que o 

barramento se encontra ocupado, em função do aumento no número de 

processadores. Isto é, na medida em que o número de processadores aumenta, há 

uma diminuição no número de alocações e desalocações que, por consequência, 

reduz o número de acesso à memória de Premise/Condition/Method. 
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Figura 66 - Porcentagem de uso do barramento de acesso às memórias de P/C/M 

Fonte: Autoria Própria 

 

Em seguida, a Figura 67 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

acesso à memória de Attributes, em função do número de processadores de cada 

tipo e em função do número de Rules ativadas.  

No barramento de acesso à memória de Attribute, verifica-se que a 

porcentagem do uso do barramento aumenta à medida que mais processadores de 

cada tipo são instanciados. Isto significa que este barramento está sendo mais bem 

aproveitado, ao invés de ficar mais tempo ocioso. Isto assim se dá porque a 

frequência de acesso a este barramento é incrementado devido à necessidade dos 

MPs precisarem buscar os valores atualizados dos operandos (Attributes) cada vez 

que forem executar a operação de um Method. Porém, a quantidade de acessos à 

memória de Attributes é igual para a mesma aplicação, enquanto o tempo de 

execução é menor quando instanciado uma maior quantidade de processadores. 

Ainda neste gráfico, é observada uma anomalia para 10% das Rules ativadas 

e 16 processadores instanciados. Neste caso, o percentual de utilização aumenta 

abruptamente para mais de 58% e, em seguida, volta para 45% quando há 32 
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processadores instanciados. Uma hipótese para tal fenômeno é relativa ao fato 

desta aplicação depender do núcleo von Neumann para a inicialização de seus 

Attributes. Desta forma, uma espécie de “ressonância” do núcleo von Neumann com 

o restante da NOCA poderia estar ocorrendo e, por consequência, fazendo maior 

uso deste barramento. Porém para avaliação desta hipótese é necessário avaliar 

outros parâmetros como registradores internos ao Scheduler e aos MPs. 

 

 

Figura 67 - Porcentagem de uso dos barramentos de acesso à memória de Attributes 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Em relação à Figura 68, esta apresenta a porcentagem do uso do barramento 

de notificações Atribute-Premise em função do número de processadores de cada 

tipo e em função do número de Rules ativadas. 

Para o barramento de notificações Attribute-Premise a porcentagem do uso 

deste barramento aumenta quando é instanciado um maior número de 

processadores. Este comportamento se assemelha ao do barramento de escrita à 

memória de Attributes, pois à medida que em um menor tempo mais dados são 

escritos nesta memória mais notificações, por consequência, também serão geradas 

no mesmo intervalo de tempo. 
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 Contudo, o tempo de uso do barramento de acesso à memória de Attributes é 

maior do que o tempo de uso do barramento de notificações Attribute-Premise. Isto 

acontece porque o barramento de acesso à memória de Attributes é solicitado por 

diversas vezes durante a execução pelos MPs para atualização de seus operandos. 

No caso deste barramento, é acessado somente quando é necessário enviar uma 

notificação de alteração de um Attribute, ou seja, somente após uma escrita na 

memória que tenha alterado o valor de um Attribute. 

Adicionalmente, ocorre um maior uso deste barramento devido à latência de 

acesso à memória (neste caso de três ciclos de clock). Desta forma, o barramento 

Attribute-Premise é mais ocioso em relação ao barramento de acesso à memória de 

Attributes. 

  

 

Figura 68 - Porcentagem de uso dos barramentos Attribute-Premise 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já a Figura 69 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

notificações Premise-Condition em função do número de processadores de cada tipo 

e em função do número de Rules ativadas. 
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Observa-se que há um aumento na porcentagem de uso deste barramento, 

pois acontece um maior número de notificações em um espaço de tempo menor. 

Porém, este barramento é afetado em menores proporções quando ocorre um 

aumento na quantidade de processadores, pois mesmo com 512 processadores, 

durante 88,3% do tempo de execução este barramento ainda está ocioso. 

 

 

Figura 69 - Porcentagem de uso do barramento Premise-Condition 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 70 apresenta a porcentagem do uso do barramento de notificação 

Condition-Method em função do número de processadores de cada tipo e em função 

do número de Rules ativadas. 

Para o barramento de notificação Condition-Method, assim como nos 

barramentos de notificação anteriores, observa-se que há um aumento na 

porcentagem de uso deste barramento devido ao maior número de notificações em 

um espaço de tempo menor. Assim como no barramento Premise-Condition, este 

barramento também é afetado em menores proporções quando ocorre um aumento 
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na quantidade de processadores, pois mesmo com 512 processadores e 100% das 

Rules ativas, em 92% do tempo de execução este barramento ainda está ocioso. 

 

 

Figura 70 - Porcentagem de uso do barramento Condition-Method 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 71 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

alocação/desalocação de uma Premise em um PP (S/CS-PP), em função do número 

de processadores de cada tipo e em função do número de Rules ativadas. 

No barramento de alocação/desalocação de uma Premise em um PP, 

observa-se que este barramento é cada vez menos utilizado na medida em que a 

quantidade de processadores aumenta. Este fato era esperado pois quanto maior o 

número de PPs há, por consequência, necessidade de fazer menos alocações e 

desalocações. Caso as Premises que estejam alocadas sejam novamente 

notificadas, o que é o caso da aplicação do Mira-Alvo em laço ou loop, é possível 

observar que a partir do momento em que há mais processadores do que Premises 

a serem avaliadas não há atividade neste barramento. 
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Figura 71 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-PP 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por sua vez, a Figura 72 apresenta a porcentagem do uso do barramento 

alocação/desalocação de uma Condition em um CP (S/CS-CP), em função do 

número de processadores de cada tipo e em função do número de Rules ativadas.  

Com relação ao barramento de alocação/desalocação de uma Condition em 

um CP, este barramento apresenta o mesmo comportamento do barramento de 

alocação de um PP. Sendo cada vez menos utilizado na medida em que a 

quantidade de processadores do tipo CP aumenta e, assim como no barramento 

S/CS-PP, este barramento fica sem atividade a partir do momento em que o número 

de CPs é maior do que a quantidade de Conditions na aplicação. 
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Figura 72 - Porcentagem de uso dos barramentos S/CS-CP 

Fonte: Autoria Própria 

 

O último barramento analisado é apresentado pela Figura 73, que mostra a 

porcentagem do uso do barramento de alocação/desalocação de um Method em um 

MP (S/CS-MP), em função do número de processadores de cada tipo e em função 

do número de Rules ativadas.  

O barramento de alocação/desalocação de Methods em MPs também 

apresenta uma diminuição em seu uso com o aumento da quantidade de 

processadores do tipo MP. Porém, este barramento apresenta uma atividade maior 

do que quando comparado aos barramentos de alocação/desalocaçao de Premises 

e Conditions. Isto assim se dá porque a instrução METHOD-OP não permite que 

haja um compartilhamento de Methods sendo que, para a alteração de um mesmo 

Attribute, cada instrução referente a uma Condition (CONDITION-OP) exige um 

método específico a ela. Desta forma, há mais alocações de Methods quando 

comparada as alocações dos demais elementos. 
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Figura 73 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-MP 

Fonte: Autoria Própria 

 

Após a realização dos experimentos por meio da aplicação “Mira-Alvo”, foi 

alterada a configuração das memórias de Attributes e de Premise/Condition/Methods 

para apresentar latência de apenas um ciclo de clock. Esta redução na latência de 

memória permite avaliar como seria o comportamento da NOCA e seu impacto no 

desempenho com uma memória em que o tempo para leitura e escrita seja apenas 

um ciclo de clock. 

A Figura 74 apresenta o gráfico com os resultados das medições em termos 

de número de ciclos de clock da execução, mantendo-se fixa cada porcentagem de 

Rules ativas e variando-se o número de processadores de cada tipo, porém com 

latência de acesso à memória de um ciclo de clock. 

Este gráfico apresenta uma melhora de desempenho quando comparado ao 

gráfico da Figura 62 e mostra que na medida em que o número de processadores 

aumenta, a NOCA apresenta melhores resultados em termos de desempenho. De 

maneira geral, para a alicação “Mira-Alvo” os resultados obtidos com a latência de 

memória igual a um representam entre 70% e 80% do tempo de execução quando 

comparados à latência igual a três. Embora latência de acesso à memória tenha sido 
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reduzida em um terço, não houve um ganho de desempenho nas mesmas 

proporções, apresentando uma redução no tempo de execução em torno de 30%. A 

partir do momento em que não há necessidade de realizar novas alocações, devido 

à quantidade de processadores ser próxima a quantidade de elementos a serem 

processados, verifica-se que não há melhora de desempenho ao dobrar a 

quantidade de processadores. 

 

 

Figura 74 – Gráfico comparativo entre diferentes % de Rules ativas variando-se o número de 
processadores, com latência de acesso à memória reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 75 apresenta um gráfico a partir dos mesmos dados apresentados 

no gráfico da Figura 74, porém agora em função da porcentagem de Rules ativas, 

além da latência de acesso às memórias igual a um.  

Assim como no gráfico da Figura 64, observa-se que as configurações de 4, 

8, 16 e 32 processadores apresentam aumento no número de ciclos de clock de 

maneira linear em função do aumento da porcentagem de Rules ativas. Para as 

demais quantidades de processadores instanciados, houve um acréscimo no 

número de ciclos de clock mais acentuado a partir do momento em que existem mais 

elementos PON a serem processados do que processadores de cada tipo. 

A partir do gráfico da Figura 75 é observado novamente que o desempenho 

da NOCA melhora em função do aumento de processadores. Porém, a partir do 
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momento em que a quantidade de elementos PON a serem processados seja 

inferior ou até mesmo próxima ao número de elementos a ser processado, este 

aumento de desempenho não é observado de maneira significativa. 

 

 

Figura 75 – Gráfico comparativo entre diferentes quantidades de processadores variando-se % 
de Rules ativas, com latência de acesso à memória reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

As figuras a seguir apresentam na forma de gráfico de barras a porcentagem 

do uso dos barramentos da NOCA simulados por meio do NOCASim com latência 

de acesso à memória configurada para um ciclo de clock. Os dados obtidos são 

apresentados em função do número de processadores de cada tipo e em função do 

número de Rules ativadas. Porém, são apresentadas somente as porcentagens de 

10% e 100% das Rules ativadas. Cada figura a seguir apresenta os dados de um 

barramento específico da NOCA.  

A Figura 76 apresenta porcentagem do uso do barramento de acesso à 

memória de Premise/Condition/Method em função do número de processadores de 

cada tipo e em função do número de Rules ativadas.  

Para este barramento com latência igual a um, verifica-se que há uma 

diminuição no tempo em que o barramento se encontra ocupado, em função do 

aumento no número de processadores. Ou seja, na medida em que o número de 

processadores aumenta, há uma diminuição no número de alocações e 
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desalocações, que por consequência, reduz o número de acesso à memória de 

Premise/Condition/Method. 

Porém, quando comparado ao gráfico da Figura 66, observa-se que há um 

aumento no tempo em que este barramento permanece em IDLE, mesmo com uma 

maior atividade em decorrência do menor tempo de execução. A diminuição do 

tempo em que este barramento está ocupado ocorre justamente em função da 

diminuição da latência de acesso à memória de Premise/Condition/Method. 

 

 

Figura 76 – Porcentagem de uso dos barramentos de acesso às memórias de P/C/M, com 
latência de acesso à memória reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Em seguida, a Figura 77 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

acesso à memória de Attributes em função do número de processadores de cada 

tipo e em função do número de Rules ativadas, com latência de acesso à memória 

configurada para um ciclo de clock. 

No barramento de acesso à memória de Attribute, verifica-se que a 

porcentagem do uso do barramento aumenta à medida que mais processadores de 

cada tipo são instanciados, demostrando que este barramento está sendo mais bem 

aproveitado ao invés de ficar mais tempo ocioso.  

Já quando comparado ao gráfico da Figura 67, observa-se que há um 

aumento no tempo em que este barramento permanece em IDLE, mesmo com uma 
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maior atividade em decorrência do menor tempo de execução. A diminuição do 

tempo em que este barramento está ocupado ocorre justamente em função da 

diminuição da latência de acesso à memória de Attributes. 

 

 

Figura 77 – Porcentagem de uso dos barramentos de acesso às memórias de Attributes, com 
latência de acesso à memória reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Em relação à Figura 78, esta apresenta a porcentagem do uso do barramento 

de notificações Atributes-Premise em função do número de processadores de cada 

tipo e em função do número de Rules ativadas, com latência de acesso à memória 

configurada para um ciclo de clock. 

 Para o barramento de notificações Attribute-Premise a porcentagem do uso 

deste barramento aumenta quando é instanciado um maior número de 

processadores. Este comportamento se assemelha ao do barramento de escrita à 

memória de Attributes, pois à medida que em um menor tempo mais dados são 

escritos nesta memória, por consequência, mais notificações também serão geradas 

em no mesmo intervalo de tempo. 

 Porém, o tempo de uso do barramento de acesso à memória de Attributes é 

maior do que o tempo de uso do barramento de notificações Attribute-Premise. Isto 

acontece, pois o barramento de acesso à memória é solicitado diversas vezes 

durante a execução pelos MPs, para atualização de seus operandos. Desta forma, o 
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barramento Attribute-Premise é mais ocioso em relação ao barramento de acesso à 

memória.  

Quando comparado ao gráfico da Figura 68, verifica-se uma leve diminuição 

no tempo em que este barramento fica ocioso. Este leve aumento na atividade do 

barramento ocorre em função da diminuição do tempo de execução quando utilizada 

a latência de acesso à memória de um ciclo de clock. 

 

 

Figura 78 – Porcentagem de uso dos barramentos Attribute-Premise, com latência de acesso à 
memória reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já a Figura 79 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

notificações Premise-Condition em função do número de processadores de cada tipo 

e em função do número de Rules ativadas, com latência de acesso à memória 

configurada para um ciclo de clock. 

Observa-se que há um leve aumento na porcentagem de uso deste 

barramento quando a quantidade de processadores instanciados cresce, além disso, 

apresenta outro aumento na porcentagem de uso em relação ao gráfico da Figura 

69. Isto acontece porque há um maior número de notificações em um espaço de 

tempo menor por causa de uma execução mais rápida. 
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Figura 79 – Porcentagem de uso dos barramentos Premise-Condition, com latência de acesso 
à memória reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 80 apresenta a porcentagem do uso do barramento de notificação 

Condition-Method em função do número de processadores de cada tipo e em função 

do número de Rules ativadas, com latência de acesso à memória configurada para 

um ciclo de clock. 

Para o barramento de notificação Condition-Method, assim como nos 

barramentos de notificação anteriores, observa-se que há um aumento na 

porcentagem de uso deste barramento devido ao maior número de notificações em 

um espaço de tempo menor. Quando diminuída a latência de acesso às memórias, a 

atividade deste barramento aumenta assim como nos barramentos anteriores, pois 

novamente o tempo de execução diminui e a quantidade de notificações é mantida 

constante para a mesma aplicação. 
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Figura 80 – Porcentagem de uso dos barramentos Condition-Method, com latência de acesso à 
memória reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 81 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

alocação/desalocação de uma Premise em um PP (S/CS-PP), em função do número 

de processadores de cada tipo e em função do número de Rules ativadas, com 

latência de acesso à memória configurada para um ciclo de clock. 

No barramento de alocação/desalocação de uma Premise em um PP, 

observa-se que há um leve aumento na atividade do barramento devido à 

diminuição na latência de acesso à memória. Porém, assim como apresentado na 

Figura 71, este barramento é cada vez menos utilizado na medida em que a 

quantidade de processadores aumenta. 

Adicionalmente, a partir do momento em que há mais processadores do que 

Premises a serem avaliadas, não há atividade neste barramento. 
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Figura 81 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-PP, com latência de acesso à memória 
reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por sua vez, a Figura 82 apresenta a porcentagem do uso do barramento 

alocação/desalocação de uma Condition em um CP (S/CS-CP), em função do 

número de processadores de cada tipo e em função do número de Rules ativadas, 

com latência de acesso à memória configurada para um ciclo de clock. 

Com relação ao barramento de alocação/desalocação de uma Condition em 

um CP, este barramento apresenta o mesmo comportamento do barramento de 

alocação de um PP. Observa-se que há um leve aumento na atividade do 

barramento devido à diminuição na latência de acesso à memória. Porém, assim 

como apresentado na Figura 72, este barramento é cada vez menos utilizado na 

medida em que a quantidade de processadores aumenta. Adicionalmente, a partir 

do momento em que há mais processadores do que Conditions a serem avaliadas, 

não há atividade neste barramento. 
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Figura 82 – Porcentagem de uso do barramento S/CS-CP, com latência de acesso à memória 
reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

 

O último barramento analisado é apresentado pela Figura 83, que mostra a 

porcentagem do uso do barramento de alocação/desalocação de um Method em um 

MP, em função do número de processadores de cada tipo e em função do número 

de Rules ativadas, com latência de acesso à memória configurada para um ciclo de 

clock. 

O barramento de alocação/desalocação de Methods em MPs apresenta uma 

diminuição em seu uso com o aumento da quantidade de processadores do tipo MP. 

Porém, quando levado em consideração o aspecto da diminuição da latência de 

acesso à memória, assim como os demais barramentos analisados anteriormente, 

observa-se que há um leve aumento na atividade do barramento. 
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Figura 83 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-MP, com latência de acesso à memória 
reduzida. 

Fonte: Autoria Própria 

4.3 CASO DE ESTUDO II – CONTROLE DE SEMÁFOROS 

 

Esta subseção apresenta o detalhamento do segundo caso de estudo, 

intitulado “Controle de semáforos” em termos de sua descrição e seus objetivos, as 

configurações dos experimentos, os resultados obtidos por meio deste caso de 

estudo e uma discussão a respeito destes resultados. 

4.3.1 Descrição do Caso de Estudo 

 

O segundo caso de estudo se deu pela aplicação intitulada “Controle de 

Semáforos”, que consiste de um simulador que atua sobre os tempos de abertura e 

fechamento de semáforos.  

A dinâmica deste caso de estudo consiste em executar um conjunto de Rules 

que definem o funcionamento de cada semáforo. Neste cenário de execução, o 

número de semáforos é variado, permitindo avaliar de que forma o aumento do 

número de Rules ativadas impacta no desempenho de execução, tal como na 

aplicação intutulada “Mira-Alvo”.  
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Ainda, a execução deste caso de estudo ocorre em um número de M 

iterações, na qual cada iteração representa a passagem de uma unidade de tempo 

na qual os estados do semáforo são avaliados e suas ações executadas, de acordo 

com o resultado lógico causal. Para isso, a lógica de funcionamento deste controle 

de semáforos é descrita pelo diagrama de estados da Figura 84.  

 

 

Figura 84 - Diagrama de estados da aplicação "Controle de Semaforo" 

Fonte: Autoria Própria 

 

Cada transição do diagrama da Figura 84 foi traduzida para uma Rule, 

totalizando seis Rules para esta estratégia de controle. Por sua vez, cada Rule 

contém duas Premises, sendo a avaliação do estado e o tempo do semáforo. O 

Código 19 apresenta a sintaxes de uma Rule desenvolvida através da linguagem 

PON, com base no diagrama da Figura 84. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

114 

fbeRule rlState1 

   condition 

      subcondition sbState1 

         premise prSeconds2 Semaphore.atSeconds == 40 and 

         premise prSemaphoreState2 Semaphore.atSemaphoreState == 0 

      end_subcondition 

   end_condition 

   action 

      instigation inHTLY Semaphore.mtState1();     

   end_action 

end_fbeRule 

Código 19 - Exemplo de uma Rule da aplicação "Controle de Semáforo" 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já o Código 20 apresenta o FBE que representa a entidade Semáforo 

(Semaphore). Este FBE é composto pelo Attribute atSemaphoreState, que 

do / resetCurrentCycleTime

entry / atHorizontalTrafficLight = RED 

atVerticalTrafficLight = RED

VerTrafficLightRed

entry / atHorizontalTrafficLight = GREEN 

atVerticalTrafficLight = RED

mtHorizontalTrafficLightGreen

entry / atHorizontalTrafficLight = YELLOW 

atVerticalTrafficLight = RED

HorTrafficLightRedYellow

entry / atHorizontalTrafficLight = RED 

atVerticalTrafficLight = RED

mtHorizontalTrafficLightRed

entry / atHorizontalTrafficLight = RED 

atVerticalTrafficLight = GREEN

mtVerticalTrafficLightGreen

entry / atHorizontalTrafficLight = RED 

atVerticalTrafficLight = YELLOW

mtVerticalTrafficLightYellow

t = 2s t = 40s

t=45s

t=47st=85s

t=90s
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representa em qual estado o semáforo se encontra e, pelo Attribute atSeconds, que 

corresponde ao tempodo semáforo. Este FBE também é composto pelos Methods 

mtState0, mtState1, mtState2, mtState3, mtState4 e mtState5, que são responsáveis 

pela alteração do estado do semáforo. 
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13 

14 

fbe Semaphore 

   attributes  

      integer atSemaphoreState 5 

      integer atSeconds 0 

   end_attributes 

   methods 

      method mtState0(atSemaphoreState = 0) 

      method mtState1(atSemaphoreState = 1) 

      method mtState2(atSemaphoreState = 2) 

      method mtState3(atSemaphoreState = 3) 

      method mtState4(atSemaphoreState = 4) 

      method mtState5(atSemaphoreState = 5) 

   end_methods 

end_fbe 

Código 20 - FBE implementado para aplicação "Controle de Semáforo" 

Fonte: Autoria Própria 

 

Assim como na aplicação “Mira-Alvo”, cada semáforo possui o mesmo 

conjunto de Rules, sendo diferenciados apenas pela instância declarada. Assim, 

para não replicar as Rules manualmente para os N semáforos, tornando este 

processo trabalhoso, também foi utilizado o conceito de Formation Rules, por meio 

de FBE Rules (cf. 3.3.1). O Código 21 apresenta a instanciação de 32 semáforos. O 

uso das Formations Rules tornou o processo de desenvolvimento mais fácil, pelo 

fato de não precisar replicar as Rules para cada instância manualmente. 
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Inst 

   Counter counter 

   Semaphore semaphore0, semaphore1, semaphore2, semaphore3, 

             semaphore4, semaphore5, semaphore6, semaphore7, 

             semaphore8, semaphore9, semaphore10, semaphore11,  

             semaphore12, semaphore13, semaphore14, semaphore15,  

             semaphore16, semaphore17, semaphore18, semaphore19, 

             semaphore20, semaphore21, semaphore22, semaphore23, 

             semaphore24, semaphore25, semaphore26, semaphore27, 

             semaphore28, semaphore29, semaphore30, semaphore31 

end_inst 

Código 21 - Intâncias das entidades da aplicação "Controle de Semáforo"  

Fonte: Autoria Própria 
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Para o controle da quantidade de semáforos ativos e verificar quando uma 

iteração terminou foi necessário implementar um elemento FBE (Counter) e um 

conjunto de Rules relacionados a este controle. A aplicação completa em linguagem 

PON pode ser encontrada no APÊNDICE C. 

A dinâmica de execução deste experimento consiste em iterar M vezes, na 

qual a cada interação, cada um dos N “semáforos” tem seu Attribute de tempo 

incrementado e seu estado reavaliado. Neste cenário proposto são feitos 

experimentos variando o número N de “semáforos” e, por consequência, alterando o 

número de Rules ativadas. 

O principal objetivo deste segundo caso de estudo é fornecer uma segunda 

abordagem, que apresenta um conjunto de Rules mais “rico” para comparar o 

desempenho e uso de recursos utilizados em uma execução da NOCA por meio do 

NOCASim, sendo alterada a quantidade de unidades de processamento de cada 

tipo (PP, CP e MP) e a latência de escrita/leitura na memória.  

Desta forma, são obtidos os dados referentes ao número de ciclos de clock 

para a execução da aplicação “Controle de Semáforos” variando-se o número de 

Rules ativadas e o número de processadores PPs, CPs e MPs.Também são obtidos 

os dados referentes a utilização dos barramentos durante a execução da mesma 

aplicação com o objetivo avaliar qual é o impacto nos barramentos ao aumentar o 

número de unidades de processamento. Por fim, são replicados os mesmos 

experimentos com uma latência de memória menor, na qual é possível analisar 

quais seriam os impactos no desempenho da NOCA. 

4.3.2 Configurações dos Experimentos 

 

Para a execução deste caso de estudo foram alterados o número de N 

“semáforos”, permitindo o avaliar como o aumento do número de Rules ativadas 

impacta no desempenho de execução. Para este experimento utilizou-se as 

quantidades de 1, 8 e 32 semáforos. Ainda foram realizadas 270 iterações, que 

representam 270 unidades de tempo simuladas. A Tabela 16 apresenta a 

quantidade de elementos PON que são processados em relação ao número de 

semáforos instanciados. 

 



204 
 
 

 

Tabela 16 – Número de elementos PON processados na aplicação "Controle de Semáforo" 

Número de Semáforos 1 2 4 8 16 32 

Qtde de Premises 15 27 51 99 195 387 

Qtde de Conditions 8 14 26 50 98 194 

Qtde de Methods 10 17 31 59 115 227 

 

Ainda, o NOCASim teve a configuração do hardware simulado variando-se o 

número de processadores instanciados de cada tipo em 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e 

512. Adicionalmente, a latência de acesso às memórias de Attributes e de 

Premise/Conditions/Methods experimentada foi de três e um ciclo(s) de clock. Esta 

configuração se deu por meio de arquivos XML externos ao NOCASim, o qual é 

apresentado por meio de um exemplo no APÊNDICE B. 

4.3.3  Resultados e Discussões 

 

A Figura 85 apresenta os gráficos com os resultados das medições em 

termos de número de ciclos de clock da execução da aplicação “Controle de 

Semáforos”, mantendo-se fixo o número de pares de semáforos controlados e 

variando-se o número de processadores de cada tipo. Nesta primeira etapa, a 

latência de acesso à memória foi de três ciclos de clock. 

Estes gráficos mostram que, de fato, à medida que o número de 

processadores aumenta, a NOCA apresenta melhores resultados em termos de 

desempenho. Assim como no experimento “Mira-Alvo”, essa melhora ocorre devido 

às instruções muitas vezes já estarem alocadas em seus respectivos processadores, 

não sendo necessárias novas alocações e, por consequência, diminuindo o impacto 

de escalonamento de maneira geral. Este fato é ainda mais evidenciado quando o 

número de processadores é superior ao número de elementos PON sendo 

processados. Ainda, após todas as instruções alocadas o desempenho fica 

constante. Para este experimento valem as mesmas considerações sobre o ganho 

de desempenho (speedup) ao dobrar a quantidade de processadores, que foram 

efetuadas no experimento do primeiro caso de estudo. 
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Figura 85 - Gráficos comparativos entre direferentes quantidades de pares de semáforos, 
variando-se o número de processadores. 

Fonte: Autoria Própria 

 

As figuras a seguir, apresentam na forma de gráfico de barras a porcentagem 

do uso dos barramentos da NOCA simulados por meio do NOCASim. Os dados 

obtidos são apresentados em função do número de processadores de cada tipo e 

em função do número de semáforos instanciados.  

A Figura 66 apresenta porcentagem do uso do barramento de acesso à 

memória de Premise/Condition/Method em função do número de processadores de 

cada tipo e em função do número semáforos instanciados. 

Para este barramento verifica-se que há um aumento no tempo em que o 

barramento se encontra em IDLE, em função do aumento no número de 

processadores. Isto é, na medida em que o número de processadores aumenta, há 

uma diminuição no número de alocações e desalocações, que por consequência, 

reduz o número de acesso à memória de Premise/Condition/Method. 

Ainda neste gráfico, é observada uma anomalia, na qual, para 8 pares de 

semáforos o percentual do tempo em IDLE cresce abruptamente quando temos 64 

processadores ou mais, ficando inclusive maior do que para 1 par de semáforos 

somente. O mesmo ocorre para 256 e 512 processadores, em que os percentuais do 

tempo em IDLE aumentam tanto para 8 quanto para 32 pares de semáforos, porém 

se mantém em 75% para 1 par de semáforo.  

Este fato acontece porque na dinâmica de execução deste caso de estudo, 

ocorre uma chamada ao núcleo von Neumann a cada iteração para controle da 
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quantidade de semáforos que já foram processados (nesta mesma iteração). Desta 

forma, continua a necessidade de leitura à memória Premise/Condition/Method, pois 

a instrução METHOD-VN-OP depende apenas do núcleo von Neumann para ser 

executada, ou seja, esta instrução não é mantida armazenada nos processadores 

instanciados porque não depende dos processadores MPs.  

Este mesmo comportamento também acontece para as quantidades de 8 e 32 

semáforos, porém, há apenas uma chamada para o núcleo von Neumann a cada 

iteração, ao invés de 8 ou 32 chamadas. Assim, este comportamento não é 

apresentado no gráfico porque a porcentagem de uso do barramento é em relação 

ao número total de ciclos de clock para a execução desta aplicação, que aumentou 

de 5.000 (1 par de semáforos) para cerca de 65.000 (8 pares de semáforos) ciclos 

de clock. 

 

 

Figura 86 - Porcentagem de uso do barramento de acesso às memórias de P/C/M, para 
aplicação "Controle desemáforos". 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já a Figura 87 apresenta a porcentagem do uso do barramento de acesso à 

memória de Attributes, em função do número de processadores de cada tipo e em 

função do número de semáforos instanciados.  

Diferente da aplicação “Mira-Alvo”, no barramento de acesso à memória de 

Attribute, verifica-se que a porcentagem do uso do barramento se mantém similar à 

medida que mais processadores de cada tipo são instanciados. Esse 
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comportamento acontece porque na dinâmica desta aplicação as Rules são 

aprovadas com menos frequência do que na aplicação “Mira-Alvo” e, por 

consequência, há menos acessos de leitura e escrita por parte dos MPs. Enquanto 

na aplicação “Mira-Alvo” há Rules aprovadas em cada iteração, no controle de 

semáforos, suas Rules são aprovadas em iterações específicas. 

Desta forma, nesta aplicação este barramento é menos exigido do que na 

aplicação anterior, tornando-o mais ocioso quando há menos ativações de Rules. 

 

 

Figura 87 - Porcentagem de uso dos barramentos de acesso às memórias de Attributes para 
aplicação “Controle de Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Em relação à Figura 88, esta apresenta a porcentagem do uso do 

barramento de notificações Atributes-Premise em função do número de 

processadores de cada tipo e em função do número de semáforos instanciados. 

Para o barramento de notificações Attribute-Premise também não são 

observadas alterações significativas em função do aumento do número de 

processadores. O pouco aumento na atividade deste barramento acontece porque 

para o mesmo número de notificações, o tempo total de execução é menor quando 

mais processadores são instanciados. 

 Já o tempo de uso do barramento de acesso à memória de Attributes é maior 

do que o tempo de uso do barramento de notificações Attribute-Premise, pois o 

barramento de acesso à memória de Attributes é solicitado por diversas vezes 
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durante a execução pelos MPs para atualização de seus operandos. Por sua vez, o 

barramento Attribute-Premise é acessado somente quando é necessário enviar uma 

notificação de alteração de um Attribute, ou seja, somente após uma escrita na 

memória que tenha alterado o valor de um Attribute. 

 

 

Figura 88 - Porcentagem de uso dos barramentos Attribute-Premise para aplicação “Controle 
de Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já a Figura 89 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

notificações Premise-Condition em função do número de processadores de cada tipo 

e em função do número do número de semáforos instanciados.  

Observa-se apenas um leve aumento em escala decimal na porcentagem de 

uso deste barramento na medida em que o número de processadores aumenta, pois 

ocorre um maior número de notificações em um espaço de tempo menor. Ainda, 

devido à dinâmica deste experimento, os estados lógicos das Premises não são 

alterados com tanta frequência. Ao invés disso, a alteração dos estados lógicos 

acontece apenas em momentos específicos na execução deste caso de estudo, 

deixando este barramento ocioso. 

Mesmo com 512 processadores e apenas um par de semáforos, que 

apresenta menor tempo de execução, este barramento se encontra em 94% do 

tempo de execução em estado ocioso. 
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Figura 89 - Porcentagem de uso do barramento Premise-Condition para aplicação “Controle de 
Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 90 apresenta a porcentagem do uso do barramento de notificação 

Condition-Method em função do número de processadores de cada tipo e em função 

do número de semáforos instanciados.  

Para o barramento de notificação Condition-Method, assim como no 

barramento de notificação anterior, observa-se apenas um leve aumento em escala 

decimal na porcentagem de uso deste barramento na média em que o número de 

processadores aumenta, pois acontece um maior número de notificações em um 

espaço de tempo menor.  

Ainda, devido à dinâmica deste experimento, não são alterados os estados 

lógicos das Conditions com frequência. Ao invés disso, a alteração dos estados 

lógicos acontece apenas em momentos específicos na execução deste caso de 

estudo, deixando este barramento ocioso. 

No caso do experimento “Mira-Alvo”, a aprovação de uma Rule realiza a 

notificação para a execução de três métodos, enquanto para este caso de estudo a 

aprovação de uma Rule realiza em média a notificação para execução de apenas 

um Method.  

Mesmo com 512 processadores e apenas um par de semáforos, o qual o 

apresenta menor tempo de execução, este barramento se encontra em 92,9% do 

tempo de execução em estado ocioso. 



210 
 
 

 

 

Figura 90 - Porcentagem de uso do barramento Condition-Method para aplicação “Controle de 
Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 91 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

alocação/desalocação de uma Premise em um PP (S/CS-PP), em função do número 

de processadores de cada tipo e em função do número do número de semáforos 

instanciados.  

No barramento de alocação/desalocação de uma Premise em um PP, 

observa-se que este barramento é cada vez menos utilizado na medida em que a 

quantidade de processadores aumenta. Este fato era esperado, pois quanto maior o 

número de PPs há necessidade, por consequência, de fazer menos alocações e 

desalocações. Caso as Premises que estejam alocadas sejam novamente 

notificadas, o que é o caso da aplicação do “Controle de Semáforos” em laço ou 

loop, é possível observar que a partir do momento em que há mais processadores 

do que Premises a serem avaliadas não há atividade neste barramento.  

Observa-se um aumento da porcentagem de uso desse barramento em 

relação ao barramento de notificações Attribute-Premise. Este fato acontece, pois 

cada Attribute de um semáforo notifica ao menos seis Premises. Além disso, o 

número de ciclos de clock necessários para alocar/desalocar uma instrução pode ser 

de até sete ciclos de clock, enquanto para uma notificação de um Attribute são três 

ciclos de clock. 
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Figura 91 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-PP para aplicação “Controle de 
Semáforos”. 

 Fonte: Autoria Própria  

 

Por sua vez, a Figura 92 apresenta a porcentagem do uso do barramento 

alocação/desalocação de uma Condition em um CP (S/CS-CP), em função do 

número de processadores de cada tipo e em função do número de semáforos 

instanciados.  

Com relação ao barramento de alocação/desalocação de uma Condition em 

um CP, este barramento é ocioso em mais de 99% do tempo de execução. Isto 

acontece novamente pela dinâmica de execução deste caso de estudo, a qual não 

tem suas Premises aprovadas em todas as iterações. Assim, também não são 

geradas notificações e, por consequência, não há a necessidade de 

alocar/desalocar instruções referentes às Conditions (CONDITION-OP). 

Adicionalmente, embora tenha atividade praticamente mínima, este 

barramento apresenta o mesmo comportamento do barramento de alocação de um 

PP. Sendo cada vez menos utilizado na medida em que a quandidade de 

processadores do tipo CP aumenta, e assim como no barramento S/CS-PP, este 

barramento fica sem atividade a partir do momento em que o número de CPs é 

maior do que a quantidade de Conditions na aplicação. 
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Figura 92 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-CP para aplicação “Controle de 
Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

O último barramento analisado é apresentado pela Figura 93, que mostra a 

porcentagem do uso do barramento de alocação/desalocação de um Method em um 

MP (S/CS-MP), em função do número de processadores de cada tipo e em função 

do número do número de semáforos instanciados. 

O barramento de alocação/desalocação de Methods em MPs também 

apresenta inatividade em mais de 99,5% do tempo de execução. Este tempo ocioso 

ocorre devido à quantidade de notificações no barramento Condition-Method 

também ter sido reduzida, ou seja, uma vez que as Premises têm seu estado lógico 

alterado com menos frequência, suas respectivas Conditions também têm seu 

estado lógico menos alterado, notificando com menos frequência.  Desta forma, a 

necessidade de alocações de Methods (METHOD-OP) é menor, tornando este 

barramento mais ocioso.  
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Figura 93 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-MP para aplicação “Controle de 
Semáforos”. 

 Fonte: Autoria Própria  

 

Após a realização dos experimentos por meio da aplicação “Controle de 

Semáforos”, foi alterada a configuração das memórias de Attributes e de 

Premise/Condition/Methods para apresentar latência de apenas um ciclo de clock. 

Esta redução na latência de memória permite avaliar como seria o comportamento 

da NOCA e seu impacto no desempenho com uma memória em que o tempo para 

leitura e escrita seja apenas um ciclo de clock. 

A Figura 94 apresenta o gráfico com a relação entre os resultados das 

medições em termos de número de ciclos de clock da execução para latência de 

acesso à memória igual a um por número de ciclos de clock da execução para 

latência de acesso à memória igual a três, mantendo-se fixa cada porcentagem de 

Rules ativas e variando-se o número de processadores de cada tipo. 

Este gráfico indica que há uma melhora de desempenho em torno de 20% a 

30% quando a latência de acesso à memória é reduzida. Porém, na medida em que 

o número de processadores aumenta, esta relação passa a ser constante devido à 

redução na necessidade de acesso à memória pelo fato das instruções precisarem 

ser alocadas/desalocadas com menor frequência. No caso de 8 e 32 pares de 

semáforos, a partir do momento em que não há necessidade de realizar muitas 

alocações, devido à quantidade de processadores ser próxima a quandidade de 



214 
 
 

 

elementos a serem processados, verifica-se que não há melhora de desempenho 

significativa. 

 

 

Figura 94 - Relação entre número de ciclos de clock com latência de memória igual a um e três. 

Fonte: Autoria Própria 

 

As figuras a seguir apresentam, na forma de gráfico de barras, a porcentagem 

do uso dos barramentos da NOCA simulados por meio do NOCASim, com latência 

de acesso à memória configurada para um ciclo de clock. Os dados obtidos são 

apresentados em função do número de processadores de cada tipo e em função do 

número de semáforos instanciados. Cada figura a seguir apresenta os dados de um 

barramento específico da NOCA.  

A Figura 95 apresenta porcentagem do uso do barramento de acesso à 

memória de Premise/Condition/Method em função do número de processadores de 

cada tipo e em função do número de Rules ativadas.  

Para este barramento, com latência de acesso à memória igual a um, verifica-

se que a porcentagem de uso permanece de certa forma constante até o momento 

em que o número de processadores passa a ser maior do que a quantidade de 

elementos PON a serem processados. Na medida em que o número de 

processadores aumenta, há uma diminuição no número de alocações e 
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desalocações, que por consequência reduz o número de acesso à memória de 

Premise/Condition/Method. 

Porém, quando comparado ao gráfico da Figura 86, observa-se que de 

maneira geral há um leve aumento no tempo em que este barramento permanece 

em IDLE, mesmo com uma maior atividade em decorrência do menor tempo de 

execução. A diminuição do tempo em que este barramento está ocupado ocorre 

justamente em função da diminuição da latência de acesso à memória de 

Premise/Condition/Method. 

 

 

Figura 95 - Porcentagem de uso dos barramentos de acesso às memórias de P/C/M, com 
latência de acesso à memória reduzida, para aplicação “Controle de Semáforo”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já a Figura 96 apresenta a porcentagem do uso do barramento de acesso à 

memória de Attributes, em função do número de processadores de cada tipo e em 

função do número de semáforos instanciados.  

O comportamento do barramento de acesso à memória de Attributes com 

latência de acesso à memória igual a um é semelhante ao mesmo barramento com 

latência de acesso à memória igual a três, do ponto de vista que a porcentagem do 

uso do barramento se mantém similar à medida que mais processadores de cada 

tipo são instanciados. Porém, comparando com a porcentagem de uso do 

barramento entre a mesma aplicação e com as duas latências, verifica-se que para a 

latência igual a um o barramento permanece por mais tempo em IDLE. 
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Diferente da aplicação “Mira-Alvo”, esse comportamento acontece pois, na 

dinâmica desta aplicação, as Rules são aprovadas com menos frequência do que na 

aplicação “Mira-Alvo” e, por consequência, menos acessos de leitura e escrita por 

parte dos MPs. Enquanto na aplicação “Mira-Alvo” há Rules aprovadas em cada 

iteração, no controle de semáforos suas Rules são aprovadas em iterações 

específicas. Desta forma, nesta aplicação este barramento é menos exigido do que 

na aplicação anterior, tornando-o mais ocioso quando há menos ativações de Rules. 

 

 

Figura 96 - Porcentagem de uso dos barramentos de acesso às memórias de Attributes, com 
latência de acesso à memória reduzida, para aplicação “Controle de Semáforo”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Em relação à Figura 97, esta apresenta a porcentagem do uso do barramento 

de notificações Atributes-Premise em função do número de processadores de cada 

tipo e em função do número de semáforos instanciados. 

Para o barramento de notificações Attribute-Premise, observa-se um leve 

aumento no tempo de atividade deste barramento quando alterada a latência de 

acesso à memória para um ciclo de clock, até o momento em que há mais 

elementos PON do que unidade de processamento. A partir do momento em que 

são instanciados mais processadores, o tempo de atividade neste barramento passa 

a ser semelhante à atividade deste mesmo barramento quando a latência de acesso 

à memória é igual a três, representado pelo gráfico da Figura 88. 

Já o tempo de uso do barramento de acesso à memória de Attributes é maior 

do que o tempo de uso do barramento de notificações Attribute-Premise, pois o 
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barramento de acesso à memória de Attributes é solicitado por diversas vezes 

durante a execução pelos MPs, para atualização de seus operandos. Por sua vez, o 

barramento Attribute-Premise é acessado somente quando é necessário enviar uma 

notificação de alteração de um Attribute, ou seja, somente após uma escrita na 

memória que tenha alterado o valor de um Attribute. 

 

 

Figura 97 - Porcentagem de uso dos barramentos Attribute-Premise, com latência de acesso à 
memória reduzida para aplicação “Controle de Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já a Figura 98 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

notificações Premise-Condition em função do número de processadores de cada tipo 

e em função do número de semáforos instanciados. 

Assim como no barramento de notificações Attribute-Premise, o barramento 

de notificações Premise-Condition apresenta um leve aumento no tempo de 

atividade em relação ao mesmo barramento, até o momento em o número de 

processadores maior do que a quantidade de elementos PON a serem processados. 

A partir deste momento, a porcentagem de atividade é semelhante ao apresentado 

no gráfico da Figura 89. 
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Figura 98 - Porcentagem de uso dos barramentos Premise-Condition, com latência de acesso à 
memória reduzida para aplicação “Controle de Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 99 apresenta a porcentagem do uso do barramento de notificação 

Condition-Method em função do número de processadores de cada tipo e em função 

do número do número de semáforos instanciados.  

Para o barramento de notificação Condition-Method, diferente dos 

barramentos de notificação anteriores, observa-se uma variação na porcentagem de 

uso deste barramento apenas para um par de semáforos em relação ao gráfico da 

Figura 90. Para o caso de 8 e 32 pares de semáforos, como já havia uma baixa 

atividade neste barramento, não foi observada variações na porcentagem de 

atividade deste barramento em relação ao mesmo gráfico.  
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Figura 99 - Porcentagem de uso dos barramentos Condition-Method, com latência de acesso à 
memória reduzida para aplicação “Controle de Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 100 apresenta a porcentagem do uso do barramento de 

alocação/desalocação de uma Premise em um PP (S/CS-PP), em função do número 

de processadores de cada tipo e em função do número do número de semáforos 

instanciados.  

No barramento de alocação/desalocação de uma Premise em um PP no 

caso de latência de acesso à memória igual a um, observa-se o mesmo 

comportamento apresentado para latência de acesso à memória igual a três (Figura 

91).  No entanto, há uma diminuição no tempo em que este barramento permanece 

em IDLE quando a quantidade de elementos PON é maior do que o número de 

processadores. Neste caso, para a mesma quantidade de Premises a serem 

alocadas/desalocadas, o tempo de execução com latência de acesso à memória 

igual a um é menor, aumentando a porcentagem de uso deste barramento. 
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Figura 100 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-PP, com latência de acesso à memória 
reduzida para aplicação “Controle de Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por sua vez, a Figura 101 apresenta a porcentagem do uso do barramento 

alocação/desalocação de uma Condition em um CP (S/CS-CP), em função do 

número de processadores de cada tipo e em função do número de semáforos 

instanciados.  

Com relação ao barramento de alocação/desalocação de uma Condition em 

um CP para latência de acesso à memória igual a um, apresenta o mesmo 

comportamento do barramento com latência igual a três (Figura 92). No entanto, há 

uma pequena diminuição no tempo em que este barramento permanece em IDLE 

quando a quantidade de elementos PON é maior do que o número de 

processadores. Neste caso, para a mesma quantidade de Conditions a serem 

alocadas/desalocadas, o tempo de execução com latência de acesso à memória 

igual a um é menor, aumentando a porcentagem de uso deste barramento. 
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Figura 101 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-CP, com latência de acesso à memória 
reduzida para aplicação “Controle de Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

 

O último barramento analisado é apresentado pela Figura 102, que mostra a 

porcentagem do uso do barramento de alocação/desalocação de um Method em um 

MP (S/CS-MP), em função do número de processadores de cada tipo e em função 

do número do número de semáforos instanciados. 

O barramento de alocação/desalocação de Methods em MPs para latência de 

acesso à memória igual a um apresenta o mesmo comportamento do barramento 

com latência igual a três (Figura 93). Assim como no barramento anterior, há uma 

diminuição pequena no tempo em que este barramento permanece em IDLE quando 

a quantidade de elementos PON é maior do que o número de processadores. Neste 

caso, para a mesma quantidade de Methods a serem alocadas/desalocadas, o 

tempo de execução com latência de acesso à memória igual a um é menor, 

aumentando a porcentagem de uso deste barramento. 
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Figura 102 - Porcentagem de uso do barramento S/CS-MP, com latência de acesso à memória 
reduzida para aplicação “Controle de Semáforos”. 

Fonte: Autoria Própria 

4.4 CONSIDERAÇÔES SOBRE OS CASOS DE ESTUDO 

 

Os casos de estudos realizados permitem elaborar algumas conclusões a 

respeito da NOCA por meio de um simulador projetado e desenvolvido para executar 

aplicações segundo a ISA da NOCA de forma semelhante ao protótipo (P2ON) 

implementado em FPGA por Linhares (2015).  

 O primeiro experimento realizado correspondeu à aplicação denominada 

“Mira-Alvo”, a qual foi executada alterando-se a quantidade de processadores 

instanciados e a latência de memória. Nesta aplicação, foram realizadas medições 

referentes à quantidade de ciclos de clock necessários para executar esta aplicação 

e a porcentagem de uso de cada barramento da NOCA. 

Já o segundo experimento realizado correspondeu à aplicação denominada 

controle de semáforos, a qual foi executada alterando-se os mesmos parâmetros. O 

principal objetivo deste segundo caso de estudo foi fornecer uma segunda 

abordagem, na qual apresenta um maior conjunto de Rules para comparações de 

desempenho e uso de recursos utilizados em uma execução da NOCA. 

A partir dos dados obtidos, verificou-se que a escala de paralelização 

apresenta uma influência sobre o desempenho de execução, de maneira que o 

aumento do número de processadores implica em uma melhora de desempenho de 
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execução, pois ao duplicar a quantidade de processadores, a simulação da NOCA 

apresentava melhores resultados.  

No entanto, esta melhora de desempenho ocorre até o momento em que há 

mais elementos PON do que unidades de processamentos específicas (PPs, CPs e 

MPs), ou seja, a partir do momento em que se têm mais processadores do que 

elemento PON a serem processados, a NOCA apresentava desempenho constante 

em função do aumento do número de processadores. Como esperado, o ganho de 

desempenho apresentado não ocorreu de forma linear pois, para que isso 

acontecesse, o software em avaliação deveria ser executado totalmente de forma 

paralela. No caso da NOCA, mesmo o PON apresentando paralelismo intrínseco, o 

processamento ocorre de forma totalmente paralela, pois ainda há processos que 

em hardware que ocorrem de forma sequencializada, tais como concorrência por 

barramentos, alocações de instruções pelo bloco Scheduler, escritas nas memórias 

e inicialização a partir de um núcleo von Neumann.  

Observa-se ainda que em relação aos processadores, a NOCA faz uso de 

princípios de localidade temporal20 quando há um número de processadores próximo 

à quantidade de elementos a serem processados. Isto acontece de forma que 

instruções recentemente alocadas muitas vezes não necessitam serem buscadas 

novamente na memória, contribuindo para a melhora de desempenho da NOCA na 

medida em que o número de processadores aumenta. 

Com relação à atividade dos barramentos, observou-se que estes continuam 

ociosos mesmo com um maior número de processadores. A exceção ocorre para os 

barramentos de acesso à memória, que apresentam um maior nível de atividade 

devido à necessidade de alocações/desalocações, no caso da memória de 

Premise/Condition/Method, e para a necessidade de ler/escrever sobre os valores 

dos Attributes durante a execução de uma aplicação.  

Embora haja uma maior atividade, o uso do barramento de acesso à 

memória de Premise/Condition/Method diminui devido às instruções estarem 

previamente alocadas e não necessitarem que se faça uma nova busca na memória. 

Desta forma, aumentando o grau de paralelização da NOCA é possível reduzir a 

                                            
20

 O princípio de localidade é uma propriedade, na qual, um programa tende a reutilizar dados e 
instruções que foram usaram recentemente, sendo esta propriedade dividida em locadidade espacial 
e temporal. A localidade espacial diz que itens cujos endereços estão próximos, tendem a ser 
referenciados em espaço de tempo próximo. Já a localidade temporal, diz que itens que foram 
acessados há pouco tempo, tem maior probabilidade de serem acessados em um futuro próximo 
(HENNESSY; PATTERSON, 2011). 
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influência do tradicional gargalo de acesso a memórias (MCKEE, 2004) (MURPHY, 

2007) (KOGGE et al., 2008). 

Este fato ainda é destacado quando reduzida a latência de acesso à 

memória de três ciclos para um ciclo de clock. Ao reduzir a latência de acesso à 

memória em um terço, observou-se que houve uma melhora de desempenho em 

torno de 30%, porém, na medida em que a escala de paralelização da NOCA 

aumentava, esta melhora de desempenho não era mais observada. 

Já a memória de acesso aos Attributes tem seu nível de atividade baseado 

na dinâmica de execução da aplicação. Quando as Rules eram ativadas com uma 

frequência maior durante a execução da aplicação, a quantidade de acesso a esta 

memória também aumentava. Este fato foi observado a partir do segundo caso de 

estudo (“Controle de Semáforo”), o qual apresentou este comportamento, no qual as 

Rules desta aplicação são aprovadas em iterações específicas e, por consequência, 

com menos frequência do que na aplicação “Mira-Alvo”, a qual continha Rules 

aprovadas em cada iteração.  

Ainda foram verificadas algumas anomalias durante a execução dos casos 

de estudos, que demonstram que a simulação da NOCA por meio do NOCASim, 

permitme levantar questões a respeito da NOCA que ainda não foram mapeadas. 

Uma questão mapeada e que deve ser investigada é a hipótese de que pelo fato 

destes casos de estudos dependerem do núcleo von Neumann para a inicialização 

de seus Attributes, uma espécie de “ressonância” (efeito colateral) do núcleo von 

Neumann com o restante da NOCA poderia estar ocorrendo e, por consequência, 

influencia em ganhos ou perdas em termos de desempenho. No entanto, para 

avaliação desta hipótese é necessário levantar novos parâmetros para serem 

avaliados com o objetivo de encontrar a verdadeira razão destas anomalias. 

Outra hipótese é de que, embora a simulação do núcleo von Neuman tenha 

sido realizada em um ambiente controlado (sem influências externas ao simulador)  

e de forma semelhante aos demais blocos da NOCA no NOCASim, em que o núcleo 

von Neumann simula o tempo que demora entre cada escrita e leitura na memória 

para inicialização dos Attributes, a técnica de simulação do núcleo von Neumann (no 

caso, uma thread Java rodando em separado) poderia introduzir uma incerteza na 

execução dos métodos VN e afetar os resultados. Este tema também é passível de 

avaliação futura, de forma a encontrar a razão para esta influência por parte do 

núcleo von Neumann. 
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A partir dos resultados dos experimentos obtidos neste presente trabalho, 

somados à análise efetuada sobre a arquitetura NOCA e sobre o projeto da 

implementação de seu protótipo (P2ON) em FPGA durante a elaboração do projeto 

e construção do NOCASim. Foram percebidas possíveis melhorias a esta 

arquitetura, tais como:  

 

 O compartilhamento da instrução METHOD-OP entre várias Rules permitiria que 

fossem declaradas menos instruções relativas à alteração de um Attribute em 

comum. Como no caso do contador da aplicação “Mira-Alvo”, que foram 

necessários declarar 100 vezes uma instrução que realizava a mesma operação, 

que era incrementar o Attribute Counter.  Este compartilhamento atualmente não 

é possível devido à especificação atual da ISA da NOCA, que deveria ser 

revisada. Desta forma, esta melhoria permitiria a declaração de um número menor 

de instruções, que por consequência acarretaria um menor número de alocações, 

diminuindo a necessidade de leituras na memória de Premise/Condition/Method. 

 A implementação da leitura do barramento de notificação Attribute-Premise por 

parte dos MPs evitaria a necessidade de um MP já alocado buscar o valor de um 

operando na memória de Attributes, pois a alteração deste valor já gera uma 

notificação que é aproveitada na versão atual da NOCA apenas pelas Premises 

interessadas a esta notificação. Porém, esta notificação poderia atualizar os 

operandos de um MP caso seja pertinente a ele. 

 A NOCA apresenta uma única memória para armazenar as instruções de 

Premises, Conditions e Methods. A reorganização da hierarquia de memória da 

NOCA permitiria com que as instruções fossem separadas por meio de diferentes 

níveis de memória, de maneira que facilitassem a localidade temporal e espacial. 

Quando mais próximas ao Scheduler ou aos próprios processadores, estas 

instruções poderiam ser realocadas mais rapidamente, e sem concorrência de 

acesso entre os escalonadores de Premise, Condition e Method, pois, estas 

instruções compartilham o mesmo barramento e o mesmo espaço de memória. 

Adicionalmente, o compilador poderia ser otimizado para organizar a ordem das 

instruções no Assembly NOCA, tendo em vista a hierarquia de memória desta 

arquitetura. 

 Durante o desenvolvimento do NOCASim, verificou-se que no escalonador de 

métodos, para analisar se é uma notificação de uma Condition para Method, ou 
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de uma SubCondition para uma Condition, é necessário realizar uma leitura extra 

na memória de Premise/Condition/Method. Desta forma, poderia diferenciar os 

dois tipos de notificações por meio do último bit do endereço, a fim de economizar 

uma leitura na memória, e por consequência, diminuir o tempo de espera para 

outras instruções serem alocadas/desalocadas. 

Por fim, após os resultados dos experimentos e com a percepção de 

possíveis melhorias arquiteturais à NOCA, novas perguntas poderão ser feitas sobre 

a NOCA e posteriormente avaliadas por meio do NOCASim ou de uma segunda 

implementação de um protótipo da NOCA. Estas melhorias podem contribuir para 

consolidação da NOCA como uma arquitetura que, para aplicações que são 

favorecidas pela dinâmica de execução orientada a notificações do PON, pode se 

apresentar como uma alternativa para a execução de software com alto grau de 

paralelismo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho. Inicialmente, 

resume-se a pesquisa e seus desdobramentos. Em seguida, são detalhadas as 

principais contribuições e os resultados obtidos neste trabalho de mestrado. Por fim, 

são demostrados trabalhos futuros relacionados ao tema de pesquisa. 

5.1 RESUMO DA PESQUISA 

 

Os avanços tecnológicos dos dispositivos processadores utilizados em 

sistemas computacionais se deram principalmente com relação ao aumento de 

frequência de operação, técnicas microarquiteturais e aumento da densidade de 

integração. No entanto, o aumento da frequência de operação não pode ser 

aumentado nas mesmas proporções históricas, enquanto os avanços relacionados 

às técnicas microarquiteturais têm complexidade cada vez maior, com ganhos 

menores (ASANOVIC et al., 2006) (HENNESSY; PATTERSON, 2011) (BORKAR; 

CHIEN, 2011) (LINHARES,2015).  

Já o aumento da densidade de integração continua seguindo os preceitos da 

Lei de Moore, tornando o desenvolvimento de arquiteturas paralelas multicore mais 

vantajoso do que os demais avanços tecnológicos. Porém, para o real 

aproveitamento das arquiteturas paralelas, há a necessidade de desenvolver 

softwares que façam bom uso destas arquiteturas, pois a concepção destes 

softwares impõe dificuldades de abstração aos desenvolvedores em função da 

dinâmica de execução paralela (ASANOVIC et al., 2006) (LINHARES, 2015). 

Neste âmbito, o Paradigma Orientado a Notificações (PON) se constitui 

como uma abordagem inovadora em relação aos modelos e técnicas de 

programação tradicionais. O PON apresenta como uma de suas características a 

possibilidade de expressão intrínseca do paralelismo na programação. Este fato 

ocorre devido à dinâmica de execução do software PON, o qual é baseado em 

notificações diretas, que são propagadas em paralelo entre os elementos 

componentes da cadeia de notificações (BANASZEWSKI et al., 2007) (SIMÃO; 

STADZISZ, 2008) (SIMÃO; STADZISZ, 2009) (SIMÃO et al., 2012a). 
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Ademais, o PON tem sido objeto de estudos em diferentes trabalhos de 

pesquisa. Mais especificamente, foram realizadas pesquisas apresentando os 

conceitos do PON na forma de um Framework PON C++, de uma linguagem e 

compilador específicos ao PON, de estudos com relação ao balanceamento de 

carga em sistemas multiprocessados de forma a otimizar a paralelização e 

distribuição da execução dos elementos do metamodelo PON, além de outras 

pesquisas que exploraram a implementação do PON em hardware com uso de 

lógica reconfigurável, um coprocessador PON (CoPON) (WITT et al., 2011) 

(BELMONTE, 2012) (BELMONTE et al., 2012) (PETERS, 2012) (SIMÃO et al., 

2012b) (KERSCHBAUMER et al., 2015) (BELMONTE et al., 2016) (PORDEUS et al., 

2016). 

No entanto, as plataformas de execução nas quais o PON é materializado 

acabam por limitar a execução plena dos conceitos do PON, mais especificamente 

quando executado no modelo de execução sequencial. Do ponto de vista de 

software, estas abordagens apresentam alguma deficiência na execução de 

software orientado a notificações, pois as implementações em software se baseiam 

em estruturas de dados baseadas no PI e em um modelo de execução sequencial 

(SIMÃO et al., 2012b) (KERSCHBAUMER et al., 2015) (LINHARES et al., 2015) 

(LINHARES, 2015) (PORDEUS et al., 2016). 

Do ponto de vista de hardware, as abordagens citadas mapeiam uma 

aplicação PON ou parte dela em circuitos especializados. Assim, estas abordagens 

carecem de generalidade e escalabilidade, no sentido de que qualquer alteração na 

lógica da aplicação requer a reconfiguração de todo o circuito de hardware, além de 

que o seu tamanho e complexidade estão limitados à capacidade do dispositivo de 

lógica reconfigurável (LINHARES et al., 2015) (LINHARES, 2015).  

Desta forma, outra pesquisa desenvolvida foi relacionada a uma arquitetura 

de computador específica ao modelo de execução do PON, denominada 

Notification-Oriented Computer Architecture (NOCA). A NOCA, por sua vez, é uma 

alternativa às arquiteturas de computadores tradicionais, tais como von Neumann e 

fluxo de dados (LINHARES et al., 2015) (LINHARES, 2015).  

O objetivo da NOCA é implementar um ambiente de execução mais propício 

à dinâmica de notificações do PON de forma flexível (no sentido de não limitar o 

tamanho de uma aplicação PON) e genérica (no sentido de permitir a construção de 

um hardware fixo, capaz de executar qualquer aplicação PON), permitindo a 
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execução de aplicações desenvolvidas segundo este paradigma, de forma que seja 

possível aproveitar as suas propriedades intrínsecas de paralelização e distribuição. 

A pesquisa em cujo âmbito se desenvolveu a NOCA teve como resultado um 

modelo arquitetural fundamentado em técnicas de arquiteturas paralelas conhecidas, 

porém orientado ao modelo lógico do PON, o qual foi implementado na forma de um 

protótipo por meio do uso de linguagem de descrição de hardware em conjunto com 

um dispositivo FPGA. Tal protótipo ainda foi submetido a experimentos comparativos 

com outras plataformas, demonstrando que a NOCA é uma alternativa viável para a 

execução de softwares com paralelismo, apontando inclusive melhor desempenho 

do que implementações equivalentes em modelo sequencial em algumas 

circunstâncias. No entanto alguns aspectos foram desvantajosos ao protótipo da 

NOCA, em particular a baixa escala de paralelização obtida.  

Isto posto, verificou-se a possibilidade de executar uma aplicação PON por 

meio da NOCA, de forma simulada, na qual seu funcionamento consiste em simular 

em software a atualização dos estados internos da NOCA de forma semelhante a 

cada mudança do ciclo de clock. A elaboração deste simulador é de fato importante 

para obter um mecanismo para realizar avaliações da NOCA com um grau de 

paralelização mais adequado às aplicações a serem executadas, porém, sem as 

limitações impostas pela quantidade de elementos lógicos disponíveis para a 

implementação física do hardware correspondente, conforme observado em 

Linhares (2015). 

Nesse contexto, a contribuição deste trabalho de pesquisa de mestrado é a 

elaboração e implementação de um simulador para um computador projetado e 

construído segundo a arquitetura NOCA, permitindo simular seu funcionamento, 

obter dados de desempenho e validar o seu modelo funcional.  

5.2 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

A implementação em software para simulação da NOCA tem como 

vantagem a validação da execução de uma aplicação PON com uma alta 

escalabilidade simulada, na qual é possível obter o número de unidades de 

processamento na mesma proporção do que o número de elementos PON que 

compõem uma aplicação. Este fato se torna possível, pois a replicação dos múltiplos 



230 
 
 

 

núcleos de execução ocorre apenas por meio da replicação das suas instâncias em 

software. Desta forma, um simulador em software da NOCA permitiu reduzir ou 

eliminar as limitações de escala impostas pela plataforma em hardware, além de 

permitir que sejam avaliadas possíveis alternativas conceituais e/ou otimizações 

pontuais da NOCA de forma mais simples do que implementações diretamente em 

hardware. 

Ainda, este trabalho apresentou o projeto deste simulador, contemplando a 

elaboração dos requisitos, diagramas estruturais e comportamentais para explicação 

dos principais componentes. O projeto do NOCASim ocorreu segundo princípios de 

OO para favorecer a sua extensibilidade, componentização de acordo com os blocos 

arquiteturais da NOCA (coesos e desacoplados), e também com o uso de 

mecanismos de reflexão (oriundos da linguagem Java) que permitem desacoplar o 

código do NOCASim em si, do código dos métodos von Neumann das aplicações 

sendo simuladas.  

Estas decisões de projeto ainda tiveram como objetivo satisfazer os 

requisitos levantados para a concepção do NOCASim, cf. seção 3.1.1. Desta forma, 

foi possível elaborar e implementar um simulador, de forma a executar as aplicações 

seguindo a ISA da NOCA de forma semelhante ao seu protótipo implementado 

(P2ON) por meio de FPGA.  

Após o desenvolvimento do simulador, foram realizados testes para verificar 

o comportamento funcional e validações para verificar se o desempenho deste 

simulador era de fato coerente com a implementação do protótipo desenvolvido por 

Linhares (2015). 

De maneira sinérgica foram apresentadas as contribuições relacionadas a 

adaptações da linguagem e compilador PON (LingPON) desenvolvidas durante a 

elaboração deste trabalho, de maneira a facilitar o desenvolvimento de aplicações 

para a NOCA, pois a linguagem PON fornece um nível de abstração superior 

quando comparado ao desenvolvimento de aplicações por meio de Assembly 

NOCA.  

Na sequência, foram realizados os casos de estudos para avaliação da 

NOCA por meio do NOCASim, alterando-se os recursos internos configurados. O 

primeiro experimento realizado correspondeu à aplicação denominada “Mira-Alvo”, a 

qual foi executada alterando-se a quantidade de processadores instanciados e a 

latência de memória.  
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Já o segundo experimento realizado correspondeu à aplicação denominada 

controle de semáforos, a qual foi executada alterando-se os mesmos parâmetros. O 

principal objetivo deste segundo caso de estudo foi fornecer uma segunda 

abordagem, na qual apresenta um conjunto de Rules mais “rico” para comparações 

de desempenho e uso de recursos utilizados em uma execução da NOCA.  

Em ambos os casos de estudos foram realizadas medições referentes à 

quantidade de ciclos de clock necessários para executar esta aplicação e a 

porcentagem de uso de cada barramento da NOCA. 

Desta forma, a implementação do NOCASim permitiu tirar conclusões a 

respeito do modelo de execução da NOCA, quando configurado com um maior grau 

de paralelização. De fato, verificou-se um ganho de desempenho por parte da NOCA 

ao aumentar a quantidade de processadores específicos, pois, os processadores 

instanciados na NOCA passam a explorar o conceito de localidade temporal, na 

medida em que as instruções que foram alocadas recentemente não precisam ser 

buscadas na memória novamente. Desta forma, caso haja uma notificação 

pertinente a uma instrução alocada, esta se encontra pronta para ser executada. 

Mesmo ao paralelizar massivamente a NOCA, por meio do aumento de 

instâncias de núcleos para dezenas ou centenas de unidades de processamento, 

ainda assim é possível verificar ganhos de desempenho significativos, até o ponto 

em que o número de processadores excede o número de instruções executadas. 

Este fato não ocorre necessariamente em aplicações executadas em arquiteturas 

paralelas convencionais, dado que um software tradicional em PI geralmente não é 

tão paralelizável quanto um software desenvolvido segundo o PON, ou seja, o 

percentual de execução sequencial de softwares em arquiteturas convencionais é 

tipicamente maior do que no PON. 

Este fato ainda é destacado ao analisar o barramento de acesso à memória 

de instruções Premise/Condition/Method. Este barramento apresentou o maior nível 

de atividade quando a simulação ocorria com um número menor de processadores, 

devido à necessidade de alocações/desalocações frequentes.  

No entanto, ao avaliar a NOCA em um maior grau de paralelização por meio 

do NOCASim, este barramento apresenta um decréscimo significativo em seu nível 

de atividade, o que significa que esta memória é cada vez menos acessada. Desta 

forma, ao aumentar o grau de paralelização da NOCA, é possível reduzir os efeitos 

do gargalo de acesso à memória. 
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Com relação aos demais barramentos, em Linhares (2015) havia uma 

dúvida se a topologia de interconexão adotada continuaria a ter o mesmo 

comportamento ao aumentar o número de processadores utilizados e a quantidade 

de Rules a serem processadas. Neste caso, assim como nos experimentos 

realizados por Linhares (2015), verificou-se que mesmo com o aumento no número 

de regras a serem processadas, e variando-se a quantidade de processadores de 

cada tipo instanciados, foi observada uma baixa taxa de utilização dos barramentos 

de interconexão. 

A partir destas conclusões obtidas sobre os resultados, somado a análise 

efetuada sobre a arquitetura NOCA durante a elaboração do projeto e construção do 

NOCASim, é possível propor futuramente possíveis melhorias à NOCA. Por sua vez, 

estas melhorias poderão contribuir para consolidação da NOCA como uma 

arquitetura que, para aplicações que são favorecidas pela dinâmica de execução 

orientada a notificações do PON, pode se apresentar como uma alternativa para a 

execução de software com alto grau de paralelismo. 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

Nesta seção, são apresentadas sugestões de possíveis trabalhos futuros 

que estão diretamente relacionados a esta pesquisa e suas respectivas conclusões. 

A partir dos resultados obtidos por meio da simulação da NOCA, além da 

análise efetuada sobre a própria arquitetura e sobre os artefatos utilizados para a 

concepção do protótipo em FPGA, verificou-se que a NOCA é passível de algumas 

melhorias conceituais que podem ser aplicadas em seu modelo, tais como: 

 

 Revisões sobre a ISA da NOCA, de forma a incluir flags que economizem 

acessos à memória; 

 Leitura do barramento Attribute-Premise por parte dos MPs, para evitar que um 

MP já alocado necessite buscar o valor de um operando na memória de 

Attributes, quando este valor já é presente durante uma notificação de Attributes 

para Premises; 

 Reorganização da hieraquia de memória para permitir que o acesso às instruções 

possa ser separado por meio de diferentes níveis. Quando mais próximas ao 
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Scheduler ou aos próprios processadores, estas instruções poderiam ser 

realocadas mais rapidamente e sem concorrência de acesso entre os 

escalonadores de Premise, Condition e Method, melhorando o desempenho da 

NOCA; 

 Otimização sobre os estados internos aos processadores, de forma a otimizar o 

desempenho; 

 

Adicionalmente, é possível fazer uso dos componentes criados para a 

implementação de hardware segundo os conceitos do PON, estendendo estes 

componentes de forma a ser utilizado em uma segunda versão da NOCA. 

Outro possível trabalho futuro, é a realização de experimentos para avaliar 

aspectos específicos da NOCA por meio da implementação já realizada. Inclusive 

com o objetivo de descobrir a razão das anomalias encontradas neste trabalho. 

Alguns aspectos a serem analisados são: o comportamento das FIFOs; a influência 

do núcleo von Neumann sobre a execução da NOCA; uma vez que alguns dos 

barramentos apresentam baixo percentual de utilização, verificar qual seria o 

impacto em diminuir o seu tamanho para 16 bits; analisar a quantidade de 

notificações atrasadas para  diferentes configurações da NOCA; entre outras 

variações. 

Estas melhorias, por sua vez, podem ser desenvolvidas e simuladas por 

meio do NOCASim, com objetivo de reavaliar quais são os seus impactos com 

diferentes escalas de paralelização e de analisar se estas melhorias apresentam de 

fato ganhos efetivos antes de serem implementadas diretamente em hardware.  

Outrosssim, uma das dificuldades existentes em relação ao PON, é o fato de 

existirem poucas implementações relacionadas ao software PON com maior 

complexidade. Grande parte das aplicações desenvolvidas até o presente momento 

consistiu em aplicações do tipo toy problems, que foram utilizadas como casos de 

estudos. Neste âmbito, apenas recentemente houve aplicações mais sérias e 

estruturadas, tais como CTA (ANEXO C) e futebol de Robôs (Santos, 2017). 

Ainda, para este trabalho de mestrado, na linguagem e compilador PON 

(LingPON) foi adicionada a geração de código segundo a ISA da NOCA e o conceito 

de Formation Rule. Porém, a linguagem PON ainda carece de elementos tais como 

vetores, herança, resolução de conflitos para ambientes distribuídos, de forma a 
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facilitar o desenvolvimento de aplicações mais complexas, neste caso, não 

relacionados apenas a toys problems.  

Desta forma, seria possível identificar, desenvolver e avaliar diferentes tipos 

de aplicações, de maneira a verificar a sua aplicabilidade em relação ao PON. 

Adicionalmente, estas aplicações ainda poderiam ser utilizadas para comparação da 

NOCA com outras plataformas. 

Por fim, é também possível evoluir a geração de código em assembly NOCA 

de maneira a explorar os aspectos referentes à organização da hierarquia de 

memória desta arquitetura. 

  



235 
 
 

 

REFERÊNCIAS 

 
AHO, A. V.; LAM, M. S.; SETHI, R.; ULLMAN, J. D. Compiladores: Princípios, 
técnicas e ferramentas. Addison Wesley, 2008. 

ALTERA CORPORATION. Avalon Interface Specifications. Revisão 15.1, 2015. 

ALTERA CORPORATION. Altera Product Selector Guide. Disponível em 
<https://www.altera.com/products/product-selector-guide/psg-selector.tablet.html>. 
Acesso em 04 junho 2016. 
 
ALTERA CORPORATION. Quartus Prime Standard Edition Handbook Volume 1: 
Design and Synthesis. Disponível em 
<https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/hb/qts/qts-qps-handbook.pdf>. Acesso 
em 12 março 2017. 
 
ALTIUM. Defining & running Circuit Simulation analyses. Disponível em 
<http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=3080273>. Acesso em 17 de 
junho 2016. 
 
ARM. ARM DS-5 Development Studio. Disponível em 
<http://www.arm.com/products/tools/software-tools/ds-5/>. Acesso em 17 de junho 
2016. 
 
ASANOVIC, K.; BODIK, R.; CATANZARO, B. C.; GEBIS, J. J.; HUSBANDS, P., 
EUTZER, K., et al. The Landscape of Parallel Computing Research : A View 
from Berkeley. 2006. Disponível em: 
<http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2006/EECS-2006-183.pdf>. 
 
ATHAYDE, E. B. Paradigma Orientado A Notificações Como Alternativa Para 
Gerenciamento De Energia Em Sistemas Embarcados. Seminário de 
Acompanhamento I. PPGCA, UTFPR. Curitiba - PR, Brasil, 2016. 
 
AUSTIN, T.; LARSON, E.; ERNEST, D. SimpleScalar: An infrastructure for 
computer system modeling. Computer, v. 35, n. 2, p. 59–67, 2002. 
 
BANASZEWSKI, R. F.; SIMÃO, J. M.; TACLA, C. A.; STADZISZ, P. C. Notification 
Oriented Paradigm (NOP) – A Software Development Approach based on 
Artificial Intelligence Concepts. VI Congress of Logic Applied to Technology - 
LAPTEC 2007. Santos, 2007. 
 
BANASZEWSKI, R. F. Paradigma Orientado a Notificações : Avanços e 
Comparações. Dissertação de Mestrado. CPGEI, UTFPR. Curitiba, Brasil, 2009. 
 
BANKS, J.; CARSON II, J. S.; BARRY, L.; NICOL, D. M. Discrete-event system 
simulation. 4th ed. Pearson, 2005. 
 
BARRETO, R. M. W. Notification Oriented Paradigm in the Context of 
Distributed Systems. Relatório da disciplina de Tópicos Especiais Em Ec: 



236 
 
 

 

Paradigma Orientado A Notificações. CPGEI-PPGCA/UTFPR, Curitiba - PR, Brasil, 
2016. 
 
BATISTA, M. V. Paradigma Orientado a Notificações - Pon: Criação de uma 
Aplicação Comercial Baseada em Regras e Notificações com Modelagem por 
Rede de Petri. Framework NOP/PPON C++ 1.0. Dissertação de Mestrado, CPGEI, 
UTFPR. Curitiba, Brasil, 2013. 
 
BELMONTE, D.; SIMÃO, J. M.; STADZISZ, P. C. Proposta de um Método para 
Distribuição da Carga de Trabalho Usando o Paradigma Orientado a 
Notificações ( PON ). Revista SODEBRAS, 7(84), p. 10-17, 2012. 

 
BELMONTE, D. Método para Distribuição da Carga de Trabalho dos Softwares 
PON em Multicore. Trabalho de Qualificação de Doutorado, CPGEI, UTFPR. 
Curitiba, Brasil, 2012. 
 
BELMONTE, D.; LINHARES, R. R.; STADZISZ, P. C.; SIMAO, J. M.. A new Method 
for Dynamic Balancing of Workload and Scalability in Multicore Systems. IEEE 
Latin America Transactions, ISSN: 1548-0992. 2016. 
 
BROOKSHEAR, J. G. Computer Science: An Overview. Addison Wesley, 2012. 
 
BORKAR, S.; CHIEN, A. A. The Future of Microprocessors. Communications of 
the ACM, v. 54, n. 5, p. 0–5, 2011.  
 
CISCO. Cisco networking academy: Packet Tracer. Disponível em 
<https://www.netacad.com/pt/about-networking-academy/packet-tracer/>. Acesso em 
17 de junho 2016. 
 
COMSOL. COMSOL Multiphysics®. Disponível em 
<https://www.comsol.com/comsol-multiphysics>. Acesso em 17 de junho 2016. 
 
DEITEL, H.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8ª Edição. Pearson. 2010. 
 
DING, J. H.; CHANG, P. C.; HSU, W. C.; CHUNG, Y. C. PQEMU: A parallel system 
emulator based on QEMU. Proceedings of the International Conference on Parallel 
and Distributed Systems - ICPADS, p. 276–283, 2011. 
 
FAISON, T. Event-Based Programming: Taking Events to the Limit. Apress, 
Berkely, CA, USA (2006). 
 
FAMIC TECHNOLOGIES. Automation Studio™ Brochure P6. Disponível em 
<http://www.famictech.com/pro/index.html>. Acesso em 17 de junho 2016. 
 
FERREIRA, C. A. Linguagem e compilador para o paradigma orientado a 
notificações (PON): Avanços e comparações. Dissertação de Mestrado, PPGCA, 
UTFPR. Curitiba, Brasil, 2015. 
 
FORGY, C. RETE: A Fast Algorithm for the Many Pattern/Many Object Pattern 
Match Problem. Artificial Intelligence, 19(1), p. 17-37, 1982. 



237 
 
 

 

 
GABBRIELLI, M.; MARTINI, S. Programming Languages: Principles and 
Paradigms. 1st ed. Springer Publishing Company, Incorporated, 2010. 
 
GCC. Options That Control Optimization. Disponível em 
<https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html>. Acesso em 29 de maio 
2016. 
 
GRUNE, D.; VAN REEUWIJK, K.; BAL, H. E.; JACOBS, C. J.; LANGENDOEN, K. 
Modern compiler design. Springer Science & Business Media, 2012. 
 
HANSEN, S.; FOSSUM , T. V. Event Based Programming. Kenosha WI, May 23, 
2010. 
 
HARRELL, C.; TUMAY, K. Simulation Made Easy: A Manager’s Guide. 
Engineering & Management Press, 1995. 
 
HENZEN, A. F. PORTABILIDADE DO FRAMEWORK PON DE C++ STANDARD 
PARA C# E JAVA. Relatório da disciplina de Tópicos Especiais Em Ec: Paradigma 
Orientado A Notificações. CPGEI-PPGCA/UTFPR, Curitiba - PR, Brasil, 2015. 
 
HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. Computer Architecture, Fifth Edition: A 
Quantitative Approach. Morgan Kaufmann Publishers Inc, 2011. 
 
HORSPOOL, R. N.; LYONS, W. D.; SERRA, M. The ARMSim # User Guide 1. 
2010. Disponível em 
<http://armsim.cs.uvic.ca/AttachedFiles/ARMSim_UserGuide4Plus.pdf>. 
 
IAR SYSTEMS. IAR EMBEDDED WORKBENCH: What´s included. Disponível em 
<https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?currentTab=whats-included>. 
Acesso em 17 de junho 2016. 
 
IEEE. IEEE Standard for Test Access Port and Boundary-Scan Architecture. 
.IEEE Std 1149.1-2013 (Revision of IEEE Std 1149.1-2001), p. 1–444, 2013. 
 
INGALLS, R. G. Introduction to simulation. Proceedings of the 40th Conference on 
Winter Simulation. Winter Simulation Conference, 2008. 
 
JASINSKI, R. P. Framework para Geração de Hardware em VHDL a Partir de 
Modelos em PON (Paradigma Orientado a Notificações). Relatório da disciplina 
de Lógica Reconfigurável por Hardware. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial. Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, 2012. 
 
JOHNSTON, W. M.; HANNA, J. R. P.; MILLAR, R. J. Advances in dataflow 
programming languages. ACM Computing Surveys, v. 36, n. 1, p. 1–34, 2004. 
 
KAISLER, S. H. Software paradigms. John Wiley & Sons, 2005. 
 



238 
 
 

 

KEIL. KEIL: MDK5 Simulation. Disponível em 
<http://www2.keil.com/mdk5/simulation/>. Acesso em 17 de junho 2016. 
 
KERSCHBAUMER, R.; SIMÃO, J. M.; LINHARES, R. R.; STADZISZ, P. C.; LIMA, C. 
R. E. Paradigma Orientado a Notificações para a Síntese de Lógica 
Reconfigurável. LA-CCI/CBIC, Curitiba, Paraná, Brasil, 2015. 
 
KOGGE, P.; BERGMAN, K.; BORKAR, S.; CAMPBELL, D.; CARLSON, W.; DALLY, 
W.; et al. ExaScale Computing Study: Technology Challenges in Achieving 
Exascale Systems. Setembro de 2008, DARPA. Disponível em: 
<http://www.cse.nd.edu/Reports/2008/TR-2008-13.pdf>. 
 
LABCENTER ELECTRONICS. Proteus Professional Brochure. Disponível em 
<http://labcenter.s3.amazonaws.com/downloads/proteus84flyer.pdf>. Acesso em 17 
de junho 2016. 
 
LAW, A. M.; KELTON, W. D. Simulation modeling and analysis. New York: 
McGraw-Hill, 1991. 
LEE, P.-Y; CHENG, A. M. K. HAL: a faster match algorithm. IEEE Transactions on 
Knowledge and Data Engineering, 14(5), p. 1047-1058, 2002. 
 
LINHARES, R. R.; RENAUX, D. P. B.; STADZISZ, P. C.; SIMÃO, J. M. Evaluation of 
the Notification Oriented Paradigm applied to Real-Time Systems. Brazilian 
Symposium on Computing Systems Engineering (SBESC), Manaus-AM, Brazil, 
2014. 
 
LINHARES, R. R., Contribuição para o desenvolvimento de uma arquitetura de 
computação própria ao paradigma orientado a notificações. Tese de Doutorado, 
CPGEI, UTFPR. Brasil, 2015. 
 
LINHARES, R. R.; SIMAO, J. M.; STADZISZ, P. C. NOCA - A Notification-Oriented 
Computer Architecture. Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE America 
Latina), v. 13, n. 5, p. 1593–1604, 2015. 
 
LINHARES, R. R.; RONSZCKA, A. F.; VALENCA, G. Z.; BATISTA, M. V.; WITT, F. 
A.; LIMA, C. R. E.; SIMAO, J. M.; STADZISZ, P. C. Comparações entre o 
Paradigma Orientado a Objetos e o Paradigma Orientado a Notificações sob o 
contexto de um simulador de sistema telefônico. En: III Congreso Internacional 
de Computación y Telecomunicaciones - COMTEL, 2011, Lima, Perú. Memoria: 
COMTEL 2011. Lima, Perú : Fondo Editorial de la UIGV, 2011. p. 103-106. 
 
MATHWORKS. MATLAB: Overview. Disponível em 
<http://www.mathworks.com/products/matlab/index.html>. Acesso em 17 de junho 
2016. 
 
MCKEE, S. A. Reflections on the Memory Wall. Em ACM (Eds.) Proceedings of the 
1st Conference on Computing Frontiers (CF ’04). New York, NY, USA, 2004 
 



239 
 
 

 

MELO, L. C., Adaptação Do Paradigma Orientado A Notificações Para 
Desenvolvimento De Sistemas Fuzzy. Dissertação de Mestrado, Programa de 
Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA), UTFPR. Curitiba, Brasil, 2016. 
 
MENDONÇA, I. T. M., Metodologia De Projeto De Software Orientado A 
Notificações. Trabalho de Qualificação de Doutorado, CPGEI, UTFPR. Brasil, 2016. 
 
MENTOR GRAPHICS. ModelSim. Disponível em 
<https://www.mentor.com/products/fv/modelsim/>. Acesso em 17 de junho 2016. 
 
MILLER, J. E.; KASTURE, H.; KURIAN, G.; et al. Graphite: A distributed parallel 
simulator for multicores. HPCA - 16 2010 The Sixteenth International Symposium 
on High-Performance Computer Architecture, p. 1–12, 2010. 
 
MURPHY, R. On the Effects of Memory Latency and Bandwidth on 
Supercomputer Application Performance. 2007 IEEE 10th International 
Symposium on Workload Characterization, p. 35–43, 2007. 
 
NATIONAL INSTRUMENTS. Ambiente gráfico de desenvolvimento de sistemas 
LabVIEW. Disponível em <http://www.ni.com/labview/pt/>. Acesso em 17 de junho 
2016. 
 
NATIONAL INSTRUMENTS. National Instruments: Multisim. Disponível em 
<http://www.ni.com/multisim/pt/>. Acesso em 17 de junho 2016. 
 
MELO, L. C. V.; SIMÃO, J. M.; FABRO, J. A. Adaptation of the Notification 
Oriented Paradigm (NOP) for the Development of Fuzzy Systems. Mathware & 
Soft Computing, v. 22, n. 1, p. 40–64, 2015. 
 
MIRANKER, D. P. TREAT : A Better Match Algorithm for AI Production Systems. 
Sixth National Conference On Artificial Intelligence - AAAI 87 (p. 42-47), 1987. 

 
MIRANKER, D. P.; BRANT, D. A.; LOFASO, B.; GADBOIS, D. On The Performance 
Of Lazy Matching In Production Systems. 8th National Conference on Artificial 
Intelligence AAAI (p. 685-692). AAAI Press / The MIT Press, 1990. 
 
OLIVEIRA, R. N. Uso do Paradigma Orientado a Notificações em Sistemas 
Sencientes. Relatório da disciplina de Tópicos Especiais Em Ec: Paradigma 
Orientado A Notificações. CPGEI-PPGCA/UTFPR, Curitiba - PR, Brasil, 2016. 
 
ORACLE. Trail: The Reflection API. Disponível em < 
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/reflect/>. Acesso em 08 de junho 2016a. 
 
ORACLE. The Java™ Tutorials: Annotations. Disponível em < 
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/annotations/>. Acesso em 08 de junho. 
2016b. 
 
ORCAD. ORCAD Pspice Design: Features. Disponível em 
<http://www.orcad.com/pt/products/orcad-pspice-designer/features>. Acesso em 17 
de junho 2016. 



240 
 
 

 

 
OXFORD DICTIONARY. Definition of simulation in English. Disponível em < 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/simulation>. Acesso em 17 de 
junho 2016a. 
 
OXFORD DICTIONARY. Definition of emulation in English. Disponível em < 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/emulation>. Acesso em 17 de 
junho 2016b. 
 
PEDRONI, V. A. Circuit design and simulation with VHDL. MIT press, 2010. 
 
PETERS, E. Coprocessador para Aceleração de Aplicações Desenvolvidas 
Utilizando Paradigma Orientado a Notificações. 2012. Dissertação de Mestrado, 
CPGEI, UTFPR. Curitiba, Brasil, 2012. 
 
PRESSMAN, R. Engenharia de Software. AMGH Editora, 2011. 
 
PORDEUS, L. F. Contribuição para Avaliação e Melhoria de uma Arquitetura de 
Computação própria ao Paradigma Orientado a Notificações. Trabalho Individual 
/ Qualificação de Mestrado) [Banca: Prof. Dr. Jean Marcelo Simão; Prof. Dr. Paulo 
César Stadzisz; Prof. Dr. Carlos Raimundo Erig Lima]. CPGEI/UTFPR, Curitiba, 
Brasil, 2016. 
 
PORDEUS, L. F.; KERSCHBAUMER, R.; LINHARES, R. R.; WITT, F. A.; STADZISZ, 
P. C.; LIMA, C. R. E.; SIMÃO, J. M.. NOTIFICATION ORIENTED PARADIGM TO 
DIGITAL HARDWARE. Revista SODEBRAS, v. 11, p. 116-122, 2016. 
 
QEMU. Manual. Disponível em <http://wiki.qemu.org/Manual>. Acesso em 17 de 
junho 2016. 
 
RENAUX, D. P. B.; SIMÃO, J. M.; STADZISZ, P. C. Concept of Operations 
Project : CTA Simulator. Disponível em 
<http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~douglas/CTA_CONOPS.pdf>. 2014.  
 
RONSZCKA, A. F. Contribuição Para a Concepção de Aplicações no Paradigma 
Orientado a Notificacões (PON) Sob o Viés de Padrões. 2012. Dissertação de 
Mestrado, CPGEI, UTFPR. Curitiba, Brasil, 2012. 
 
RONSZCKA, A. F.; BANASZEWSKI, R. F.; LINHARES, R. R.; TACLA, C. A.; 
STADZISZ, P. C.; SIMAO, J. M. Notification-Oriented and Rete Network 
Inference: A Comparative Study. Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2015 
IEEE International Conference on. p.807–814, 2015. 
 
ROY, P. VAN; HARIDI, S. Concepts, Techniques, and Models of Computer 
Programming. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2004. 
 
ROY, P. VAN. Programming Paradigms for Dummies: What Every Programmer 
Should Know. New Computational Paradigms for Computer Music, p. 9–47, 2009. 
 



241 
 
 

 

SANTOS, L. A. Linguagem e Compilador para o Paradigma Orientado a 
Notificações: avanços para facilitar a codificação e sua validação em uma 
aplicação de controle de futebol de robôs. Dissertação de Mestrado, CPGEI, 
UTFPR. Brasil, 2017. 
 
SCOTT, M. L. Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann Publishers 
Inc, San Francisco, CA, USA, 2008. 
 
SHANNON, R. E. Introduction to the art and science of simulation. Proceedings 
of the 30th conference on Winter simulation. IEEE Computer Society Press, 1998. 
 
SIMÃO, J. M. Proposta de uma Arquitetura de Controle para Sistemas Flexíveis 
de Manufatura Baseada em Regras e Agentes. 2001. Dissertação de Mestrado, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia Elétrica e Informática Industrial - CPGEI, Curitiba, 2001. 
 
SIMÃO, J.M., STADZISZ, P.C., KÜNZLE, L. Rule and Agent-oriented Architecture 
to Discrete Control Applied as Petri Net Player. (G. Torres, J. Abe, M. Mucheroni, 
& C. P.E., Eds.) 4th Congress of Logic Applied to Technology - LAPTEC 2003 , 101, 
p. 217, 2003. 
 
SIMÃO, J. M. A Contribution To The Development Of A HMS Simulation Tool 
And Proposition Of A Meta-Model For Holonic Control. 2005. Tese de doutorado. 
CPGEI, CEFET-PR. Curitiba, Brasil, 2005. 
 
SIMÃO, J. M.; STADZISZ, P. C; MOREL G. Manufacturing Execution Systems for 
Customised Production. Journal of Materials Processing Technology, v. 179, p. 
268-275, 2006 
 
SIMÃO, J. M. ; STADZISZ, P. C. Paradigma Orientado a Notificações (PON) - 
Uma Técnica de Composição e Execução de Software Orientada a 
Notificações. 2008, Brasil.  
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI08055181, data de depósito: 
26/11/2008, título: "PEDIDO DE PATENTE: Paradigma Orientado a Notificações 
(PON) Uma Técnica de Composição e Execução de Software Orientada a 
Notificações." , Instituição de registro:INPI - Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial. Instituição(ões) financiadora(s): Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. 
 
SIMÃO, J. M.; STADZISZ, P. C. Inference Based on Notifications: A Holonic 
Metamodel Applied to Control Issues. IEEE Transactions on Systems, Man and 
Cybernetics. Part A, Systems and Humans, v. 39, p. 238-250, 2009. 
 
SIMÃO, J. M., TACLA, C. A., STADZISZ, P. C., Holonic Control Meta-Model. IEEE 
Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A, Systems and Humans, 
2009. 
 
SIMÃO, J. M.; STADZISZ, P. C. Mecanismo de Resolução de Conflito e Garantia 
de Determinismo para o Paradigma Orientado a Notificações (PON). 2010, 
Brasil.  

http://lattes.cnpq.br/5203792575176289
http://lattes.cnpq.br/5203792575176289
http://lattes.cnpq.br/5203792575176289


242 
 
 

 

Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI10002960, data de depósito: 
26/02/2010, título: "PEDIDO DE PATENTE: Mecanismo de Resolução de Conflito e 
Garantia de Determinismo para o Paradigma Orientado a Notificações (PON)" , 
Instituição de registro:INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
Instituição(ões) financiadora(s): Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
 
SIMÃO, J. M.; TACLA, C. A.; STADZISZ, P. C.; BANASZEWSKI, R. F. Notification 
Oriented Paradigm (NOP) and Imperative Paradigm : A Comparative Study. 
Journal of Software Engineering and Applications, 5(6), p. 402-416, 2012a.  
 
SIMÃO, J. M.; LINHARES, R. R. ; WITT, F. A. ; LIMA, C. R. E. ; STADZISZ, P. 
C. Paradigma Orientado a Notificações em Hardware Digital. 2012, Brasil.  
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR102012026429, data de 
depósito: 16/10/2012, título: "PEDIDO DE PATENTE: Paradigma Orientado a 
Notificações em Hardware Digital" , Instituição de registro:INPI - Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial. Instituição(ões) financiadora(s): UTFPR, 2012b. 
 
SIMÃO, J. M.; STADZISZ, P. C.; TACLA, C. A.; Linhares, R. R.;Belmonte, D. L.; 
Banaszewski, R. F. Comparações entre duas materializações do Paradigma 
Orientado a Notificações (PON): Framework PON Prototipal versus Framework 
PON Primário. IV Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones. 
Lima, Peru, 2012c. 
 
SIMAO, J. M.; RENAUX, D. P. B.; LINHARES, R. R.; STADZISZ, P. C. Evaluation of 
the Notification Oriented Paradigm Applied to Sentient Computing. 2014 IEEE 
17th International Symposium on Object/Component/Service-Oriented Real-Time 
Distributed Computing, p. 253–260, 2014. 
 
SIMÃO, J. M.; PANETTO, H.; LIAO, Y.; STADZISZ, P. C. A notification-oriented 
approach for systems requirements engineering. In: IPSE (Org.); 23rd IPSE 
International Conference on Transdisciplinary Engineering, Transdisciplinary 
Engineering: Crossing Boundaries. v. 4, p.229–238. Curitiba, Brazil, 2016 
 
SCHÜTZ, F.; FABRO, J. A.; LIMA, C. R. E.; STADZISZ, P. C.; SIMÃO, J. M. 
Training of an Artificial Neural Network with Backpropagation Algorithm Using 
Notification Oriented Paradigm. LA-CCI/CBIC, Outubro, 2015. 
 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8ª Edição. Addison Wesley, 2007. 
 
STROUSTRUP, B. The C ++ Programming. 4th ed. Addison-Welsey, 2013. 
 
TALAU, M. PONIP: Uso do Paradigma Orientado a Notificações em Redes IP. 
Relatório da disciplina de Tópicos Especiais Em Ec: Paradigma Orientado A 
Notificações. CPGEI-PPGCA/UTFPR, Curitiba - PR, Brasil, 2016. 
 
TANEMBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 6a ed. São 
Paulo, SP: Pearson, 2013. 
 
WATT, D. Programming Language Design Concepts. J. Willey & Sons, 2004. 
 

http://lattes.cnpq.br/5203792575176289
http://lattes.cnpq.br/5203792575176289


243 
 
 

 

WANG, J.; BEU, J.; BHEDA, R.; et al. Manifold: A parallel simulation framework 
for multicore systems. 2014 IEEE International Symposium on Performance 
Analysis of Systems and Software (ISPASS), p. 106–115, 2014. 
 
WANG, Z.; LIU, R.; CHEN, Y.; WU, X.; CHEN, H. COREMU: a scalable and 
portable parallel full-system emulator. Proceedings of the 16th ACM symposium 
on Principles and practice of parallel programming, p. 213–222, 2011. 
 
WEBER, L.; BELMONTE, D. L.; BANASZEWSKI, R. F.; STADZISZ, P. C.; SIMÃO, J. 
M. Viabilidade De Controle Orientado A Notificações (CON) Em Ambiente 
Concorrente Baseado Em Threads. SICITE, Brasil, 2010. 
 
WIECHETECK, L. V. B. Método para projeto de software usando o paradigma 
orientado a notificações – PON. Dissertação de Mestrado, CPGEI, UTFPR. 
Curitiba, Brasil, 2011. 
 
WITT, F. A.; SIMAO, J. M.; LINHARES, R. R.; STADZISZ, P. C.; LIMA, C. R. E. 
Comparação entre o Paradigma Orientado a Objetos (POO) e o Paradigma 
Orientado a Notificações (PON) em um Controle Discreto em Lógica 
Reconfigurável. Em: XVI SICITE - Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica 
da UTFPR, 2011, Ponta Grossa - PR. Anais do XVI SICITE, 2011. 
 
VALENÇA, G. Z. Contribuição para Materialização do Paradigma Orientado a 
Notificações (PON) Via Framework e Wizard. Dissertação de Mestrado, Programa 
de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA), UTFPR. Curitiba, Brasil, 
2012. 
 
XAVIER, R. D. Paradigmas de desenvolvimento de software: comparação entre 
abordagens orientada a eventos e orientada a notificações, Dissertação de 
Mestrado, PPGCA, UTFPR. Curitiba, Brasil, 2014. 
 
XILINX. ISE Simulator (ISim). Disponível em 
<http://www.xilinx.com/products/design-tools/isim.html>. Acesso em 17 de junho 
2016a. 
 
XILINX. Vivado Simulator. Disponível em <http://www.xilinx.com/products/design-
tools/vivado/simulator.html/>. Acesso em 17 de junho 2016b. 

  



244 
 
 

 

APÊNDICE A 

 
MANUAL DE COMANDOS DO NOCASIM 

 

Este apêndice compreende o manual do usuário do NOCASim. 

 

A.1 NOCASim User Manual 

 

Sintaxe da linha de comando: 

 

java -cp . –jar NOCASim.jar 

 

Ao ser executado, o NOCASim em linha de comando exibe o seguinte 

prompt: 

 

NOCASim> 

A partir deste prompt é possível executar os comandos para operação do 

NOCASim, conforme listado a seguir. Os parâmetros listados entre colchetes ([ ]) 

são opcionais. As strings listadas sem formatação em itálico devem ser escritas na 

sua forma literal. As strings listadas com formatação em itálico correspondem a 

parâmetros (numéricos ou sequências de caracteres). 

 

A.2 Lista de comandos: 

 

Comando Parâmetros Descrição 

step [-cycles=ciclos] ciclos 

(opcional) – 

número de 

ciclos de 

clock a serem 

simulados 

Executa ciclos passo 

de simulação (ciclos 

de clock) ou 1 ciclo 

se o parâmetro não 

estiver presente. 

start -  Prossegue a 

simulação a partir 

do ciclo atual até 

que algum dos 
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critérios de parada 

configurados seja 

atingido. 

status - Mostra o status da 

simulação (parada ou 

executando) e os 

valores do ciclo de 

clock atual e do 

número de ciclos 

restante para a 

próxima parada (se 

configurado desta 

forma). 

stop - Interrompe a 

simulação. 

bc –createSimple –

bcName=BC_NAME 

className=CLASS_NAME –

args=”arg1 arg2 ... argN” 

BC_NAME – nome 

com o qual o 

critério de 

parada será 

criado na base 

de critérios 

de parada. 

CLASS_NAME – 

nome da classe 

(derivada de 

ui.BreakCriter

ia) a ser 

instanciada 

para 

representar o 

critério de 

parada 

arg1 a argN – 

argumentos 

passados para 

o construtor 

da classe. 

Cria um critério de 

parada simples (ou 

seja, se for 

verdadeiro, a 

execução é parada) e 

o adiciona à base de 

critérios de parada. 

O critério é 

definido a partir de 

extensão da classe 

ui.BreakCriteria, 

cujo nome é 

preenchido em 

CLASS_NAME, e cujos 

argumentos da 

construtora são 

passados de arg1 a 

argN. 

bc –createCombined –

bccName=BCC_NAME –

bc1=BC1_NAME –

bc2=BC2_NAME –op=OP 

BCC_NAME – 

nome com o 

qual o 

critério 

combinado de 

parada será 

criado na base 

de critérios 

de parada. 

BC1_NAME – 

nome pelo qual 

o critério de 

parada da 

esquerda, 

Cria um critério de 

parada combinado (ou 

seja, o seu valor 

lógico é calculado a 

partir de uma 

operação lógica op 

sobre os critérios 

da esquerda e da 

direita e, se for 

verdadeiro, a 

execução é parada) e 

o adiciona à base de 

critérios de parada. 



246 
 
 

 

previamente 

criado, é 

conhecido na 

base de 

critérios de 

parada. 

BC2_NAME – 

nome pelo qual 

o critério de 

parada da 

direita, 

previamente 

criado, é 

conhecido na 

base de 

critérios de 

parada. 

OP – operação 

lógica sobre 

os critérios 

da esquerda e 

da direita 

para obter o 

valor lógico 

do critério 

combinado 

(AND, OR ou 

XOR). 

bc –add –bcName=BC_NAME BC_NAME – nome 

pelo qual um 

critério de 

parada 

previamente 

criado (via -

createSimple 

ou –

createCombined

) é conhecido 

na base de 

critérios de 

parada. 

 

Adiciona um critério 

de parada que será 

testado na execução 

de cada passo de 

simulação e efetuará 

a parada da 

simulação caso seja 

satisfeito. 

bc –remove –

bcName=BC_NAME 

BC_NAME – nome 

pelo qual um 

critério de 

parada, 

previamente 

criado e 

adicionado, é 

conhecido na 

base de 

Remove um critério 

de parada de ser 

testado na execução 

de cada passo de 

simulação. 
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critérios de 

parada. 

 

init –ubinFile= 

“UBIN_FILE_PATH\UBIN_FILE

” 

[–vnClass=“VN_CLASS” –

args=”arg1 ... argN”] 

UBIN_FILE_PATH 

– caminho do 

arquivo 

contendo o 

binário no 

formato ubin 

UBIN_FILE – 

arquivo 

contendo o 

binário no 

formato ubin 

VN_CLASS 

(opcional) – 

nome da classe 

que implementa 

os métodos von 

Neumann 

disparados 

pela aplicação 

arg1 ... argN 

(opcional) – 

argumentos a 

serem passados 

para a função 

de entrada 

(main) do 

núcleo von 

Neumann. 

 

(Re)carrega uma 

aplicação NOCA a ser 

executada no 

NOCASim. Esta 

aplicação é 

constituída por 

instruções NOCA no 

formato ubin 

(unified binary) e, 

opcionalmente, por 

métodos von Neumann 

implementados por 

meio de uma classe 

específica em Java. 

Em seguida, reinicia 

a simulação, 

pausando no ciclo de 

clock 0. 

log –start 

[-

logFileName=“LOG_FILE_PAT

H\ 

LOG_FILE”] 

LOG_FILE_PATH 

(opcional) – 

caminho do 

arquivo de log 

LOG_FILE 

(opcional) – 

nome do 

arquivo de log 

Inicia o logging dos 

elementos logáveis 

habilitados, 

escrevendo este log 

no arquivo 

identificado por 

LOG_FILE. Caso o 

arquivo de log não 

seja fornecido, é 

criado um arquivo 

com nome padrão:  

YYYYYMMDD_HHMMSS_log

.xml 

onde os elementos 

identificam a data e 

hora de criação do 

arquivo de log. 

log –stop - Interrompe o logging 

dos elementos 
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logáveis habilitados 

log –enable -fieldName= 

LOGGABLE_OBJECT.LOGGABLE_

FIELD 

  

log –disable -fieldName= 

LOGGABLE_OBJECT.LOGGABLE_

FIELD 

  

log –loadConfig -

fileName= 

“LOG_CONFIG_PATH\LOG_CONF

IG_FILE” 

 Carrega a atual 

configuração de log 

log –showConfigFileName  Mostra o nome do 

atual arquivo de 

configuração de log  

noca –loadConfigFile  

[-

path=”NOCA_CONFIG_PATH”] 

 

NOCA_CONFIG_PA

TH (opcional) 

– caminho onde 

se encontra o 

arquivo 

NOCA_config.xm

l 

(Re)carrega a 

configuração atual 

presente no arquivo 

NOCA_config.xml 

noca –showConfig  

[-

element=NOCA_CONFIG_ELEME

NT] 

NOCA_CONFIG_EL

EMENT 

(opcional) – 

elemento XML 

cujo valor se 

deseja 

visualizar 

Mostra o conteúdo do 

elemento XML 

NOCA_CONFIG_ELEMENT 

do arquivo 

NOCA_config.xml (ou 

o arquivo inteiro se 

o parâmetro não for 

fornecido) 

noca –showField -

fieldName= 

LOGGABLE_OBJECT.LOGGABLE_

FIELD 

LOGGABLE_OBJEC

T – objeto 

cujo campo se 

deseja 

visualizar 

LOGGABLE_FIELD 

– campo cujo 

valor se 

deseja 

visualizar 

Mostra o valor atual 

do campo 

LOGGABLE_FIELD do 

objeto 

LOGGABLE_OBJECT no 

formato 

“LOGGABLE_OBJECT. 

LOGGABLE_FIELD:tipo:

valor”, onde tipo é 

o tipo do campo e 

valor é o valor do 

campo. 

noca –showObject  

-objName=LOGGABLE_OBJECT 

LOGGABLE_OBJEC

T – objeto 

cujos campo se 

deseja 

visualizar 

 

Mostra o valor atual 

dos campos logáveis 

do objeto 

LOGGABLE_OBJECT, 

linha a linha, no 

formato  

“LOGGABLE_OBJECT. 

campo:tipo:valor”, 

onde campo é o 



249 
 
 

 

próximo campo 

logável, tipo é o 

tipo do campo e 

valor é o valor do 

campo. 

noca –showAllObjects 

 

 Mostra o valor atual 

dos campos logáveis 

de todos os objetos, 

linha a linha, no 

formato  

“LOGGABLE_OBJECT. 

campo:tipo:valor”, 

onde campo é o 

próximo campo 

logável, tipo é o 

tipo do campo e 

valor é o valor do 

campo. 

io -set –ioName=IO_NAME –

values=”arg1 ... argN” 

IO_NAME – nome 

que identifica 

o dispositivo 

de E/S 

arg1 a argN – 

valores de 

comando e 

argumentos a 

serem enviados 

para o 

dispositivo de 

E/S 

Simula o envio de 

comando a um 

dispositivo de 

entrada pelo 

ambiente externo. A 

sintaxe do conteúdo 

de arg1 a argN é 

dependente do tipo 

de dispositivo de 

E/S. 

io –get –ioName=IO_NAME IO_NAME – nome 

que identifica 

o dispositivo 

de E/S 

 

Mostra o valor atual 

das saídas de um 

dispositivo de 

entrada, em formato 

específico para cada 

tipo de dispositivo. 

exit - Encerra o NOCASim. 

 

 

A.3 Guia rápido para operação de inicialização do NOCASim 

 

Executar os seguintes comandos na sequência: 

noca –loadConfigFile [-path=”NOCA_CONFIG_PATH”] 

init –ubinFile=“UBIN_FILE_PATH\UBIN_FILE” [–vnClass=“VN_CLASS” –

args=”arg1 ... argN”] 
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Após estes comandos, executar a simulação passo a passo utilizando: 

step 

E verificar o status da simulação e dos elementos logáveis utilizando: 

status 

noca –showAllObjects 
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APÊNDICE B 

 
ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO 

 

Este apêndice apresenta um exemplo de um arquivo XML utilizado para a 

configuração da NOCA a ser simulada por meio do NOCASim, o qual foi utilizado 

durante os experimentos. 

Para alterar a quandidade de processadores de cada tipo a serem 

instanciados, deve-se alterar o atributo count das tags <PP>, <CP> e <MP>. Já para 

a alteração da latência de memória, deve-se alterar o atributo latency da tag <RAM>, 

que por sua vez, é interna às tags AttrMemCtrl e PCMMemCtrl. Estas duas tags 

representam os controladores de memória de Attributes e memória 

Premise/Condition/Method respectivamente. 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

 

<NOCASim> 

 <NOCA version="1.0.0">    

   <Configuration index="0"> 

   <Processor> 

      <PP count="512" className = "v1_0_0.processors.PP" /> 

      <CP count="512" className = "v1_0_0.processors.CP" /> 

      <MP count="512" className = "v1_0_0.processors.MP" /> 

   </Processor> 

   <MemCtrl> 

      <PCMMemCtrl cacheState = "0" className = "v1_0_0.memory.PCMMemCtrl"> 

         <RAM dataWidth = "32" addrWidth = "32" size = "32768" baseAddr = "00c00000" latency 

= "1" interleaving="4" className = "v1_0_0.memory.RAM" /> 

         <cache dataWidth = "32" blockSize="32" numOfBlocks="64" associativity = "2" 

writePolicy="WRITE_THROUGH" className = "v1_0_0.memory.Cache" /> 

      </PCMMemCtrl> 

      <AttrMemCtrl cacheState = "0" className = "v1_0_0.memory.AttrMemCtrl"> 

         <RAM dataWidth = "32" addrWidth = "32" size = "32768" baseAddr = "00800000" latency 

= "1" interleaving="4" className = "v1_0_0.memory.RAM" />    

         <cache dataWidth = "32" blockSize="32" numOfBlocks="64" associativity = "2" 

writePolicy="WRITE_THROUGH" className = "v1_0_0.memory.Cache" /> 

      </AttrMemCtrl> 

   </MemCtrl> 

   <SCS className="v1_0_0.scheduler.SCS" /> 

   <VNCore className="v1_0_0.core.VNCore" /> 

   <Interconnect> 

      <AP_Notif_BusManager width="32" cycles="3" 

className="v1_0_0.interconnect.AP_Notif_BusManager"> 
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         <SignalField name="NOTIF_ATTR_ADDR" cycle="0" offset="0" size="32" />  

         <SignalField name="NOTIF_ATTR_VALUE" cycle="1" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="E_FLAG" cycle="2" offset="31" size="1" /> 

         <SignalField name="D_FLAG" cycle="2" offset="30" size="1" /> 

         <SignalField name="NNF_FLAG" cycle="2" offset="29" size="1" /> 

         <SignalField name="DN_FLAG" cycle="2" offset="28" size="1" /> 

         <SignalField name="PP_DN_ADDR" cycle="2" offset="8" size="0"/> 

         <SignalField name="P_NOTIF_NUMBER" cycle="2" offset="0" size="8" />          

      </AP_Notif_BusManager> 

      <PC_Notif_BusManager width="32" cycles="2" 

className="v1_0_0.interconnect.PC_Notif_BusManager" > 

         <SignalField name="NOTIF_P_ADDR" cycle="0" offset="0" size="32" />           

         <SignalField name="E_FLAG" cycle="1" offset="31" size="1" /> 

         <SignalField name="D_FLAG" cycle="1" offset="30" size="1" /> 

         <SignalField name="NNF_FLAG" cycle="1" offset="29" size="1" /> 

         <SignalField name="US_FLAG" cycle="1" offset="28" size="1" /> 

         <SignalField name="P_VALUE" cycle="1" offset="27" size="1" /> 

         <SignalField name="DN_FLAG" cycle="1" offset="26" size="1" /> 

         <SignalField name="CP_DN_ADDR" cycle="1" offset="8" size="0"/> 

         <SignalField name="C_NOTIF_NUMBER" cycle="1" offset="0" size="8" />    

      </PC_Notif_BusManager> 

      <CM_Notif_BusManager width="32" cycles="3" 

className="v1_0_0.interconnect.CM_Notif_BusManager" > 

         <SignalField name="NOTIF_CMM_ADDR" cycle="0" offset="0" size="32" />           

         <SignalField name="E_FLAG" cycle="1" offset="31" size="1" /> 

         <SignalField name="D_FLAG" cycle="1" offset="30" size="1" /> 

         <SignalField name="NNF_FLAG" cycle="1" offset="29" size="1" /> 

         <SignalField name="US_FLAG" cycle="1" offset="28" size="1" /> 

         <SignalField name="C_VALUE" cycle="1" offset="27" size="1" /> 

         <SignalField name="DN_FLAG" cycle="1" offset="26" size="1" /> 

         <SignalField name="C_PRIO" cycle="1" offset="22" size="4" /> 

         <SignalField name="CMM_FLAG" cycle="1" offset="21" size="1" /> 

         <SignalField name="MP_DN_ADDR" cycle="1" offset="8" size="0"/> 

         <SignalField name="M_NOTIF_NUMBER" cycle="1" offset="0" size="8" />    

         <SignalField name="EXCLUSIVE_P_ADDR" cycle="2" offset="0" size="32" />       

      </CM_Notif_BusManager> 

      <PP_Fetch_BusManager width="32" cycles="7" 

className="v1_0_0.interconnect.PP_Fetch_BusManager" > 

         <SignalField name="E_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="29" size="1" />  

         <SignalField name="D_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="28" size="1" /> 

         <SignalField name="R_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="27" size="1" /> 

         <SignalField name="I1_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="26" size="1" /> 

         <SignalField name="I2_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="25" size="1" /> 

         <SignalField name="OPERATOR_PP_SC" cycle="0" offset="21" size="4" /> 

         <SignalField name="AV_AT1_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="20" size="1" /> 

         <SignalField name="AV_AT2_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="19" size="1" /> 

         <SignalField name="V1_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="18" size="1" /> 

         <SignalField name="V2_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="17" size="1" /> 

         <SignalField name="LR_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="16" size="1" /> 

         <SignalField name="INI_FLAG_PP_SC" cycle="0" offset="15" size="1" /> 

         <SignalField name="NUM_OF_CONDITIONS_PP_SC" cycle="0" offset="0" size="8" /> 
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         <SignalField name="E_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="29" size="1" />  

         <SignalField name="D_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="28" size="1" /> 

         <SignalField name="R_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="27" size="1" /> 

         <SignalField name="I1_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="26" size="1" /> 

         <SignalField name="I2_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="25" size="1" /> 

         <SignalField name="OPERATOR_SC_PP" cycle="1" offset="21" size="4" /> 

         <SignalField name="AV_AT1_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="20" size="1" /> 

         <SignalField name="AV_AT2_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="19" size="1" /> 

         <SignalField name="V1_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="18" size="1" /> 

         <SignalField name="V2_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="17" size="1" /> 

         <SignalField name="LR_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="16" size="1" /> 

         <SignalField name="INI_FLAG_SC_PP" cycle="1" offset="15" size="1" /> 

         <SignalField name="NUM_OF_CONDITIONS_SC_PP" cycle="1" offset="0" size="8" /> 

         <SignalField name="AV_AT1" cycle="2" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="AV_AT2" cycle="3" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="P_ADDR" cycle="4" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="OPN1_VALUE" cycle="5" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="OPN2_VALUE" cycle="6" offset="0" size="32" /> 

      </PP_Fetch_BusManager> 

      <CP_Fetch_BusManager width="32" cycles="5" 

className="v1_0_0.interconnect.CP_Fetch_BusManager" > 

         <SignalField name="E_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="29" size="1" />           

         <SignalField name="D_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="28" size="1" />           

         <SignalField name="R_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="27" size="1" />           

         <SignalField name="S_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="26" size="1" /> 

         <SignalField name="OPERATOR_CP_SC" cycle="0" offset="22" size="4" />              

         <SignalField name="PRIO_CP_SC" cycle="0" offset="18" size="4" />     

         <SignalField name="VP1_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="17" size="1" />     

         <SignalField name="VP2_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="16" size="1" />     

         <SignalField name="P1_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="15" size="1" />     

         <SignalField name="P2_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="14" size="1" />     

         <SignalField name="LR_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="13" size="1" />     

         <SignalField name="NP_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="12" size="1" />     

         <SignalField name="US_FLAG_CP_SC" cycle="0" offset="11" size="1" />     

         <SignalField name="NUM_OF_METHODS_CP_SC" cycle="0" offset="0" size="8" />  

         <SignalField name="E_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="29" size="1" />           

         <SignalField name="D_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="28" size="1" />           

         <SignalField name="R_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="27" size="1" />           

         <SignalField name="S_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="26" size="1" /> 

         <SignalField name="OPERATOR_SC_CP" cycle="1" offset="22" size="4" />              

         <SignalField name="PRIO_SC_CP" cycle="1" offset="18" size="4" />     

         <SignalField name="VP1_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="17" size="1" />     

         <SignalField name="VP2_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="16" size="1" />     

         <SignalField name="P1_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="15" size="1" />     

         <SignalField name="P2_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="14" size="1" />     

         <SignalField name="LR_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="13" size="1" />     

         <SignalField name="NP_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="12" size="1" />     

         <SignalField name="US_FLAG_SC_CP" cycle="1" offset="11" size="1" />     

         <SignalField name="NUM_OF_METHODS_SC_CP" cycle="1" offset="0" size="8" />                       

         <SignalField name="PS1_ADDR" cycle="2" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="PS2_ADDR" cycle="3" offset="0" size="32" /> 
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         <SignalField name="C_ADDR" cycle="4" offset="0" size="32" /> 

      </CP_Fetch_BusManager> 

      <MP_Fetch_BusManager width="32" cycles="6" 

className="v1_0_0.interconnect.MP_Fetch_BusManager" > 

         <SignalField name="E_FLAG" cycle="0" offset="29" size="1" />           

         <SignalField name="D_FLAG" cycle="0" offset="28" size="1" />           

         <SignalField name="MM_FLAG" cycle="0" offset="27" size="1" />           

         <SignalField name="K_FLAG" cycle="0" offset="26" size="1" />           

         <SignalField name="GST_FLAG" cycle="0" offset="25" size="1" />           

         <SignalField name="AV_AT1_FLAG" cycle="0" offset="21" size="1" />           

         <SignalField name="AV_AT2_FLAG" cycle="0" offset="20" size="1" />           

         <SignalField name="OPERATOR" cycle="0" offset="15" size="5" />           

         <SignalField name="ITCOUNT" cycle="0" offset="2" size="13" />           

         <SignalField name="NDM" cycle="0" offset="0" size="2" />                    

         <SignalField name="CMM_ADDR" cycle="1" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="AV_OPN1" cycle="2" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="AV_OPN2" cycle="3" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="AT_RES_ADDR" cycle="4" offset="0" size="32" /> 

         <SignalField name="M_ADDR" cycle="5" offset="0" size="32" /> 

      </MP_Fetch_BusManager> 

      <AT_RW_BusManager width="67" cycles="1" 

className="v1_0_0.interconnect.AT_RW_BusManager" >    

         <SignalField name="AT_RW_DATA" cycle="0" offset="0" size="32" />           

         <SignalField name="AT_RW_ADDR" cycle="0" offset="32" size="32" /> 

         <SignalField name="AT_RW_READ" cycle="0" offset="64" size="1" /> 

         <SignalField name="AT_RW_WRITE" cycle="0" offset="65" size="1" /> 

         <SignalField name="AT_RW_READY" cycle="0" offset="66" size="1" /> 

      </AT_RW_BusManager> 

      <PCM_RW_BusManager width="67" cycles="1" 

className="v1_0_0.interconnect.PCM_RW_BusManager" >    

         <SignalField name="PCM_RW_DATA" cycle="0" offset="0" size="32" />           

         <SignalField name="PCM_RW_ADDR" cycle="0" offset="32" size="32" /> 

         <SignalField name="PCM_RW_READ" cycle="0" offset="64" size="1" /> 

         <SignalField name="PCM_RW_WRITE" cycle="0" offset="65" size="1" /> 

         <SignalField name="PCM_RW_READY" cycle="0" offset="66" size="1" /> 

      </PCM_RW_BusManager> 

   </Interconnect> 

   <IO> 

      <IONotifier name="PIO1" className="v1_0_0.io.PIO" baseAddr="c0000000" pins="32" />                

   </IO> 

   </Configuration> 

 </NOCA>  

</NOCASim> 
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APÊNDICE C 

 
LISTAGEM DE CÓDIGO 

 

Este apêndice apresenta os códigos desenvolvidos para os casos de estudo 

Mira-Alvo e Controle de Semáforo, apresentados no Capítulo 4. 

 

C.1 APLICAÇÃO “MIRA-ALVO” 

 

A seguir apresentam-se os códigos fontes relativos à aplicação “Mira-Alvo”. 

O primeiro código corresponde à implementação completa desta aplicação por meio 

da linguagem PON. O segundo código corresponde ao assembly gerado pelo 

compilador PON a partir do primeiro código. Por fim é apresentado o código 

referente à implementação dos métodos von Neumann por meio da linguagem Java. 

 

C.1.1 CÓDIGO EM LINGUAGEM PON PARA APLICAÇÃO “MIRA-
ALVO” 

 

fbe Counter 

   attributes 

      integer count 0 

   end_attributes 

   methods 

      method mtInc(count = count + 1) 

      method mtEnd() begin_method 0x4029c end_method 

   end_methods 

end_fbe 

 

fbe Apple 

   attributes 

      boolean isCrossed false 

      boolean status false 

   end_attributes 

    methods 

      method mtCross(isCrossed = true) 
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      method mtResetStatus(status = false) 

   end_methods 

end_fbe 

 

inst 

   Counter counter 

   Apple apple0, apple1, apple2, apple3, apple4, apple5, apple6, apple7, 

apple8, apple9, apple10, apple11, apple12, apple13, apple14, apple15, 

apple16, apple17, apple18, apple19, apple20, apple21, apple22, apple23, 

apple24, apple25, apple26, apple27, apple28, apple29, apple30, apple31, 

apple32, apple33, apple34, apple35, apple36, apple37, apple38, apple39, 

apple40, apple41, apple42, apple43, apple44, apple45, apple46, apple47, 

apple48, apple49, apple50, apple51, apple52, apple53, apple54, apple55, 

apple56, apple57, apple58, apple59, apple60, apple61, apple62, apple63, 

apple64, apple65, apple66, apple67, apple68, apple69, apple70, apple71, 

apple72, apple73, apple74, apple75, apple76, apple77, apple78, apple79, 

apple80, apple81, apple82, apple83, apple84, apple85, apple86, apple87, 

apple88, apple89, apple90, apple91, apple92, apple93, apple94, apple95, 

apple96, apple97, apple98, apple99 

end_inst 

 

strategy 

   no_one 

end_strategy 

 

rule RlCounter         

   condition 

      subcondition CdCounter 

         premise PrCounter counter.count == 10 

      end_subcondition        

   end_condition 

   action 

      instigation inEnd counter.mtEnd();     

   end_action 

end_rule 

 

formRule fRlTurnOn    

      condition 

         subcondition CdTurnOn 

            premise PrIsCrossed Apple.isCrossed == false and 

            premise PrStatus Apple.status == true 
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         end_subcondition 

      end_condition 

      action       

         instigation inCross Apple.mtCross(); 

         instigation inResetStatus Apple.mtResetStatus(); 

         instigation inCount counter.mtInc(); 

      end_action 

end_formRule 

 

main 

{  

    

} 
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C.1.2 CÓDIGO ASSEMBLY NOCA PARA APLICAÇÃO “MIRA-
ALVO” 

 

 

#define VN.counter.mtEnd     4029c  

 

apple0.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed0; 

apple0.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus0; 

apple1.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed1; 

apple1.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus1; 

apple10.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed2; 

apple10.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus2; 

apple11.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed3; 

apple11.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus3; 

apple12.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed4; 

apple12.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus4; 

apple13.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed5; 

apple13.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus5; 

apple14.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed6; 

apple14.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus6; 

apple15.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed7; 

apple15.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus7; 

apple16.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed8; 

apple16.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus8; 

apple17.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed9; 

apple17.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus9; 

apple18.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed10; 

apple18.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus10; 

apple19.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed11; 

apple19.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus11; 

apple2.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed12; 

apple2.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus12; 

apple20.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed13; 

apple20.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus13; 

apple21.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed14; 

apple21.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus14; 

apple22.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed15; 

apple22.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus15; 

apple23.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed16; 

apple23.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus16; 

apple24.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed17; 

apple24.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus17; 

apple25.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed18; 

apple25.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus18; 

apple26.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed19; 

apple26.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus19; 

apple27.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed20; 

apple27.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus20; 

apple28.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed21; 
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apple28.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus21; 

apple29.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed22; 

apple29.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus22; 

apple3.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed23; 

apple3.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus23; 

apple30.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed24; 

apple30.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus24; 

apple31.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed25; 

apple31.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus25; 

apple32.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed26; 

apple32.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus26; 

apple33.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed27; 

apple33.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus27; 

apple34.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed28; 

apple34.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus28; 

apple35.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed29; 

apple35.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus29; 

apple36.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed30; 

apple36.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus30; 

apple37.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed31; 

apple37.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus31; 

apple38.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed32; 

apple38.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus32; 

apple39.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed33; 

apple39.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus33; 

apple4.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed34; 

apple4.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus34; 

apple40.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed35; 

apple40.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus35; 

apple41.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed36; 

apple41.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus36; 

apple42.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed37; 

apple42.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus37; 

apple43.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed38; 

apple43.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus38; 

apple44.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed39; 

apple44.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus39; 

apple45.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed40; 

apple45.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus40; 

apple46.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed41; 

apple46.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus41; 

apple47.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed42; 

apple47.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus42; 

apple48.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed43; 

apple48.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus43; 

apple49.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed44; 

apple49.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus44; 

apple5.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed45; 

apple5.status:    ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus45; 

apple50.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed46; 

apple50.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus46; 
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apple51.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed47; 

apple51.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus47; 

apple52.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed48; 

apple52.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus48; 

apple53.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed49; 

apple53.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus49; 

apple54.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed50; 

apple54.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus50; 

apple55.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed51; 

apple55.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus51; 

apple56.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed52; 

apple56.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus52; 

apple57.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed53; 

apple57.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus53; 

apple58.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed54; 

apple58.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus54; 

apple59.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed55; 

apple59.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus55; 

apple6.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed56; 

apple6.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus56; 

apple60.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed57; 

apple60.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus57; 

apple61.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed58; 

apple61.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus58; 

apple62.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed59; 

apple62.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus59; 

apple63.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed60; 

apple63.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus60; 

apple64.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed61; 

apple64.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus61; 

apple65.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed62; 

apple65.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus62; 

apple66.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed63; 

apple66.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus63; 

apple67.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed64; 

apple67.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus64; 

apple68.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed65; 

apple68.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus65; 

apple69.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed66; 

apple69.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus66; 

apple7.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed67; 

apple7.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus67; 

apple70.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed68; 

apple70.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus68; 

apple71.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed69; 

apple71.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus69; 

apple72.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed70; 

apple72.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus70; 

apple73.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed71; 

apple73.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus71; 

apple74.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed72; 
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apple74.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus72; 

apple75.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed73; 

apple75.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus73; 

apple76.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed74; 

apple76.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus74; 

apple77.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed75; 

apple77.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus75; 

apple78.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed76; 

apple78.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus76; 

apple79.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed77; 

apple79.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus77; 

apple8.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed78; 

apple8.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus78; 

apple80.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed79; 

apple80.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus79; 

apple81.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed80; 

apple81.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus80; 

apple82.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed81; 

apple82.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus81; 

apple83.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed82; 

apple83.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus82; 

apple84.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed83; 

apple84.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus83; 

apple85.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed84; 

apple85.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus84; 

apple86.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed85; 

apple86.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus85; 

apple87.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed86; 

apple87.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus86; 

apple88.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed87; 

apple88.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus87; 

apple89.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed88; 

apple89.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus88; 

apple9.isCrossed:   ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed89; 

apple9.status:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus89; 

apple90.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed90; 

apple90.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus90; 

apple91.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed91; 

apple91.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus91; 

apple92.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed92; 

apple92.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus92; 

apple93.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed93; 

apple93.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus93; 

apple94.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed94; 

apple94.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus94; 

apple95.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed95; 

apple95.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus95; 

apple96.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed96; 

apple96.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus96; 

apple97.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed97; 

apple97.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus97; 
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apple98.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed98; 

apple98.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus98; 

apple99.isCrossed:  ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrIsCrossed99; 

apple99.status:     ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrStatus99; 

counter.count:      ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrCounter; 

 

PrCounter:       PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,counter.count,10,CdCounter0; 

PrIsCrossed0:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple0.isCrossed,0,CdTurnOn00; 

PrIsCrossed1:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple1.isCrossed,0,CdTurnOn10; 

PrIsCrossed10:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple18.isCrossed,0,CdTurnOn100; 

PrIsCrossed11:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple19.isCrossed,0,CdTurnOn110; 

PrIsCrossed12:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple2.isCrossed,0,CdTurnOn120; 

PrIsCrossed13:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple20.isCrossed,0,CdTurnOn130; 

PrIsCrossed14:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple21.isCrossed,0,CdTurnOn140; 

PrIsCrossed15:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple22.isCrossed,0,CdTurnOn150; 

PrIsCrossed16:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple23.isCrossed,0,CdTurnOn160; 

PrIsCrossed17:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple24.isCrossed,0,CdTurnOn170; 

PrIsCrossed18:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple25.isCrossed,0,CdTurnOn180; 

PrIsCrossed19:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple26.isCrossed,0,CdTurnOn190; 

PrIsCrossed2:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple10.isCrossed,0,CdTurnOn20; 

PrIsCrossed20:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple27.isCrossed,0,CdTurnOn200; 

PrIsCrossed21:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple28.isCrossed,0,CdTurnOn210; 

PrIsCrossed22:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple29.isCrossed,0,CdTurnOn220; 

PrIsCrossed23:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple3.isCrossed,0,CdTurnOn230; 

PrIsCrossed24:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple30.isCrossed,0,CdTurnOn240; 

PrIsCrossed25:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple31.isCrossed,0,CdTurnOn250; 

PrIsCrossed26:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple32.isCrossed,0,CdTurnOn260; 

PrIsCrossed27:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple33.isCrossed,0,CdTurnOn270; 

PrIsCrossed28:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple34.isCrossed,0,CdTurnOn280; 

PrIsCrossed29:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple35.isCrossed,0,CdTurnOn290; 

PrIsCrossed3:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple11.isCrossed,0,CdTurnOn30; 

PrIsCrossed30:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple36.isCrossed,0,CdTurnOn300; 

PrIsCrossed31:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple37.isCrossed,0,CdTurnOn310; 

PrIsCrossed32:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple38.isCrossed,0,CdTurnOn320; 

PrIsCrossed33:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple39.isCrossed,0,CdTurnOn330; 

PrIsCrossed34:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple4.isCrossed,0,CdTurnOn340; 

PrIsCrossed35:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple40.isCrossed,0,CdTurnOn350; 

PrIsCrossed36:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple41.isCrossed,0,CdTurnOn360; 

PrIsCrossed37:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple42.isCrossed,0,CdTurnOn370; 

PrIsCrossed38:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple43.isCrossed,0,CdTurnOn380; 

PrIsCrossed39:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple44.isCrossed,0,CdTurnOn390; 

PrIsCrossed4:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple12.isCrossed,0,CdTurnOn40; 

PrIsCrossed40:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple45.isCrossed,0,CdTurnOn400; 

PrIsCrossed41:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple46.isCrossed,0,CdTurnOn410; 

PrIsCrossed42:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple47.isCrossed,0,CdTurnOn420; 

PrIsCrossed43:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple48.isCrossed,0,CdTurnOn430; 

PrIsCrossed44:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple49.isCrossed,0,CdTurnOn440; 

PrIsCrossed45:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple5.isCrossed,0,CdTurnOn450; 

PrIsCrossed46:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple50.isCrossed,0,CdTurnOn460; 

PrIsCrossed47:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple51.isCrossed,0,CdTurnOn470; 

PrIsCrossed48:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple52.isCrossed,0,CdTurnOn480; 
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PrIsCrossed49:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple53.isCrossed,0,CdTurnOn490; 

PrIsCrossed5:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple13.isCrossed,0,CdTurnOn50; 

PrIsCrossed50:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple54.isCrossed,0,CdTurnOn500; 

PrIsCrossed51:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple55.isCrossed,0,CdTurnOn510; 

PrIsCrossed52:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple56.isCrossed,0,CdTurnOn520; 

PrIsCrossed53:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple57.isCrossed,0,CdTurnOn530; 

PrIsCrossed54:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple58.isCrossed,0,CdTurnOn540; 

PrIsCrossed55:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple59.isCrossed,0,CdTurnOn550; 

PrIsCrossed56:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple6.isCrossed,0,CdTurnOn560; 

PrIsCrossed57:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple60.isCrossed,0,CdTurnOn570; 

PrIsCrossed58:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple61.isCrossed,0,CdTurnOn580; 

PrIsCrossed59:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple62.isCrossed,0,CdTurnOn590; 

PrIsCrossed6:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple14.isCrossed,0,CdTurnOn60; 

PrIsCrossed60:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple63.isCrossed,0,CdTurnOn600; 

PrIsCrossed61:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple64.isCrossed,0,CdTurnOn610; 

PrIsCrossed62:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple65.isCrossed,0,CdTurnOn620; 

PrIsCrossed63:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple66.isCrossed,0,CdTurnOn630; 

PrIsCrossed64:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple67.isCrossed,0,CdTurnOn640; 

PrIsCrossed65:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple68.isCrossed,0,CdTurnOn650; 

PrIsCrossed66:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple69.isCrossed,0,CdTurnOn660; 

PrIsCrossed67:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple7.isCrossed,0,CdTurnOn670; 

PrIsCrossed68:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple70.isCrossed,0,CdTurnOn680; 

PrIsCrossed69:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple71.isCrossed,0,CdTurnOn690; 

PrIsCrossed7:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple15.isCrossed,0,CdTurnOn70; 

PrIsCrossed70:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple72.isCrossed,0,CdTurnOn700; 

PrIsCrossed71:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple73.isCrossed,0,CdTurnOn710; 

PrIsCrossed72:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple74.isCrossed,0,CdTurnOn720; 

PrIsCrossed73:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple75.isCrossed,0,CdTurnOn730; 

PrIsCrossed74:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple76.isCrossed,0,CdTurnOn740; 

PrIsCrossed75:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple77.isCrossed,0,CdTurnOn750; 

PrIsCrossed76:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple78.isCrossed,0,CdTurnOn760; 

PrIsCrossed77:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple79.isCrossed,0,CdTurnOn770; 

PrIsCrossed78:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple8.isCrossed,0,CdTurnOn780; 

PrIsCrossed79:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple80.isCrossed,0,CdTurnOn790; 

PrIsCrossed8:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple16.isCrossed,0,CdTurnOn80; 

PrIsCrossed80:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple81.isCrossed,0,CdTurnOn800; 

PrIsCrossed81:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple82.isCrossed,0,CdTurnOn810; 

PrIsCrossed82:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple83.isCrossed,0,CdTurnOn820; 

PrIsCrossed83:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple84.isCrossed,0,CdTurnOn830; 

PrIsCrossed84:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple85.isCrossed,0,CdTurnOn840; 

PrIsCrossed85:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple86.isCrossed,0,CdTurnOn850; 

PrIsCrossed86:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple87.isCrossed,0,CdTurnOn860; 

PrIsCrossed87:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple88.isCrossed,0,CdTurnOn870; 

PrIsCrossed88:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple89.isCrossed,0,CdTurnOn880; 

PrIsCrossed89:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple9.isCrossed,0,CdTurnOn890; 

PrIsCrossed9:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple17.isCrossed,0,CdTurnOn90; 

PrIsCrossed90:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple90.isCrossed,0,CdTurnOn900; 

PrIsCrossed91:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple91.isCrossed,0,CdTurnOn910; 

PrIsCrossed92:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple92.isCrossed,0,CdTurnOn920; 

PrIsCrossed93:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple93.isCrossed,0,CdTurnOn930; 

PrIsCrossed94:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple94.isCrossed,0,CdTurnOn940; 
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PrIsCrossed95:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple95.isCrossed,0,CdTurnOn950; 

PrIsCrossed96:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple96.isCrossed,0,CdTurnOn960; 

PrIsCrossed97:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple97.isCrossed,0,CdTurnOn970; 

PrIsCrossed98:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple98.isCrossed,0,CdTurnOn980; 

PrIsCrossed99:   PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple99.isCrossed,0,CdTurnOn990; 

PrStatus0:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple0.status,1,CdTurnOn00; 

PrStatus1:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple1.status,1,CdTurnOn10; 

PrStatus10:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple18.status,1,CdTurnOn100; 

PrStatus11:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple19.status,1,CdTurnOn110; 

PrStatus12:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple2.status,1,CdTurnOn120; 

PrStatus13:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple20.status,1,CdTurnOn130; 

PrStatus14:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple21.status,1,CdTurnOn140; 

PrStatus15:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple22.status,1,CdTurnOn150; 

PrStatus16:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple23.status,1,CdTurnOn160; 

PrStatus17:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple24.status,1,CdTurnOn170; 

PrStatus18:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple25.status,1,CdTurnOn180; 

PrStatus19:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple26.status,1,CdTurnOn190; 

PrStatus2:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple10.status,1,CdTurnOn20; 

PrStatus20:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple27.status,1,CdTurnOn200; 

PrStatus21:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple28.status,1,CdTurnOn210; 

PrStatus22:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple29.status,1,CdTurnOn220; 

PrStatus23:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple3.status,1,CdTurnOn230; 

PrStatus24:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple30.status,1,CdTurnOn240; 

PrStatus25:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple31.status,1,CdTurnOn250; 

PrStatus26:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple32.status,1,CdTurnOn260; 

PrStatus27:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple33.status,1,CdTurnOn270; 

PrStatus28:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple34.status,1,CdTurnOn280; 

PrStatus29:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple35.status,1,CdTurnOn290; 

PrStatus3:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple11.status,1,CdTurnOn30; 

PrStatus30:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple36.status,1,CdTurnOn300; 

PrStatus31:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple37.status,1,CdTurnOn310; 

PrStatus32:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple38.status,1,CdTurnOn320; 

PrStatus33:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple39.status,1,CdTurnOn330; 

PrStatus34:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple4.status,1,CdTurnOn340; 

PrStatus35:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple40.status,1,CdTurnOn350; 

PrStatus36:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple41.status,1,CdTurnOn360; 

PrStatus37:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple42.status,1,CdTurnOn370; 

PrStatus38:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple43.status,1,CdTurnOn380; 

PrStatus39:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple44.status,1,CdTurnOn390; 

PrStatus4:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple12.status,1,CdTurnOn40; 

PrStatus40:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple45.status,1,CdTurnOn400; 

PrStatus41:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple46.status,1,CdTurnOn410; 

PrStatus42:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple47.status,1,CdTurnOn420; 

PrStatus43:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple48.status,1,CdTurnOn430; 

PrStatus44:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple49.status,1,CdTurnOn440; 

PrStatus45:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple5.status,1,CdTurnOn450; 

PrStatus46:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple50.status,1,CdTurnOn460; 

PrStatus47:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple51.status,1,CdTurnOn470; 

PrStatus48:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple52.status,1,CdTurnOn480; 

PrStatus49:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple53.status,1,CdTurnOn490; 

PrStatus5:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple13.status,1,CdTurnOn50; 
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PrStatus50:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple54.status,1,CdTurnOn500; 

PrStatus51:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple55.status,1,CdTurnOn510; 

PrStatus52:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple56.status,1,CdTurnOn520; 

PrStatus53:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple57.status,1,CdTurnOn530; 

PrStatus54:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple58.status,1,CdTurnOn540; 

PrStatus55:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple59.status,1,CdTurnOn550; 

PrStatus56:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple6.status,1,CdTurnOn560; 

PrStatus57:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple60.status,1,CdTurnOn570; 

PrStatus58:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple61.status,1,CdTurnOn580; 

PrStatus59:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple62.status,1,CdTurnOn590; 

PrStatus6:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple14.status,1,CdTurnOn60; 

PrStatus60:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple63.status,1,CdTurnOn600; 

PrStatus61:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple64.status,1,CdTurnOn610; 

PrStatus62:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple65.status,1,CdTurnOn620; 

PrStatus63:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple66.status,1,CdTurnOn630; 

PrStatus64:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple67.status,1,CdTurnOn640; 

PrStatus65:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple68.status,1,CdTurnOn650; 

PrStatus66:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple69.status,1,CdTurnOn660; 

PrStatus67:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple7.status,1,CdTurnOn670; 

PrStatus68:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple70.status,1,CdTurnOn680; 

PrStatus69:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple71.status,1,CdTurnOn690; 

PrStatus7:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple15.status,1,CdTurnOn70; 

PrStatus70:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple72.status,1,CdTurnOn700; 

PrStatus71:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple73.status,1,CdTurnOn710; 

PrStatus72:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple74.status,1,CdTurnOn720; 

PrStatus73:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple75.status,1,CdTurnOn730; 

PrStatus74:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple76.status,1,CdTurnOn740; 

PrStatus75:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple77.status,1,CdTurnOn750; 

PrStatus76:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple78.status,1,CdTurnOn760; 

PrStatus77:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple79.status,1,CdTurnOn770; 

PrStatus78:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple8.status,1,CdTurnOn780; 

PrStatus79:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple80.status,1,CdTurnOn790; 

PrStatus8:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple16.status,1,CdTurnOn80; 

PrStatus80:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple81.status,1,CdTurnOn800; 

PrStatus81:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple82.status,1,CdTurnOn810; 

PrStatus82:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple83.status,1,CdTurnOn820; 

PrStatus83:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple84.status,1,CdTurnOn830; 

PrStatus84:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple85.status,1,CdTurnOn840; 

PrStatus85:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple86.status,1,CdTurnOn850; 

PrStatus86:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple87.status,1,CdTurnOn860; 

PrStatus87:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple88.status,1,CdTurnOn870; 

PrStatus88:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple89.status,1,CdTurnOn880; 

PrStatus89:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple9.status,1,CdTurnOn890; 

PrStatus9:     PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple17.status,1,CdTurnOn90; 

PrStatus90:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple90.status,1,CdTurnOn900; 

PrStatus91:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple91.status,1,CdTurnOn910; 

PrStatus92:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple92.status,1,CdTurnOn920; 

PrStatus93:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple93.status,1,CdTurnOn930; 

PrStatus94:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple94.status,1,CdTurnOn940; 

PrStatus95:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple95.status,1,CdTurnOn950; 

PrStatus96:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple96.status,1,CdTurnOn960; 



266 
 
 

 

PrStatus97:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple97.status,1,CdTurnOn970; 

PrStatus98:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple98.status,1,CdTurnOn980; 

PrStatus99:    PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,apple99.status,1,CdTurnOn990; 

 

@c00c90 

CdCounter0:    CONDITION-OP,,,,,0,!!,1,PrCounter,,counter.mtEnd; 

CdTurnOn00:    CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed0,PrStatus0,apple0.mtCross,apple0.mtResetStatus,counter.mtInc; 

CdTurnOn10:  CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed1,PrStatus1,apple1.mtCross,apple1.mtResetStatus,counter.mtInc1; 

CdTurnOn100:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed10,PrStatus10,apple18.mtCross,apple18.mtResetStatus,counter.mtInc2; 

CdTurnOn110:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed11,PrStatus11,apple19.mtCross,apple19.mtResetStatus,counter.mtInc3; 

CdTurnOn120:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed12,PrStatus12,apple2.mtCross,apple2.mtResetStatus,counter.mtInc4; 

CdTurnOn130:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed13,PrStatus13,apple20.mtCross,apple20.mtResetStatus,counter.mtInc5; 

CdTurnOn140:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed14,PrStatus14,apple21.mtCross,apple21.mtResetStatus,counter.mtInc6; 

CdTurnOn150:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed15,PrStatus15,apple22.mtCross,apple22.mtResetStatus,counter.mtInc7; 

CdTurnOn160:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed16,PrStatus16,apple23.mtCross,apple23.mtResetStatus,counter.mtInc8; 

CdTurnOn170:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed17,PrStatus17,apple24.mtCross,apple24.mtResetStatus,counter.mtInc9; 

CdTurnOn180:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed18,PrStatus18,apple25.mtCross,apple25.mtResetStatus,counter.mtInca; 

CdTurnOn190:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed19,PrStatus19,apple26.mtCross,apple26.mtResetStatus,counter.mtIncb; 

CdTurnOn20: CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed2,PrStatus2,apple10.mtCross,apple10.mtResetStatus,counter.mtIncc; 

CdTurnOn200:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed20,PrStatus20,apple27.mtCross,apple27.mtResetStatus,counter.mtIncd; 

CdTurnOn210:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed21,PrStatus21,apple28.mtCross,apple28.mtResetStatus,counter.mtInce; 

CdTurnOn220:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed22,PrStatus22,apple29.mtCross,apple29.mtResetStatus,counter.mtIncf; 

CdTurnOn230:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed23,PrStatus23,apple3.mtCross,apple3.mtResetStatus,counter.mtInc10; 

CdTurnOn240:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed24,PrStatus24,apple30.mtCross,apple30.mtResetStatus,counter.mtInc11; 

CdTurnOn250:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed25,PrStatus25,apple31.mtCross,apple31.mtResetStatus,counter.mtInc12; 

CdTurnOn260:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed26,PrStatus26,apple32.mtCross,apple32.mtResetStatus,counter.mtInc13; 

CdTurnOn270:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed27,PrStatus27,apple33.mtCross,apple33.mtResetStatus,counter.mtInc14; 

CdTurnOn280:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed28,PrStatus28,apple34.mtCross,apple34.mtResetStatus,counter.mtInc15; 

CdTurnOn290:   CONDITION-
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OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed29,PrStatus29,apple35.mtCross,apple35.mtResetStatus,counter.mtInc16; 

CdTurnOn30:    CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed3,PrStatus3,apple11.mtCross,apple11.mtResetStatus,counter.mtInc17; 

CdTurnOn300:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed30,PrStatus30,apple36.mtCross,apple36.mtResetStatus,counter.mtInc18; 

CdTurnOn310:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed31,PrStatus31,apple37.mtCross,apple37.mtResetStatus,counter.mtInc19; 

CdTurnOn320:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed32,PrStatus32,apple38.mtCross,apple38.mtResetStatus,counter.mtInc1a; 

CdTurnOn330:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed33,PrStatus33,apple39.mtCross,apple39.mtResetStatus,counter.mtInc1b; 

CdTurnOn340:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed34,PrStatus34,apple4.mtCross,apple4.mtResetStatus,counter.mtInc1c; 

CdTurnOn350:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed35,PrStatus35,apple40.mtCross,apple40.mtResetStatus,counter.mtInc1d; 

CdTurnOn360:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed36,PrStatus36,apple41.mtCross,apple41.mtResetStatus,counter.mtInc1e; 

CdTurnOn370:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed37,PrStatus37,apple42.mtCross,apple42.mtResetStatus,counter.mtInc1f; 

CdTurnOn380:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed38,PrStatus38,apple43.mtCross,apple43.mtResetStatus,counter.mtInc20; 

CdTurnOn390:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed39,PrStatus39,apple44.mtCross,apple44.mtResetStatus,counter.mtInc21; 

CdTurnOn40:    CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed4,PrStatus4,apple12.mtCross,apple12.mtResetStatus,counter.mtInc22; 

CdTurnOn400:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed40,PrStatus40,apple45.mtCross,apple45.mtResetStatus,counter.mtInc23; 

CdTurnOn410:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed41,PrStatus41,apple46.mtCross,apple46.mtResetStatus,counter.mtInc24; 

CdTurnOn420:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed42,PrStatus42,apple47.mtCross,apple47.mtResetStatus,counter.mtInc25; 

CdTurnOn430:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed43,PrStatus43,apple48.mtCross,apple48.mtResetStatus,counter.mtInc26; 

CdTurnOn440:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed44,PrStatus44,apple49.mtCross,apple49.mtResetStatus,counter.mtInc27; 

CdTurnOn450:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed45,PrStatus45,apple5.mtCross,apple5.mtResetStatus,counter.mtInc28; 

CdTurnOn460:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed46,PrStatus46,apple50.mtCross,apple50.mtResetStatus,counter.mtInc29; 

CdTurnOn470:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed47,PrStatus47,apple51.mtCross,apple51.mtResetStatus,counter.mtInc2a; 

CdTurnOn480:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed48,PrStatus48,apple52.mtCross,apple52.mtResetStatus,counter.mtInc2b; 

CdTurnOn490:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed49,PrStatus49,apple53.mtCross,apple53.mtResetStatus,counter.mtInc2c; 

CdTurnOn50:    CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed5,PrStatus5,apple13.mtCross,apple13.mtResetStatus,counter.mtInc2d; 

CdTurnOn500:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed50,PrStatus50,apple54.mtCross,apple54.mtResetStatus,counter.mtInc2e; 

CdTurnOn510:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed51,PrStatus51,apple55.mtCross,apple55.mtResetStatus,counter.mtInc2f; 
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CdTurnOn520:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed52,PrStatus52,apple56.mtCross,apple56.mtResetStatus,counter.mtInc30; 

CdTurnOn530:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed53,PrStatus53,apple57.mtCross,apple57.mtResetStatus,counter.mtInc31; 

CdTurnOn540:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed54,PrStatus54,apple58.mtCross,apple58.mtResetStatus,counter.mtInc32; 

CdTurnOn550:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed55,PrStatus55,apple59.mtCross,apple59.mtResetStatus,counter.mtInc33; 

CdTurnOn560:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed56,PrStatus56,apple6.mtCross,apple6.mtResetStatus,counter.mtInc34; 

CdTurnOn570:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed57,PrStatus57,apple60.mtCross,apple60.mtResetStatus,counter.mtInc35; 

CdTurnOn580:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed58,PrStatus58,apple61.mtCross,apple61.mtResetStatus,counter.mtInc36; 

CdTurnOn590:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed59,PrStatus59,apple62.mtCross,apple62.mtResetStatus,counter.mtInc37; 

CdTurnOn60:    CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed6,PrStatus6,apple14.mtCross,apple14.mtResetStatus,counter.mtInc38; 

CdTurnOn600:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed60,PrStatus60,apple63.mtCross,apple63.mtResetStatus,counter.mtInc39; 

CdTurnOn610:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed61,PrStatus61,apple64.mtCross,apple64.mtResetStatus,counter.mtInc3a; 

CdTurnOn620:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed62,PrStatus62,apple65.mtCross,apple65.mtResetStatus,counter.mtInc3b; 

CdTurnOn630:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed63,PrStatus63,apple66.mtCross,apple66.mtResetStatus,counter.mtInc3c; 

CdTurnOn640:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed64,PrStatus64,apple67.mtCross,apple67.mtResetStatus,counter.mtInc3d; 

CdTurnOn650:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed65,PrStatus65,apple68.mtCross,apple68.mtResetStatus,counter.mtInc3e; 

CdTurnOn660:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed66,PrStatus66,apple69.mtCross,apple69.mtResetStatus,counter.mtInc3f; 

CdTurnOn670:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed67,PrStatus67,apple7.mtCross,apple7.mtResetStatus,counter.mtInc40; 

CdTurnOn680:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed68,PrStatus68,apple70.mtCross,apple70.mtResetStatus,counter.mtInc41; 

CdTurnOn690:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed69,PrStatus69,apple71.mtCross,apple71.mtResetStatus,counter.mtInc42; 

CdTurnOn70:    CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed7,PrStatus7,apple15.mtCross,apple15.mtResetStatus,counter.mtInc43; 

CdTurnOn700:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed70,PrStatus70,apple72.mtCross,apple72.mtResetStatus,counter.mtInc44; 

CdTurnOn710:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed71,PrStatus71,apple73.mtCross,apple73.mtResetStatus,counter.mtInc45; 

CdTurnOn720:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed72,PrStatus72,apple74.mtCross,apple74.mtResetStatus,counter.mtInc46; 

CdTurnOn730:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed73,PrStatus73,apple75.mtCross,apple75.mtResetStatus,counter.mtInc47; 

CdTurnOn740:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed74,PrStatus74,apple76.mtCross,apple76.mtResetStatus,counter.mtInc48; 

CdTurnOn750:   CONDITION-
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OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed75,PrStatus75,apple77.mtCross,apple77.mtResetStatus,counter.mtInc49; 

CdTurnOn760:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed76,PrStatus76,apple78.mtCross,apple78.mtResetStatus,counter.mtInc4a; 

CdTurnOn770:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed77,PrStatus77,apple79.mtCross,apple79.mtResetStatus,counter.mtInc4b; 

CdTurnOn780:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed78,PrStatus78,apple8.mtCross,apple8.mtResetStatus,counter.mtInc4c; 

CdTurnOn790:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed79,PrStatus79,apple80.mtCross,apple80.mtResetStatus,counter.mtInc4d; 

CdTurnOn80:    CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed8,PrStatus8,apple16.mtCross,apple16.mtResetStatus,counter.mtInc4e; 

CdTurnOn800:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed80,PrStatus80,apple81.mtCross,apple81.mtResetStatus,counter.mtInc4f; 

CdTurnOn810:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed81,PrStatus81,apple82.mtCross,apple82.mtResetStatus,counter.mtInc50; 

CdTurnOn820:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed82,PrStatus82,apple83.mtCross,apple83.mtResetStatus,counter.mtInc51; 

CdTurnOn830:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed83,PrStatus83,apple84.mtCross,apple84.mtResetStatus,counter.mtInc52; 

CdTurnOn840:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed84,PrStatus84,apple85.mtCross,apple85.mtResetStatus,counter.mtInc53; 

CdTurnOn850:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed85,PrStatus85,apple86.mtCross,apple86.mtResetStatus,counter.mtInc54; 

CdTurnOn860:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed86,PrStatus86,apple87.mtCross,apple87.mtResetStatus,counter.mtInc55; 

CdTurnOn870:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed87,PrStatus87,apple88.mtCross,apple88.mtResetStatus,counter.mtInc56; 

CdTurnOn880:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed88,PrStatus88,apple89.mtCross,apple89.mtResetStatus,counter.mtInc57; 

CdTurnOn890:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed89,PrStatus89,apple9.mtCross,apple9.mtResetStatus,counter.mtInc58; 

CdTurnOn90:    CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed9,PrStatus9,apple17.mtCross,apple17.mtResetStatus,counter.mtInc59; 

CdTurnOn900:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed90,PrStatus90,apple90.mtCross,apple90.mtResetStatus,counter.mtInc5a; 

CdTurnOn910:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed91,PrStatus91,apple91.mtCross,apple91.mtResetStatus,counter.mtInc5b; 

CdTurnOn920:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed92,PrStatus92,apple92.mtCross,apple92.mtResetStatus,counter.mtInc5c; 

CdTurnOn930:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed93,PrStatus93,apple93.mtCross,apple93.mtResetStatus,counter.mtInc5d; 

CdTurnOn940:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed94,PrStatus94,apple94.mtCross,apple94.mtResetStatus,counter.mtInc5e; 

CdTurnOn950:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed95,PrStatus95,apple95.mtCross,apple95.mtResetStatus,counter.mtInc5f; 

CdTurnOn960:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed96,PrStatus96,apple96.mtCross,apple96.mtResetStatus,counter.mtInc60; 

CdTurnOn970:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed97,PrStatus97,apple97.mtCross,apple97.mtResetStatus,counter.mtInc61; 

CdTurnOn980:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed98,PrStatus98,apple98.mtCross,apple98.mtResetStatus,counter.mtInc62; 
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CdTurnOn990:   CONDITION-

OP,,,,,0,&&,3,PrIsCrossed99,PrStatus99,apple99.mtCross,apple99.mtResetStatus,counter.mtInc63; 

 

@c01920 

apple0.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn00,1,,apple0.isCrossed; 

apple0.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn00,0,,apple0.status; 

apple1.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn10,1,,apple1.isCrossed; 

apple1.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn10,0,,apple1.status; 

apple10.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn20,1,,apple10.isCrossed; 

apple10.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn20,0,,apple10.status; 

apple11.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn30,1,,apple11.isCrossed; 

apple11.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn30,0,,apple11.status; 

apple12.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn40,1,,apple12.isCrossed; 

apple12.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn40,0,,apple12.status; 

apple13.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn50,1,,apple13.isCrossed; 

apple13.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn50,0,,apple13.status; 

apple14.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn60,1,,apple14.isCrossed; 

apple14.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn60,0,,apple14.status; 

apple15.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn70,1,,apple15.isCrossed; 

apple15.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn70,0,,apple15.status; 

apple16.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn80,1,,apple16.isCrossed; 

apple16.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn80,0,,apple16.status; 

apple17.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn90,1,,apple17.isCrossed; 

apple17.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn90,0,,apple17.status; 

apple18.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn100,1,,apple18.isCrossed; 

apple18.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn100,0,,apple18.status; 

apple19.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn110,1,,apple19.isCrossed; 

apple19.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn110,0,,apple19.status; 

apple2.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn120,1,,apple2.isCrossed; 

apple2.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn120,0,,apple2.status; 

apple20.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn130,1,,apple20.isCrossed; 

apple20.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn130,0,,apple20.status; 

apple21.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn140,1,,apple21.isCrossed; 

apple21.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn140,0,,apple21.status; 

apple22.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn150,1,,apple22.isCrossed; 

apple22.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn150,0,,apple22.status; 

apple23.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn160,1,,apple23.isCrossed; 

apple23.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn160,0,,apple23.status; 

apple24.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn170,1,,apple24.isCrossed; 

apple24.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn170,0,,apple24.status; 

apple25.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn180,1,,apple25.isCrossed; 

apple25.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn180,0,,apple25.status; 

apple26.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn190,1,,apple26.isCrossed; 

apple26.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn190,0,,apple26.status; 

apple27.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn200,1,,apple27.isCrossed; 

apple27.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn200,0,,apple27.status; 

apple28.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn210,1,,apple28.isCrossed; 

apple28.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn210,0,,apple28.status; 

apple29.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn220,1,,apple29.isCrossed; 

apple29.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn220,0,,apple29.status; 

apple3.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn230,1,,apple3.isCrossed; 



271 
 
 

 

apple3.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn230,0,,apple3.status; 

apple30.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn240,1,,apple30.isCrossed; 

apple30.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn240,0,,apple30.status; 

apple31.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn250,1,,apple31.isCrossed; 

apple31.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn250,0,,apple31.status; 

apple32.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn260,1,,apple32.isCrossed; 

apple32.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn260,0,,apple32.status; 

apple33.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn270,1,,apple33.isCrossed; 

apple33.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn270,0,,apple33.status; 

apple34.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn280,1,,apple34.isCrossed; 

apple34.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn280,0,,apple34.status; 

apple35.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn290,1,,apple35.isCrossed; 

apple35.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn290,0,,apple35.status; 

apple36.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn300,1,,apple36.isCrossed; 

apple36.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn300,0,,apple36.status; 

apple37.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn310,1,,apple37.isCrossed; 

apple37.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn310,0,,apple37.status; 

apple38.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn320,1,,apple38.isCrossed; 

apple38.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn320,0,,apple38.status; 

apple39.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn330,1,,apple39.isCrossed; 

apple39.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn330,0,,apple39.status; 

apple4.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn340,1,,apple4.isCrossed; 

apple4.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn340,0,,apple4.status; 

apple40.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn350,1,,apple40.isCrossed; 

apple40.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn350,0,,apple40.status; 

apple41.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn360,1,,apple41.isCrossed; 

apple41.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn360,0,,apple41.status; 

apple42.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn370,1,,apple42.isCrossed; 

apple42.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn370,0,,apple42.status; 

apple43.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn380,1,,apple43.isCrossed; 

apple43.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn380,0,,apple43.status; 

apple44.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn390,1,,apple44.isCrossed; 

apple44.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn390,0,,apple44.status; 

apple45.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn400,1,,apple45.isCrossed; 

apple45.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn400,0,,apple45.status; 

apple46.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn410,1,,apple46.isCrossed; 

apple46.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn410,0,,apple46.status; 

apple47.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn420,1,,apple47.isCrossed; 

apple47.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn420,0,,apple47.status; 

apple48.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn430,1,,apple48.isCrossed; 

apple48.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn430,0,,apple48.status; 

apple49.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn440,1,,apple49.isCrossed; 

apple49.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn440,0,,apple49.status; 

apple5.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn450,1,,apple5.isCrossed; 

apple5.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn450,0,,apple5.status; 

apple50.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn460,1,,apple50.isCrossed; 

apple50.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn460,0,,apple50.status; 

apple51.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn470,1,,apple51.isCrossed; 

apple51.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn470,0,,apple51.status; 

apple52.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn480,1,,apple52.isCrossed; 

apple52.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn480,0,,apple52.status; 
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apple53.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn490,1,,apple53.isCrossed; 

apple53.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn490,0,,apple53.status; 

apple54.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn500,1,,apple54.isCrossed; 

apple54.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn500,0,,apple54.status; 

apple55.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn510,1,,apple55.isCrossed; 

apple55.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn510,0,,apple55.status; 

apple56.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn520,1,,apple56.isCrossed; 

apple56.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn520,0,,apple56.status; 

apple57.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn530,1,,apple57.isCrossed; 

apple57.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn530,0,,apple57.status; 

apple58.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn540,1,,apple58.isCrossed; 

apple58.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn540,0,,apple58.status; 

apple59.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn550,1,,apple59.isCrossed; 

apple59.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn550,0,,apple59.status; 

apple6.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn560,1,,apple6.isCrossed; 

apple6.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn560,0,,apple6.status; 

apple60.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn570,1,,apple60.isCrossed; 

apple60.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn570,0,,apple60.status; 

apple61.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn580,1,,apple61.isCrossed; 

apple61.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn580,0,,apple61.status; 

apple62.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn590,1,,apple62.isCrossed; 

apple62.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn590,0,,apple62.status; 

apple63.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn600,1,,apple63.isCrossed; 

apple63.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn600,0,,apple63.status; 

apple64.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn610,1,,apple64.isCrossed; 

apple64.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn610,0,,apple64.status; 

apple65.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn620,1,,apple65.isCrossed; 

apple65.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn620,0,,apple65.status; 

apple66.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn630,1,,apple66.isCrossed; 

apple66.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn630,0,,apple66.status; 

apple67.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn640,1,,apple67.isCrossed; 

apple67.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn640,0,,apple67.status; 

apple68.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn650,1,,apple68.isCrossed; 

apple68.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn650,0,,apple68.status; 

apple69.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn660,1,,apple69.isCrossed; 

apple69.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn660,0,,apple69.status; 

apple7.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn670,1,,apple7.isCrossed; 

apple7.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn670,0,,apple7.status; 

apple70.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn680,1,,apple70.isCrossed; 

apple70.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn680,0,,apple70.status; 

apple71.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn690,1,,apple71.isCrossed; 

apple71.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn690,0,,apple71.status; 

apple72.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn700,1,,apple72.isCrossed; 

apple72.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn700,0,,apple72.status; 

apple73.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn710,1,,apple73.isCrossed; 

apple73.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn710,0,,apple73.status; 

apple74.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn720,1,,apple74.isCrossed; 

apple74.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn720,0,,apple74.status; 

apple75.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn730,1,,apple75.isCrossed; 

apple75.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn730,0,,apple75.status; 

apple76.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn740,1,,apple76.isCrossed; 



273 
 
 

 

apple76.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn740,0,,apple76.status; 

apple77.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn750,1,,apple77.isCrossed; 

apple77.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn750,0,,apple77.status; 

apple78.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn760,1,,apple78.isCrossed; 

apple78.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn760,0,,apple78.status; 

apple79.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn770,1,,apple79.isCrossed; 

apple79.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn770,0,,apple79.status; 

apple8.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn780,1,,apple8.isCrossed; 

apple8.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn780,0,,apple8.status; 

apple80.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn790,1,,apple80.isCrossed; 

apple80.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn790,0,,apple80.status; 

apple81.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn800,1,,apple81.isCrossed; 

apple81.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn800,0,,apple81.status; 

apple82.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn810,1,,apple82.isCrossed; 

apple82.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn810,0,,apple82.status; 

apple83.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn820,1,,apple83.isCrossed; 

apple83.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn820,0,,apple83.status; 

apple84.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn830,1,,apple84.isCrossed; 

apple84.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn830,0,,apple84.status; 

apple85.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn840,1,,apple85.isCrossed; 

apple85.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn840,0,,apple85.status; 

apple86.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn850,1,,apple86.isCrossed; 

apple86.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn850,0,,apple86.status; 

apple87.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn860,1,,apple87.isCrossed; 

apple87.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn860,0,,apple87.status; 

apple88.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn870,1,,apple88.isCrossed; 

apple88.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn870,0,,apple88.status; 

apple89.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn880,1,,apple89.isCrossed; 

apple89.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn880,0,,apple89.status; 

apple9.mtCross:        METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn890,1,,apple9.isCrossed; 

apple9.mtResetStatus:  METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn890,0,,apple9.status; 

apple90.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn900,1,,apple90.isCrossed; 

apple90.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn900,0,,apple90.status; 

apple91.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn910,1,,apple91.isCrossed; 

apple91.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn910,0,,apple91.status; 

apple92.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn920,1,,apple92.isCrossed; 

apple92.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn920,0,,apple92.status; 

apple93.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn930,1,,apple93.isCrossed; 

apple93.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn930,0,,apple93.status; 

apple94.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn940,1,,apple94.isCrossed; 

apple94.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn940,0,,apple94.status; 

apple95.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn950,1,,apple95.isCrossed; 

apple95.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn950,0,,apple95.status; 

apple96.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn960,1,,apple96.isCrossed; 

apple96.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn960,0,,apple96.status; 

apple97.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn970,1,,apple97.isCrossed; 

apple97.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn970,0,,apple97.status; 

apple98.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn980,1,,apple98.isCrossed; 

apple98.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn980,0,,apple98.status; 

apple99.mtCross:       METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn990,1,,apple99.isCrossed; 

apple99.mtResetStatus: METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdTurnOn990,0,,apple99.status; 



274 
 
 

 

counter.mtInc:     METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn00,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn10,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc2:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn100,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc3:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn110,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc4:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn120,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc5:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn130,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc6:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn140,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc7:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn150,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc8:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn160,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc9:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn170,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInca:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn180,counter.count,,counter.count; 

counter.mtIncb:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn190,counter.count,,counter.count; 

counter.mtIncc:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn20,counter.count,,counter.count; 

counter.mtIncd:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn200,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInce:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn210,counter.count,,counter.count; 

counter.mtIncf:    METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn220,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc10:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn230,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc11:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn240,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc12:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn250,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc13:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn260,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc14:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn270,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc15:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn280,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc16:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn290,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc17:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn30,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc18:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn300,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc19:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn310,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1a:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn320,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1b:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn330,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1c:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn340,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1d:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn350,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1e:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn360,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1f:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn370,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc20:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn380,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc21:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn390,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc22:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn40,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc23:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn400,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc24:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn410,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc25:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn420,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc26:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn430,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc27:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn440,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc28:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn450,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc29:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn460,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc2a:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn470,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc2b:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn480,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc2c:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn490,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc2d:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn50,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc2e:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn500,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc2f:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn510,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc30:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn520,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc31:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn530,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc32:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn540,counter.count,,counter.count; 
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counter.mtInc33:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn550,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc34:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn560,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc35:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn570,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc36:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn580,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc37:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn590,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc38:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn60,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc39:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn600,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc3a:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn610,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc3b:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn620,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc3c:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn630,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc3d:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn640,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc3e:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn650,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc3f:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn660,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc40:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn670,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc41:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn680,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc42:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn690,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc43:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn70,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc44:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn700,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc45:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn710,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc46:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn720,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc47:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn730,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc48:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn740,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc49:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn750,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc4a:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn760,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc4b:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn770,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc4c:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn780,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc4d:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn790,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc4e:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn80,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc4f:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn800,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc50:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn810,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc51:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn820,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc52:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn830,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc53:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn840,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc54:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn850,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc55:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn860,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc56:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn870,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc57:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn880,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc58:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn890,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc59:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn90,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc5a:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn900,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc5b:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn910,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc5c:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn920,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc5d:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn930,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc5e:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn940,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc5f:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn950,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc60:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn960,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc61:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn970,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc62:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn980,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc63:   METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,CdTurnOn990,counter.count,,counter.count; 

counter.mtEnd:     METHOD-VN-OP,VN.counter.mtEnd,0; 
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C.1.3 - CÓDIGO DOS MÉTODOS VON NEUMANN PARA 
APLICAÇÃO “MIRA-ALVO” 

 

package test.app; 

 

import v1_0_0.core.MethodVN; 

import v1_0_0.core.NOCA; 

import v1_0_0.core.VNCore; 

 

public class MM_VNCore extends VNCore { 

 

   final static int ATTR_OFFSET = 0x20; 

   final static int apple_isCrossed = 0x00800000; 

   final static int apple_status = 0x00800010; 

   final static int counter_count = 0x00800C80; 

   final static int NUM_OF_APPLES = 10; 

   final static int N_INTERATIONS = 10; 

   final static int NOT_BEFORE_CYCLE = 10; 

 

   int iterations = N_INTERATIONS; 

 

   private int initCurrentStep = 0; 

   private int numberOfSteps = 0; 

   private int numberOfStepsTotal = 0; 

   private int vnTime = 0; 

 

   @Override 

   public void main(String[] args) { 

      MMGame_Start_PON(); 

      while (true); 

   } 

 

   @MethodVN(address = 0x40218) 

   public synchronized void MMGame_Start_PON() 

   {        

      waitFor(100000); 

      Debug.getInstance().resetAll(); 

      System.out.println("INICIO MM");    

      Debug.getInstance().setActiveBusDebug(true); 

      initCurrentStep = NOCA.getInstance().getCurrentStep(); 

      int notBeforeCycle = NOCA.getInstance().getCurrentStep(); 

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

      {                   

         notBeforeCycle = notBeforeCycle + NOT_BEFORE_CYCLE;          

         attrValueWrite(apple_status + ATTR_OFFSET * i, 1,notBeforeCycle); 

      } 

   } 

 

   @MethodVN(address = 0x4029c) 
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   public synchronized void MMGame_Stop_PON(int arg, int curCycle) 

   {    

      try 

      { 

         //Tentativa de simular o tempo até a execução do nucleo VN 

         waitFor(NOCA.getInstance().getCurrentStep()+665);    

         //Qtde de passos em execução efetiva 

         vnTime = NOCA.getInstance().getCurrentStep(); 

         numberOfSteps = (NOCA.getInstance().getCurrentStep() - initCurrentStep); 

         Debug.getInstance().setActiveBusDebug(false); 

         numberOfStepsTotal = numberOfStepsTotal + numberOfSteps; 

         System.out.println(iterations + ": numberOfSteps = " + numberOfSteps); 

 

         //Tempo de espera para uma nova execução 

         waitFor(NOCA.getInstance().getCurrentStep()+10000); 

          

         //Passo atual para estimação do número de ciclos necessários para cada escrita em 

memória. 

         int notBeforeCycle = NOCA.getInstance().getCurrentStep(); 

         iterations--; 

         if (iterations > 0) 

         {       

            //Reset dos atributos counter_count e apple_isCrossed[] 

            notBeforeCycle = NOCA.getInstance().getCurrentStep() + NOT_BEFORE_CYCLE; 

            attrValueWrite(counter_count, 0,notBeforeCycle); 

 

            waitFor(NOCA.getInstance().getCurrentStep()+10000); 

             

            Debug.getInstance().resetAll(); 

            Debug.getInstance().setActiveBusDebug(true); 

             

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

            { 

               notBeforeCycle = NOCA.getInstance().getCurrentStep() + NOT_BEFORE_CYCLE; 

               attrValueWrite(apple_isCrossed + ATTR_OFFSET * i, 0, notBeforeCycle); 

            }          

            //Inicia um novo disparo 

            initCurrentStep = NOCA.getInstance().getCurrentStep();             

 

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

            { 

               notBeforeCycle = NOCA.getInstance().getCurrentStep() + NOT_BEFORE_CYCLE; 

               attrValueWrite(apple_status + ATTR_OFFSET * i, 1,notBeforeCycle);                

            } 

             

         }else 

         { 

            System.out.println("FIM MM numberOfSteps= " + (numberOfStepsTotal/N_INTERATIONS)); 

         }    

 

      } 
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      catch(Exception e) 

      { 

         e.printStackTrace(); 

      } 

   } 

 

   private synchronized void waitFor(int notBeforeCycle) 

   { 

      try { 

         while (NOCA.getInstance().getCurrentStep()<notBeforeCycle) 

         { 

            this.wait(); 

         }       

      } catch (InterruptedException e) { 

         e.printStackTrace(); 

      } 

   } 

} 
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C.2 - APLICAÇÃO “CONTROLE DE SEMÁFOROS” 

 

A seguir apresentam-se os códigos fontes relativos à aplicação “Controle de 

Semáforos”. O primeiro código corresponde à implementação completa desta 

aplicação por meio da linguagem PON. O segundo código corresponde ao assembly 

gerado pelo compilador PON a partir do primeiro código. Por fim é apresentado o 

código referente à implementação dos métodos von Neumann por meio da 

linguagem Java. 

 

C.2.1 - CÓDIGO EM LINGUAGEM PON PARA APLICAÇÃO 
“CONTROLE DE SEMÁFORO” 

 

fbe Counter 

    attributes 

        integer count 0 

      integer trigger 0 

      integer countMax 16 

    end_attributes 

    methods 

        method mtInc(count = count + 1) 

      method mtRst(count = 0) 

      method mtEnd() begin_method 0x4029c end_method 

      method mtEndInc() begin_method 0x4030c end_method 

    end_methods 

end_fbe 

 

fbe Semaphore 

   attributes  

      integer atSemaphoreState 5 

      integer atSeconds 0 

   end_attributes 

 

   methods 

      method mtState0(atSemaphoreState = 0) 

      method mtState1(atSemaphoreState = 1) 

      method mtState2(atSemaphoreState = 2) 

      method mtState3(atSemaphoreState = 3) 
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      method mtState4(atSemaphoreState = 4) 

      method mtState5(atSemaphoreState = 5) 

   end_methods 

 

   fbeRule rlState1 

      condition 

         subcondition sbState1 

            premise prSeconds2 Semaphore.atSeconds == 40 and 

            premise prSemaphoreState2 Semaphore.atSemaphoreState == 0 

         end_subcondition 

      end_condition 

      action 

         instigation inHTLY Semaphore.mtState1();           

      end_action 

   end_fbeRule 

 

   fbeRule rlState2 

      condition 

         subcondition sbState2 

            premise prAtSeconds3 Semaphore.atSeconds == 45 and 

            premise prSemaphoreState3 Semaphore.atSemaphoreState == 1   

         end_subcondition 

      end_condition 

      action 

         instigation inHTLR Semaphore.mtState2();           

      end_action 

   end_fbeRule 

 

   fbeRule rlState3 

      condition 

         subcondition sbState3 

            premise prAtSeconds4 Semaphore.atSeconds == 47 and 

            premise prSemaphoreState4 Semaphore.atSemaphoreState == 2  

         end_subcondition 

      end_condition 

      action 

         instigation inVTLG Semaphore.mtState3();           

      end_action 

   end_fbeRule 

 

   fbeRule rlState4 
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      condition 

         subcondition sbState4 

            premise prAtSeconds5 Semaphore.atSeconds == 85    and 

            premise prSemaphoreState5 Semaphore.atSemaphoreState == 3 

         end_subcondition 

      end_condition 

      action 

         instigation inVTLY Semaphore.mtState4();           

      end_action 

   end_fbeRule 

 

   fbeRule rlState5 

      condition 

         subcondition sbState5 

            premise prAtSeconds6 Semaphore.atSeconds == 90 and 

            premise prSemaphoreState6 Semaphore.atSemaphoreState == 4 

         end_subcondition 

      end_condition 

      action 

         instigation inVTLR Semaphore.mtState5();    

         instigation inCount counter.mtInc();          

      end_action 

   end_fbeRule    

    

   fbeRule rlState0 

      condition 

         subcondition sbState0 

            premise prSeconds0 Semaphore.atSeconds == 2 and 

            premise prSemaphoreState0 Semaphore.atSemaphoreState == 5 

         end_subcondition 

      end_condition 

      action 

         instigation inHTLG Semaphore.mtState0();          

      end_action 

   end_fbeRule 

end_fbe 

 

//Instâncias das FBEs 

inst 

   Counter counter 

   Semaphore semaphore0, semaphore1, semaphore2, semaphore3, semaphore4, 
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semaphore5, semaphore6, semaphore7, semaphore8, semaphore9, semaphore10, 

semaphore11, semaphore12, semaphore13, semaphore14, semaphore15, 

semaphore16, semaphore17, semaphore18, semaphore19, semaphore20, 

semaphore21, semaphore22, semaphore23, semaphore24, semaphore25, 

semaphore26, semaphore27, semaphore28, semaphore29, semaphore30, 

semaphore31 

end_inst 

 

//Seleciona o tipo de estratégia de escalonamento 

strategy 

   no_one 

end_strategy 

 

rule RlCounter         

    condition 

      subcondition CdCounter 

            premise PrCounter counter.count == counter.countMax 

        end_subcondition          

    end_condition 

    action 

        instigation inEnd counter.mtEnd();     

      instigation inRst counter.mtRst();       

    end_action 

end_rule 

 

rule rlSecondsChanged 

   condition 

      subcondition sbSecondsChanged 

         premise renotify prSecondsChanged semaphore0.atSeconds < 90 and 

         premise prTrigger counter.trigger == true 

      end_subcondition 

   end_condition 

   action 

      instigation inEndInc counter.mtEndInc();           

   end_action 

end_rule 

 

main { 

    

} 
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C.2.2 - CÓDIGO ASSEMBLY NOCA PARA APLICAÇÃO 
“CONTROLE DE SEMÁFORO” 

 

 

#define VN.counter.mtEnd         4029c  

#define VN.counter.mtEndInc         4030c  

 

counter.count:          ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,PrCounter; 

counter.trigger:          ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,0,prTrigger; 

counter.countMax:          ATTRIBUTE-DECL,,,N,,1,16,PrCounter; 

semaphore0.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState00,prSemaphoreState20,prSemaphoreState30,prSemaphoreState40,prSe

maphoreState50,prSemaphoreState60; 

semaphore0.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,7,0,prSecondsChanged,prSeconds00,prSeconds20,prAtSeconds30,prAtSeconds40,prAtSeconds

50,prAtSeconds60; 

semaphore1.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState01,prSemaphoreState21,prSemaphoreState31,prSemaphoreState41,prSe

maphoreState51,prSemaphoreState61; 

semaphore1.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds01,prSeconds21,prAtSeconds31,prAtSeconds41,prAtSeconds51,prAtSeconds61; 

semaphore10.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState02,prSemaphoreState22,prSemaphoreState32,prSemaphoreState42,prSe

maphoreState52,prSemaphoreState62; 

semaphore10.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds02,prSeconds22,prAtSeconds32,prAtSeconds42,prAtSeconds52,prAtSeconds62; 

semaphore11.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState03,prSemaphoreState23,prSemaphoreState33,prSemaphoreState43,prSe

maphoreState53,prSemaphoreState63; 

semaphore11.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds03,prSeconds23,prAtSeconds33,prAtSeconds43,prAtSeconds53,prAtSeconds63; 

semaphore12.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState04,prSemaphoreState24,prSemaphoreState34,prSemaphoreState44,prSe

maphoreState54,prSemaphoreState64; 

semaphore12.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds04,prSeconds24,prAtSeconds34,prAtSeconds44,prAtSeconds54,prAtSeconds64; 

semaphore13.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState05,prSemaphoreState25,prSemaphoreState35,prSemaphoreState45,prSe

maphoreState55,prSemaphoreState65; 

semaphore13.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds05,prSeconds25,prAtSeconds35,prAtSeconds45,prAtSeconds55,prAtSeconds65; 

semaphore14.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState06,prSemaphoreState26,prSemaphoreState36,prSemaphoreState46,prSe

maphoreState56,prSemaphoreState66; 

semaphore14.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds06,prSeconds26,prAtSeconds36,prAtSeconds46,prAtSeconds56,prAtSeconds66; 

semaphore15.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState07,prSemaphoreState27,prSemaphoreState37,prSemaphoreState47,prSe

maphoreState57,prSemaphoreState67; 
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semaphore15.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds07,prSeconds27,prAtSeconds37,prAtSeconds47,prAtSeconds57,prAtSeconds67; 

semaphore16.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState08,prSemaphoreState28,prSemaphoreState38,prSemaphoreState48,prSe

maphoreState58,prSemaphoreState68; 

semaphore16.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds08,prSeconds28,prAtSeconds38,prAtSeconds48,prAtSeconds58,prAtSeconds68; 

semaphore17.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState09,prSemaphoreState29,prSemaphoreState39,prSemaphoreState49,prSe

maphoreState59,prSemaphoreState69; 

semaphore17.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds09,prSeconds29,prAtSeconds39,prAtSeconds49,prAtSeconds59,prAtSeconds69; 

semaphore18.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState010,prSemaphoreState210,prSemaphoreState310,prSemaphoreState410,

prSemaphoreState510,prSemaphoreState610; 

semaphore18.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds010,prSeconds210,prAtSeconds310,prAtSeconds410,prAtSeconds510,prAtSecon

ds610; 

semaphore19.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState011,prSemaphoreState211,prSemaphoreState311,prSemaphoreState411,

prSemaphoreState511,prSemaphoreState611; 

semaphore19.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds011,prSeconds211,prAtSeconds311,prAtSeconds411,prAtSeconds511,prAtSecon

ds611; 

semaphore2.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState012,prSemaphoreState212,prSemaphoreState312,prSemaphoreState412,

prSemaphoreState512,prSemaphoreState612; 

semaphore2.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds012,prSeconds212,prAtSeconds312,prAtSeconds412,prAtSeconds512,prAtSecon

ds612; 

semaphore20.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState013,prSemaphoreState213,prSemaphoreState313,prSemaphoreState413,

prSemaphoreState513,prSemaphoreState613; 

semaphore20.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds013,prSeconds213,prAtSeconds313,prAtSeconds413,prAtSeconds513,prAtSecon

ds613; 

semaphore21.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState014,prSemaphoreState214,prSemaphoreState314,prSemaphoreState414,

prSemaphoreState514,prSemaphoreState614; 

semaphore21.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds014,prSeconds214,prAtSeconds314,prAtSeconds414,prAtSeconds514,prAtSecon

ds614; 

semaphore22.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState015,prSemaphoreState215,prSemaphoreState315,prSemaphoreState415,

prSemaphoreState515,prSemaphoreState615; 

semaphore22.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds015,prSeconds215,prAtSeconds315,prAtSeconds415,prAtSeconds515,prAtSecon

ds615; 

semaphore23.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState016,prSemaphoreState216,prSemaphoreState316,prSemaphoreState416,

prSemaphoreState516,prSemaphoreState616; 
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semaphore23.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds016,prSeconds216,prAtSeconds316,prAtSeconds416,prAtSeconds516,prAtSecon

ds616; 

semaphore24.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState017,prSemaphoreState217,prSemaphoreState317,prSemaphoreState417,

prSemaphoreState517,prSemaphoreState617; 

semaphore24.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds017,prSeconds217,prAtSeconds317,prAtSeconds417,prAtSeconds517,prAtSecon

ds617; 

semaphore25.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState018,prSemaphoreState218,prSemaphoreState318,prSemaphoreState418,

prSemaphoreState518,prSemaphoreState618; 

semaphore25.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds018,prSeconds218,prAtSeconds318,prAtSeconds418,prAtSeconds518,prAtSecon

ds618; 

semaphore26.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState019,prSemaphoreState219,prSemaphoreState319,prSemaphoreState419,

prSemaphoreState519,prSemaphoreState619; 

semaphore26.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds019,prSeconds219,prAtSeconds319,prAtSeconds419,prAtSeconds519,prAtSecon

ds619; 

semaphore27.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState020,prSemaphoreState220,prSemaphoreState320,prSemaphoreState420,

prSemaphoreState520,prSemaphoreState620; 

semaphore27.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds020,prSeconds220,prAtSeconds320,prAtSeconds420,prAtSeconds520,prAtSecon

ds620; 

semaphore28.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState021,prSemaphoreState221,prSemaphoreState321,prSemaphoreState421,

prSemaphoreState521,prSemaphoreState621; 

semaphore28.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds021,prSeconds221,prAtSeconds321,prAtSeconds421,prAtSeconds521,prAtSecon

ds621; 

semaphore29.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState022,prSemaphoreState222,prSemaphoreState322,prSemaphoreState422,

prSemaphoreState522,prSemaphoreState622; 

semaphore29.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds022,prSeconds222,prAtSeconds322,prAtSeconds422,prAtSeconds522,prAtSecon

ds622; 

semaphore3.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState023,prSemaphoreState223,prSemaphoreState323,prSemaphoreState423,

prSemaphoreState523,prSemaphoreState623; 

semaphore3.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds023,prSeconds223,prAtSeconds323,prAtSeconds423,prAtSeconds523,prAtSecon

ds623; 

semaphore30.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState024,prSemaphoreState224,prSemaphoreState324,prSemaphoreState424,

prSemaphoreState524,prSemaphoreState624; 

semaphore30.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds024,prSeconds224,prAtSeconds324,prAtSeconds424,prAtSeconds524,prAtSecon

ds624; 
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semaphore31.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState025,prSemaphoreState225,prSemaphoreState325,prSemaphoreState425,

prSemaphoreState525,prSemaphoreState625; 

semaphore31.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds025,prSeconds225,prAtSeconds325,prAtSeconds425,prAtSeconds525,prAtSecon

ds625; 

semaphore4.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState026,prSemaphoreState226,prSemaphoreState326,prSemaphoreState426,

prSemaphoreState526,prSemaphoreState626; 

semaphore4.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds026,prSeconds226,prAtSeconds326,prAtSeconds426,prAtSeconds526,prAtSecon

ds626; 

semaphore5.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState027,prSemaphoreState227,prSemaphoreState327,prSemaphoreState427,

prSemaphoreState527,prSemaphoreState627; 

semaphore5.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds027,prSeconds227,prAtSeconds327,prAtSeconds427,prAtSeconds527,prAtSecon

ds627; 

semaphore6.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState028,prSemaphoreState228,prSemaphoreState328,prSemaphoreState428,

prSemaphoreState528,prSemaphoreState628; 

semaphore6.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds028,prSeconds228,prAtSeconds328,prAtSeconds428,prAtSeconds528,prAtSecon

ds628; 

semaphore7.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState029,prSemaphoreState229,prSemaphoreState329,prSemaphoreState429,

prSemaphoreState529,prSemaphoreState629; 

semaphore7.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds029,prSeconds229,prAtSeconds329,prAtSeconds429,prAtSeconds529,prAtSecon

ds629; 

semaphore8.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState030,prSemaphoreState230,prSemaphoreState330,prSemaphoreState430,

prSemaphoreState530,prSemaphoreState630; 

semaphore8.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds030,prSeconds230,prAtSeconds330,prAtSeconds430,prAtSeconds530,prAtSecon

ds630; 

semaphore9.atSemaphoreState:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,5,prSemaphoreState031,prSemaphoreState231,prSemaphoreState331,prSemaphoreState431,

prSemaphoreState531,prSemaphoreState631; 

semaphore9.atSeconds:          ATTRIBUTE-

DECL,,,N,,6,0,prSeconds031,prSeconds231,prAtSeconds331,prAtSeconds431,prAtSeconds531,prAtSecon

ds631; 

 

PrCounter:          PREMISE-OP,,,,,,AA,==,1,counter.count,counter.countMax,CdCounter0; 

prAtSeconds30:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSeconds,45,sbState200; 

prAtSeconds31:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSeconds,45,sbState210; 

prAtSeconds310:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSeconds,45,sbState2100; 

prAtSeconds311:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSeconds,45,sbState2110; 

prAtSeconds312:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSeconds,45,sbState2120; 

prAtSeconds313:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSeconds,45,sbState2130; 

prAtSeconds314:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSeconds,45,sbState2140; 
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prAtSeconds315:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSeconds,45,sbState2150; 

prAtSeconds316:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSeconds,45,sbState2160; 

prAtSeconds317:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSeconds,45,sbState2170; 

prAtSeconds318:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSeconds,45,sbState2180; 

prAtSeconds319:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSeconds,45,sbState2190; 

prAtSeconds32:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSeconds,45,sbState220; 

prAtSeconds320:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSeconds,45,sbState2200; 

prAtSeconds321:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSeconds,45,sbState2210; 

prAtSeconds322:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSeconds,45,sbState2220; 

prAtSeconds323:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSeconds,45,sbState2230; 

prAtSeconds324:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSeconds,45,sbState2240; 

prAtSeconds325:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSeconds,45,sbState2250; 

prAtSeconds326:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSeconds,45,sbState2260; 

prAtSeconds327:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSeconds,45,sbState2270; 

prAtSeconds328:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSeconds,45,sbState2280; 

prAtSeconds329:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSeconds,45,sbState2290; 

prAtSeconds33:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSeconds,45,sbState230; 

prAtSeconds330:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSeconds,45,sbState2300; 

prAtSeconds331:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSeconds,45,sbState2310; 

prAtSeconds34:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSeconds,45,sbState240; 

prAtSeconds35:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSeconds,45,sbState250; 

prAtSeconds36:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSeconds,45,sbState260; 

prAtSeconds37:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSeconds,45,sbState270; 

prAtSeconds38:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSeconds,45,sbState280; 

prAtSeconds39:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSeconds,45,sbState290; 

prAtSeconds40:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSeconds,47,sbState300; 

prAtSeconds41:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSeconds,47,sbState310; 

prAtSeconds410:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSeconds,47,sbState3100; 

prAtSeconds411:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSeconds,47,sbState3110; 

prAtSeconds412:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSeconds,47,sbState3120; 

prAtSeconds413:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSeconds,47,sbState3130; 

prAtSeconds414:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSeconds,47,sbState3140; 

prAtSeconds415:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSeconds,47,sbState3150; 

prAtSeconds416:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSeconds,47,sbState3160; 

prAtSeconds417:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSeconds,47,sbState3170; 

prAtSeconds418:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSeconds,47,sbState3180; 

prAtSeconds419:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSeconds,47,sbState3190; 

prAtSeconds42:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSeconds,47,sbState320; 

prAtSeconds420:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSeconds,47,sbState3200; 

prAtSeconds421:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSeconds,47,sbState3210; 

prAtSeconds422:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSeconds,47,sbState3220; 

prAtSeconds423:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSeconds,47,sbState3230; 

prAtSeconds424:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSeconds,47,sbState3240; 

prAtSeconds425:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSeconds,47,sbState3250; 

prAtSeconds426:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSeconds,47,sbState3260; 

prAtSeconds427:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSeconds,47,sbState3270; 

prAtSeconds428:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSeconds,47,sbState3280; 

prAtSeconds429:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSeconds,47,sbState3290; 

prAtSeconds43:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSeconds,47,sbState330; 

prAtSeconds430:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSeconds,47,sbState3300; 

prAtSeconds431:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSeconds,47,sbState3310; 
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prAtSeconds44:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSeconds,47,sbState340; 

prAtSeconds45:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSeconds,47,sbState350; 

prAtSeconds46:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSeconds,47,sbState360; 

prAtSeconds47:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSeconds,47,sbState370; 

prAtSeconds48:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSeconds,47,sbState380; 

prAtSeconds49:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSeconds,47,sbState390; 

prAtSeconds50:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSeconds,85,sbState400; 

prAtSeconds51:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSeconds,85,sbState410; 

prAtSeconds510:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSeconds,85,sbState4100; 

prAtSeconds511:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSeconds,85,sbState4110; 

prAtSeconds512:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSeconds,85,sbState4120; 

prAtSeconds513:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSeconds,85,sbState4130; 

prAtSeconds514:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSeconds,85,sbState4140; 

prAtSeconds515:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSeconds,85,sbState4150; 

prAtSeconds516:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSeconds,85,sbState4160; 

prAtSeconds517:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSeconds,85,sbState4170; 

prAtSeconds518:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSeconds,85,sbState4180; 

prAtSeconds519:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSeconds,85,sbState4190; 

prAtSeconds52:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSeconds,85,sbState420; 

prAtSeconds520:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSeconds,85,sbState4200; 

prAtSeconds521:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSeconds,85,sbState4210; 

prAtSeconds522:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSeconds,85,sbState4220; 

prAtSeconds523:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSeconds,85,sbState4230; 

prAtSeconds524:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSeconds,85,sbState4240; 

prAtSeconds525:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSeconds,85,sbState4250; 

prAtSeconds526:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSeconds,85,sbState4260; 

prAtSeconds527:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSeconds,85,sbState4270; 

prAtSeconds528:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSeconds,85,sbState4280; 

prAtSeconds529:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSeconds,85,sbState4290; 

prAtSeconds53:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSeconds,85,sbState430; 

prAtSeconds530:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSeconds,85,sbState4300; 

prAtSeconds531:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSeconds,85,sbState4310; 

prAtSeconds54:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSeconds,85,sbState440; 

prAtSeconds55:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSeconds,85,sbState450; 

prAtSeconds56:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSeconds,85,sbState460; 

prAtSeconds57:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSeconds,85,sbState470; 

prAtSeconds58:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSeconds,85,sbState480; 

prAtSeconds59:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSeconds,85,sbState490; 

prAtSeconds60:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSeconds,90,sbState500; 

prAtSeconds61:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSeconds,90,sbState510; 

prAtSeconds610:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSeconds,90,sbState5100; 

prAtSeconds611:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSeconds,90,sbState5110; 

prAtSeconds612:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSeconds,90,sbState5120; 

prAtSeconds613:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSeconds,90,sbState5130; 

prAtSeconds614:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSeconds,90,sbState5140; 

prAtSeconds615:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSeconds,90,sbState5150; 

prAtSeconds616:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSeconds,90,sbState5160; 

prAtSeconds617:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSeconds,90,sbState5170; 

prAtSeconds618:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSeconds,90,sbState5180; 

prAtSeconds619:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSeconds,90,sbState5190; 

prAtSeconds62:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSeconds,90,sbState520; 
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prAtSeconds620:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSeconds,90,sbState5200; 

prAtSeconds621:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSeconds,90,sbState5210; 

prAtSeconds622:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSeconds,90,sbState5220; 

prAtSeconds623:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSeconds,90,sbState5230; 

prAtSeconds624:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSeconds,90,sbState5240; 

prAtSeconds625:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSeconds,90,sbState5250; 

prAtSeconds626:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSeconds,90,sbState5260; 

prAtSeconds627:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSeconds,90,sbState5270; 

prAtSeconds628:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSeconds,90,sbState5280; 

prAtSeconds629:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSeconds,90,sbState5290; 

prAtSeconds63:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSeconds,90,sbState530; 

prAtSeconds630:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSeconds,90,sbState5300; 

prAtSeconds631:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSeconds,90,sbState5310; 

prAtSeconds64:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSeconds,90,sbState540; 

prAtSeconds65:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSeconds,90,sbState550; 

prAtSeconds66:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSeconds,90,sbState560; 

prAtSeconds67:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSeconds,90,sbState570; 

prAtSeconds68:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSeconds,90,sbState580; 

prAtSeconds69:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSeconds,90,sbState590; 

prSeconds00:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSeconds,2,sbState000; 

prSeconds01:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSeconds,2,sbState010; 

prSeconds010:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSeconds,2,sbState0100; 

prSeconds011:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSeconds,2,sbState0110; 

prSeconds012:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSeconds,2,sbState0120; 

prSeconds013:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSeconds,2,sbState0130; 

prSeconds014:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSeconds,2,sbState0140; 

prSeconds015:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSeconds,2,sbState0150; 

prSeconds016:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSeconds,2,sbState0160; 

prSeconds017:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSeconds,2,sbState0170; 

prSeconds018:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSeconds,2,sbState0180; 

prSeconds019:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSeconds,2,sbState0190; 

prSeconds02:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSeconds,2,sbState020; 

prSeconds020:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSeconds,2,sbState0200; 

prSeconds021:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSeconds,2,sbState0210; 

prSeconds022:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSeconds,2,sbState0220; 

prSeconds023:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSeconds,2,sbState0230; 

prSeconds024:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSeconds,2,sbState0240; 

prSeconds025:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSeconds,2,sbState0250; 

prSeconds026:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSeconds,2,sbState0260; 

prSeconds027:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSeconds,2,sbState0270; 

prSeconds028:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSeconds,2,sbState0280; 

prSeconds029:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSeconds,2,sbState0290; 

prSeconds03:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSeconds,2,sbState030; 

prSeconds030:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSeconds,2,sbState0300; 

prSeconds031:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSeconds,2,sbState0310; 

prSeconds04:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSeconds,2,sbState040; 

prSeconds05:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSeconds,2,sbState050; 

prSeconds06:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSeconds,2,sbState060; 

prSeconds07:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSeconds,2,sbState070; 

prSeconds08:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSeconds,2,sbState080; 

prSeconds09:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSeconds,2,sbState090; 
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prSeconds20:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSeconds,40,sbState100; 

prSeconds21:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSeconds,40,sbState110; 

prSeconds210:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSeconds,40,sbState1100; 

prSeconds211:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSeconds,40,sbState1110; 

prSeconds212:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSeconds,40,sbState1120; 

prSeconds213:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSeconds,40,sbState1130; 

prSeconds214:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSeconds,40,sbState1140; 

prSeconds215:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSeconds,40,sbState1150; 

prSeconds216:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSeconds,40,sbState1160; 

prSeconds217:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSeconds,40,sbState1170; 

prSeconds218:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSeconds,40,sbState1180; 

prSeconds219:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSeconds,40,sbState1190; 

prSeconds22:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSeconds,40,sbState120; 

prSeconds220:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSeconds,40,sbState1200; 

prSeconds221:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSeconds,40,sbState1210; 

prSeconds222:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSeconds,40,sbState1220; 

prSeconds223:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSeconds,40,sbState1230; 

prSeconds224:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSeconds,40,sbState1240; 

prSeconds225:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSeconds,40,sbState1250; 

prSeconds226:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSeconds,40,sbState1260; 

prSeconds227:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSeconds,40,sbState1270; 

prSeconds228:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSeconds,40,sbState1280; 

prSeconds229:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSeconds,40,sbState1290; 

prSeconds23:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSeconds,40,sbState130; 

prSeconds230:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSeconds,40,sbState1300; 

prSeconds231:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSeconds,40,sbState1310; 

prSeconds24:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSeconds,40,sbState140; 

prSeconds25:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSeconds,40,sbState150; 

prSeconds26:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSeconds,40,sbState160; 

prSeconds27:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSeconds,40,sbState170; 

prSeconds28:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSeconds,40,sbState180; 

prSeconds29:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSeconds,40,sbState190; 

prSecondsChanged:          PREMISE-OP,,,R,,,AV,<,1,semaphore0.atSeconds,90,sbSecondsChanged0; 

prSemaphoreState00:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSemaphoreState,5,sbState000; 

prSemaphoreState01:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSemaphoreState,5,sbState010; 

prSemaphoreState010:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSemaphoreState,5,sbState0100; 

prSemaphoreState011:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSemaphoreState,5,sbState0110; 

prSemaphoreState012:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSemaphoreState,5,sbState0120; 

prSemaphoreState013:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSemaphoreState,5,sbState0130; 

prSemaphoreState014:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSemaphoreState,5,sbState0140; 

prSemaphoreState015:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSemaphoreState,5,sbState0150; 

prSemaphoreState016:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSemaphoreState,5,sbState0160; 

prSemaphoreState017:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSemaphoreState,5,sbState0170; 
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prSemaphoreState018:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSemaphoreState,5,sbState0180; 

prSemaphoreState019:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSemaphoreState,5,sbState0190; 

prSemaphoreState02:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSemaphoreState,5,sbState020; 

prSemaphoreState020:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSemaphoreState,5,sbState0200; 

prSemaphoreState021:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSemaphoreState,5,sbState0210; 

prSemaphoreState022:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSemaphoreState,5,sbState0220; 

prSemaphoreState023:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSemaphoreState,5,sbState0230; 

prSemaphoreState024:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSemaphoreState,5,sbState0240; 

prSemaphoreState025:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSemaphoreState,5,sbState0250; 

prSemaphoreState026:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSemaphoreState,5,sbState0260; 

prSemaphoreState027:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSemaphoreState,5,sbState0270; 

prSemaphoreState028:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSemaphoreState,5,sbState0280; 

prSemaphoreState029:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSemaphoreState,5,sbState0290; 

prSemaphoreState03:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSemaphoreState,5,sbState030; 

prSemaphoreState030:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSemaphoreState,5,sbState0300; 

prSemaphoreState031:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSemaphoreState,5,sbState0310; 

prSemaphoreState04:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSemaphoreState,5,sbState040; 

prSemaphoreState05:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSemaphoreState,5,sbState050; 

prSemaphoreState06:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSemaphoreState,5,sbState060; 

prSemaphoreState07:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSemaphoreState,5,sbState070; 

prSemaphoreState08:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSemaphoreState,5,sbState080; 

prSemaphoreState09:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSemaphoreState,5,sbState090; 

prSemaphoreState20:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSemaphoreState,0,sbState100; 

prSemaphoreState21:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSemaphoreState,0,sbState110; 

prSemaphoreState210:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSemaphoreState,0,sbState1100; 

prSemaphoreState211:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSemaphoreState,0,sbState1110; 

prSemaphoreState212:          PREMISE-
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OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSemaphoreState,0,sbState1120; 

prSemaphoreState213:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSemaphoreState,0,sbState1130; 

prSemaphoreState214:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSemaphoreState,0,sbState1140; 

prSemaphoreState215:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSemaphoreState,0,sbState1150; 

prSemaphoreState216:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSemaphoreState,0,sbState1160; 

prSemaphoreState217:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSemaphoreState,0,sbState1170; 

prSemaphoreState218:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSemaphoreState,0,sbState1180; 

prSemaphoreState219:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSemaphoreState,0,sbState1190; 

prSemaphoreState22:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSemaphoreState,0,sbState120; 

prSemaphoreState220:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSemaphoreState,0,sbState1200; 

prSemaphoreState221:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSemaphoreState,0,sbState1210; 

prSemaphoreState222:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSemaphoreState,0,sbState1220; 

prSemaphoreState223:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSemaphoreState,0,sbState1230; 

prSemaphoreState224:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSemaphoreState,0,sbState1240; 

prSemaphoreState225:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSemaphoreState,0,sbState1250; 

prSemaphoreState226:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSemaphoreState,0,sbState1260; 

prSemaphoreState227:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSemaphoreState,0,sbState1270; 

prSemaphoreState228:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSemaphoreState,0,sbState1280; 

prSemaphoreState229:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSemaphoreState,0,sbState1290; 

prSemaphoreState23:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSemaphoreState,0,sbState130; 

prSemaphoreState230:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSemaphoreState,0,sbState1300; 

prSemaphoreState231:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSemaphoreState,0,sbState1310; 

prSemaphoreState24:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSemaphoreState,0,sbState140; 

prSemaphoreState25:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSemaphoreState,0,sbState150; 

prSemaphoreState26:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSemaphoreState,0,sbState160; 

prSemaphoreState27:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSemaphoreState,0,sbState170; 
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prSemaphoreState28:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSemaphoreState,0,sbState180; 

prSemaphoreState29:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSemaphoreState,0,sbState190; 

prSemaphoreState30:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSemaphoreState,1,sbState200; 

prSemaphoreState31:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSemaphoreState,1,sbState210; 

prSemaphoreState310:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSemaphoreState,1,sbState2100; 

prSemaphoreState311:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSemaphoreState,1,sbState2110; 

prSemaphoreState312:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSemaphoreState,1,sbState2120; 

prSemaphoreState313:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSemaphoreState,1,sbState2130; 

prSemaphoreState314:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSemaphoreState,1,sbState2140; 

prSemaphoreState315:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSemaphoreState,1,sbState2150; 

prSemaphoreState316:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSemaphoreState,1,sbState2160; 

prSemaphoreState317:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSemaphoreState,1,sbState2170; 

prSemaphoreState318:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSemaphoreState,1,sbState2180; 

prSemaphoreState319:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSemaphoreState,1,sbState2190; 

prSemaphoreState32:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSemaphoreState,1,sbState220; 

prSemaphoreState320:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSemaphoreState,1,sbState2200; 

prSemaphoreState321:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSemaphoreState,1,sbState2210; 

prSemaphoreState322:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSemaphoreState,1,sbState2220; 

prSemaphoreState323:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSemaphoreState,1,sbState2230; 

prSemaphoreState324:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSemaphoreState,1,sbState2240; 

prSemaphoreState325:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSemaphoreState,1,sbState2250; 

prSemaphoreState326:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSemaphoreState,1,sbState2260; 

prSemaphoreState327:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSemaphoreState,1,sbState2270; 

prSemaphoreState328:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSemaphoreState,1,sbState2280; 

prSemaphoreState329:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSemaphoreState,1,sbState2290; 

prSemaphoreState33:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSemaphoreState,1,sbState230; 

prSemaphoreState330:          PREMISE-
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OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSemaphoreState,1,sbState2300; 

prSemaphoreState331:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSemaphoreState,1,sbState2310; 

prSemaphoreState34:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSemaphoreState,1,sbState240; 

prSemaphoreState35:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSemaphoreState,1,sbState250; 

prSemaphoreState36:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSemaphoreState,1,sbState260; 

prSemaphoreState37:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSemaphoreState,1,sbState270; 

prSemaphoreState38:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSemaphoreState,1,sbState280; 

prSemaphoreState39:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSemaphoreState,1,sbState290; 

prSemaphoreState40:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSemaphoreState,2,sbState300; 

prSemaphoreState41:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSemaphoreState,2,sbState310; 

prSemaphoreState410:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSemaphoreState,2,sbState3100; 

prSemaphoreState411:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSemaphoreState,2,sbState3110; 

prSemaphoreState412:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSemaphoreState,2,sbState3120; 

prSemaphoreState413:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSemaphoreState,2,sbState3130; 

prSemaphoreState414:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSemaphoreState,2,sbState3140; 

prSemaphoreState415:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSemaphoreState,2,sbState3150; 

prSemaphoreState416:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSemaphoreState,2,sbState3160; 

prSemaphoreState417:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSemaphoreState,2,sbState3170; 

prSemaphoreState418:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSemaphoreState,2,sbState3180; 

prSemaphoreState419:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSemaphoreState,2,sbState3190; 

prSemaphoreState42:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSemaphoreState,2,sbState320; 

prSemaphoreState420:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSemaphoreState,2,sbState3200; 

prSemaphoreState421:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSemaphoreState,2,sbState3210; 

prSemaphoreState422:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSemaphoreState,2,sbState3220; 

prSemaphoreState423:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSemaphoreState,2,sbState3230; 

prSemaphoreState424:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSemaphoreState,2,sbState3240; 

prSemaphoreState425:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSemaphoreState,2,sbState3250; 
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prSemaphoreState426:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSemaphoreState,2,sbState3260; 

prSemaphoreState427:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSemaphoreState,2,sbState3270; 

prSemaphoreState428:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSemaphoreState,2,sbState3280; 

prSemaphoreState429:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSemaphoreState,2,sbState3290; 

prSemaphoreState43:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSemaphoreState,2,sbState330; 

prSemaphoreState430:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSemaphoreState,2,sbState3300; 

prSemaphoreState431:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSemaphoreState,2,sbState3310; 

prSemaphoreState44:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSemaphoreState,2,sbState340; 

prSemaphoreState45:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSemaphoreState,2,sbState350; 

prSemaphoreState46:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSemaphoreState,2,sbState360; 

prSemaphoreState47:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSemaphoreState,2,sbState370; 

prSemaphoreState48:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSemaphoreState,2,sbState380; 

prSemaphoreState49:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSemaphoreState,2,sbState390; 

prSemaphoreState50:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSemaphoreState,3,sbState400; 

prSemaphoreState51:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSemaphoreState,3,sbState410; 

prSemaphoreState510:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSemaphoreState,3,sbState4100; 

prSemaphoreState511:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSemaphoreState,3,sbState4110; 

prSemaphoreState512:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSemaphoreState,3,sbState4120; 

prSemaphoreState513:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSemaphoreState,3,sbState4130; 

prSemaphoreState514:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSemaphoreState,3,sbState4140; 

prSemaphoreState515:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSemaphoreState,3,sbState4150; 

prSemaphoreState516:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSemaphoreState,3,sbState4160; 

prSemaphoreState517:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSemaphoreState,3,sbState4170; 

prSemaphoreState518:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSemaphoreState,3,sbState4180; 

prSemaphoreState519:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSemaphoreState,3,sbState4190; 

prSemaphoreState52:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSemaphoreState,3,sbState420; 

prSemaphoreState520:          PREMISE-
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OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSemaphoreState,3,sbState4200; 

prSemaphoreState521:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSemaphoreState,3,sbState4210; 

prSemaphoreState522:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSemaphoreState,3,sbState4220; 

prSemaphoreState523:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSemaphoreState,3,sbState4230; 

prSemaphoreState524:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSemaphoreState,3,sbState4240; 

prSemaphoreState525:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSemaphoreState,3,sbState4250; 

prSemaphoreState526:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSemaphoreState,3,sbState4260; 

prSemaphoreState527:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSemaphoreState,3,sbState4270; 

prSemaphoreState528:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSemaphoreState,3,sbState4280; 

prSemaphoreState529:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSemaphoreState,3,sbState4290; 

prSemaphoreState53:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSemaphoreState,3,sbState430; 

prSemaphoreState530:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSemaphoreState,3,sbState4300; 

prSemaphoreState531:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSemaphoreState,3,sbState4310; 

prSemaphoreState54:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSemaphoreState,3,sbState440; 

prSemaphoreState55:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSemaphoreState,3,sbState450; 

prSemaphoreState56:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSemaphoreState,3,sbState460; 

prSemaphoreState57:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSemaphoreState,3,sbState470; 

prSemaphoreState58:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSemaphoreState,3,sbState480; 

prSemaphoreState59:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSemaphoreState,3,sbState490; 

prSemaphoreState60:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore0.atSemaphoreState,4,sbState500; 

prSemaphoreState61:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,semaphore1.atSemaphoreState,4,sbState510; 

prSemaphoreState610:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore18.atSemaphoreState,4,sbState5100; 

prSemaphoreState611:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore19.atSemaphoreState,4,sbState5110; 

prSemaphoreState612:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore2.atSemaphoreState,4,sbState5120; 

prSemaphoreState613:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore20.atSemaphoreState,4,sbState5130; 

prSemaphoreState614:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore21.atSemaphoreState,4,sbState5140; 

prSemaphoreState615:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore22.atSemaphoreState,4,sbState5150; 
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prSemaphoreState616:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore23.atSemaphoreState,4,sbState5160; 

prSemaphoreState617:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore24.atSemaphoreState,4,sbState5170; 

prSemaphoreState618:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore25.atSemaphoreState,4,sbState5180; 

prSemaphoreState619:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore26.atSemaphoreState,4,sbState5190; 

prSemaphoreState62:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore10.atSemaphoreState,4,sbState520; 

prSemaphoreState620:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore27.atSemaphoreState,4,sbState5200; 

prSemaphoreState621:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore28.atSemaphoreState,4,sbState5210; 

prSemaphoreState622:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore29.atSemaphoreState,4,sbState5220; 

prSemaphoreState623:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore3.atSemaphoreState,4,sbState5230; 

prSemaphoreState624:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore30.atSemaphoreState,4,sbState5240; 

prSemaphoreState625:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore31.atSemaphoreState,4,sbState5250; 

prSemaphoreState626:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore4.atSemaphoreState,4,sbState5260; 

prSemaphoreState627:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore5.atSemaphoreState,4,sbState5270; 

prSemaphoreState628:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore6.atSemaphoreState,4,sbState5280; 

prSemaphoreState629:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore7.atSemaphoreState,4,sbState5290; 

prSemaphoreState63:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore11.atSemaphoreState,4,sbState530; 

prSemaphoreState630:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore8.atSemaphoreState,4,sbState5300; 

prSemaphoreState631:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore9.atSemaphoreState,4,sbState5310; 

prSemaphoreState64:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore12.atSemaphoreState,4,sbState540; 

prSemaphoreState65:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore13.atSemaphoreState,4,sbState550; 

prSemaphoreState66:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore14.atSemaphoreState,4,sbState560; 

prSemaphoreState67:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore15.atSemaphoreState,4,sbState570; 

prSemaphoreState68:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore16.atSemaphoreState,4,sbState580; 

prSemaphoreState69:          PREMISE-

OP,,,,,,AV,==,1,semaphore17.atSemaphoreState,4,sbState590; 

prTrigger:          PREMISE-OP,,,,,,AV,==,1,counter.trigger,1,sbSecondsChanged0; 

 

@c01830 
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CdCounter0:          CONDITION-OP,,,,,0,!!,2,PrCounter,,counter.mtEnd,counter.mtRst; 

sbSecondsChanged0:          CONDITION-

OP,,,R,,0,&&,1,prSecondsChanged,prTrigger,counter.mtEndInc; 

sbState000:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds00,prSemaphoreState00,semaphore0.mtState0; 

sbState010:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds01,prSemaphoreState01,semaphore1.mtState0; 

sbState0100:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds010,prSemaphoreState010,semaphore18.mtState0; 

sbState0110:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds011,prSemaphoreState011,semaphore19.mtState0; 

sbState0120:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds012,prSemaphoreState012,semaphore2.mtState0; 

sbState0130:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds013,prSemaphoreState013,semaphore20.mtState0; 

sbState0140:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds014,prSemaphoreState014,semaphore21.mtState0; 

sbState0150:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds015,prSemaphoreState015,semaphore22.mtState0; 

sbState0160:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds016,prSemaphoreState016,semaphore23.mtState0; 

sbState0170:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds017,prSemaphoreState017,semaphore24.mtState0; 

sbState0180:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds018,prSemaphoreState018,semaphore25.mtState0; 

sbState0190:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds019,prSemaphoreState019,semaphore26.mtState0; 

sbState020:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds02,prSemaphoreState02,semaphore10.mtState0; 

sbState0200:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds020,prSemaphoreState020,semaphore27.mtState0; 

sbState0210:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds021,prSemaphoreState021,semaphore28.mtState0; 

sbState0220:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds022,prSemaphoreState022,semaphore29.mtState0; 

sbState0230:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds023,prSemaphoreState023,semaphore3.mtState0; 

sbState0240:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds024,prSemaphoreState024,semaphore30.mtState0; 

sbState0250:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds025,prSemaphoreState025,semaphore31.mtState0; 

sbState0260:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds026,prSemaphoreState026,semaphore4.mtState0; 

sbState0270:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds027,prSemaphoreState027,semaphore5.mtState0; 

sbState0280:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds028,prSemaphoreState028,semaphore6.mtState0; 

sbState0290:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds029,prSemaphoreState029,semaphore7.mtState0; 

sbState030:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds03,prSemaphoreState03,semaphore11.mtState0; 
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sbState0300:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds030,prSemaphoreState030,semaphore8.mtState0; 

sbState0310:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds031,prSemaphoreState031,semaphore9.mtState0; 

sbState040:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds04,prSemaphoreState04,semaphore12.mtState0; 

sbState050:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds05,prSemaphoreState05,semaphore13.mtState0; 

sbState060:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds06,prSemaphoreState06,semaphore14.mtState0; 

sbState070:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds07,prSemaphoreState07,semaphore15.mtState0; 

sbState080:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds08,prSemaphoreState08,semaphore16.mtState0; 

sbState090:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds09,prSemaphoreState09,semaphore17.mtState0; 

sbState100:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds20,prSemaphoreState20,semaphore0.mtState1; 

sbState110:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds21,prSemaphoreState21,semaphore1.mtState1; 

sbState1100:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds210,prSemaphoreState210,semaphore18.mtState1; 

sbState1110:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds211,prSemaphoreState211,semaphore19.mtState1; 

sbState1120:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds212,prSemaphoreState212,semaphore2.mtState1; 

sbState1130:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds213,prSemaphoreState213,semaphore20.mtState1; 

sbState1140:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds214,prSemaphoreState214,semaphore21.mtState1; 

sbState1150:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds215,prSemaphoreState215,semaphore22.mtState1; 

sbState1160:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds216,prSemaphoreState216,semaphore23.mtState1; 

sbState1170:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds217,prSemaphoreState217,semaphore24.mtState1; 

sbState1180:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds218,prSemaphoreState218,semaphore25.mtState1; 

sbState1190:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds219,prSemaphoreState219,semaphore26.mtState1; 

sbState120:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds22,prSemaphoreState22,semaphore10.mtState1; 

sbState1200:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds220,prSemaphoreState220,semaphore27.mtState1; 

sbState1210:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds221,prSemaphoreState221,semaphore28.mtState1; 

sbState1220:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds222,prSemaphoreState222,semaphore29.mtState1; 

sbState1230:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds223,prSemaphoreState223,semaphore3.mtState1; 

sbState1240:          CONDITION-



300 
 
 

 

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds224,prSemaphoreState224,semaphore30.mtState1; 

sbState1250:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds225,prSemaphoreState225,semaphore31.mtState1; 

sbState1260:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds226,prSemaphoreState226,semaphore4.mtState1; 

sbState1270:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds227,prSemaphoreState227,semaphore5.mtState1; 

sbState1280:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds228,prSemaphoreState228,semaphore6.mtState1; 

sbState1290:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds229,prSemaphoreState229,semaphore7.mtState1; 

sbState130:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds23,prSemaphoreState23,semaphore11.mtState1; 

sbState1300:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds230,prSemaphoreState230,semaphore8.mtState1; 

sbState1310:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds231,prSemaphoreState231,semaphore9.mtState1; 

sbState140:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds24,prSemaphoreState24,semaphore12.mtState1; 

sbState150:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds25,prSemaphoreState25,semaphore13.mtState1; 

sbState160:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds26,prSemaphoreState26,semaphore14.mtState1; 

sbState170:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds27,prSemaphoreState27,semaphore15.mtState1; 

sbState180:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds28,prSemaphoreState28,semaphore16.mtState1; 

sbState190:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prSeconds29,prSemaphoreState29,semaphore17.mtState1; 

sbState200:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds30,prSemaphoreState30,semaphore0.mtState2; 

sbState210:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds31,prSemaphoreState31,semaphore1.mtState2; 

sbState2100:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds310,prSemaphoreState310,semaphore18.mtState2; 

sbState2110:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds311,prSemaphoreState311,semaphore19.mtState2; 

sbState2120:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds312,prSemaphoreState312,semaphore2.mtState2; 

sbState2130:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds313,prSemaphoreState313,semaphore20.mtState2; 

sbState2140:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds314,prSemaphoreState314,semaphore21.mtState2; 

sbState2150:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds315,prSemaphoreState315,semaphore22.mtState2; 

sbState2160:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds316,prSemaphoreState316,semaphore23.mtState2; 

sbState2170:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds317,prSemaphoreState317,semaphore24.mtState2; 

sbState2180:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds318,prSemaphoreState318,semaphore25.mtState2; 
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sbState2190:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds319,prSemaphoreState319,semaphore26.mtState2; 

sbState220:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds32,prSemaphoreState32,semaphore10.mtState2; 

sbState2200:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds320,prSemaphoreState320,semaphore27.mtState2; 

sbState2210:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds321,prSemaphoreState321,semaphore28.mtState2; 

sbState2220:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds322,prSemaphoreState322,semaphore29.mtState2; 

sbState2230:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds323,prSemaphoreState323,semaphore3.mtState2; 

sbState2240:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds324,prSemaphoreState324,semaphore30.mtState2; 

sbState2250:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds325,prSemaphoreState325,semaphore31.mtState2; 

sbState2260:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds326,prSemaphoreState326,semaphore4.mtState2; 

sbState2270:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds327,prSemaphoreState327,semaphore5.mtState2; 

sbState2280:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds328,prSemaphoreState328,semaphore6.mtState2; 

sbState2290:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds329,prSemaphoreState329,semaphore7.mtState2; 

sbState230:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds33,prSemaphoreState33,semaphore11.mtState2; 

sbState2300:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds330,prSemaphoreState330,semaphore8.mtState2; 

sbState2310:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds331,prSemaphoreState331,semaphore9.mtState2; 

sbState240:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds34,prSemaphoreState34,semaphore12.mtState2; 

sbState250:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds35,prSemaphoreState35,semaphore13.mtState2; 

sbState260:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds36,prSemaphoreState36,semaphore14.mtState2; 

sbState270:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds37,prSemaphoreState37,semaphore15.mtState2; 

sbState280:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds38,prSemaphoreState38,semaphore16.mtState2; 

sbState290:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds39,prSemaphoreState39,semaphore17.mtState2; 

sbState300:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds40,prSemaphoreState40,semaphore0.mtState3; 

sbState310:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds41,prSemaphoreState41,semaphore1.mtState3; 

sbState3100:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds410,prSemaphoreState410,semaphore18.mtState3; 

sbState3110:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds411,prSemaphoreState411,semaphore19.mtState3; 

sbState3120:          CONDITION-
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OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds412,prSemaphoreState412,semaphore2.mtState3; 

sbState3130:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds413,prSemaphoreState413,semaphore20.mtState3; 

sbState3140:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds414,prSemaphoreState414,semaphore21.mtState3; 

sbState3150:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds415,prSemaphoreState415,semaphore22.mtState3; 

sbState3160:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds416,prSemaphoreState416,semaphore23.mtState3; 

sbState3170:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds417,prSemaphoreState417,semaphore24.mtState3; 

sbState3180:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds418,prSemaphoreState418,semaphore25.mtState3; 

sbState3190:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds419,prSemaphoreState419,semaphore26.mtState3; 

sbState320:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds42,prSemaphoreState42,semaphore10.mtState3; 

sbState3200:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds420,prSemaphoreState420,semaphore27.mtState3; 

sbState3210:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds421,prSemaphoreState421,semaphore28.mtState3; 

sbState3220:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds422,prSemaphoreState422,semaphore29.mtState3; 

sbState3230:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds423,prSemaphoreState423,semaphore3.mtState3; 

sbState3240:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds424,prSemaphoreState424,semaphore30.mtState3; 

sbState3250:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds425,prSemaphoreState425,semaphore31.mtState3; 

sbState3260:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds426,prSemaphoreState426,semaphore4.mtState3; 

sbState3270:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds427,prSemaphoreState427,semaphore5.mtState3; 

sbState3280:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds428,prSemaphoreState428,semaphore6.mtState3; 

sbState3290:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds429,prSemaphoreState429,semaphore7.mtState3; 

sbState330:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds43,prSemaphoreState43,semaphore11.mtState3; 

sbState3300:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds430,prSemaphoreState430,semaphore8.mtState3; 

sbState3310:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds431,prSemaphoreState431,semaphore9.mtState3; 

sbState340:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds44,prSemaphoreState44,semaphore12.mtState3; 

sbState350:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds45,prSemaphoreState45,semaphore13.mtState3; 

sbState360:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds46,prSemaphoreState46,semaphore14.mtState3; 

sbState370:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds47,prSemaphoreState47,semaphore15.mtState3; 
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sbState380:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds48,prSemaphoreState48,semaphore16.mtState3; 

sbState390:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds49,prSemaphoreState49,semaphore17.mtState3; 

sbState400:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds50,prSemaphoreState50,semaphore0.mtState4; 

sbState410:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds51,prSemaphoreState51,semaphore1.mtState4; 

sbState4100:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds510,prSemaphoreState510,semaphore18.mtState4; 

sbState4110:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds511,prSemaphoreState511,semaphore19.mtState4; 

sbState4120:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds512,prSemaphoreState512,semaphore2.mtState4; 

sbState4130:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds513,prSemaphoreState513,semaphore20.mtState4; 

sbState4140:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds514,prSemaphoreState514,semaphore21.mtState4; 

sbState4150:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds515,prSemaphoreState515,semaphore22.mtState4; 

sbState4160:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds516,prSemaphoreState516,semaphore23.mtState4; 

sbState4170:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds517,prSemaphoreState517,semaphore24.mtState4; 

sbState4180:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds518,prSemaphoreState518,semaphore25.mtState4; 

sbState4190:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds519,prSemaphoreState519,semaphore26.mtState4; 

sbState420:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds52,prSemaphoreState52,semaphore10.mtState4; 

sbState4200:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds520,prSemaphoreState520,semaphore27.mtState4; 

sbState4210:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds521,prSemaphoreState521,semaphore28.mtState4; 

sbState4220:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds522,prSemaphoreState522,semaphore29.mtState4; 

sbState4230:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds523,prSemaphoreState523,semaphore3.mtState4; 

sbState4240:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds524,prSemaphoreState524,semaphore30.mtState4; 

sbState4250:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds525,prSemaphoreState525,semaphore31.mtState4; 

sbState4260:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds526,prSemaphoreState526,semaphore4.mtState4; 

sbState4270:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds527,prSemaphoreState527,semaphore5.mtState4; 

sbState4280:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds528,prSemaphoreState528,semaphore6.mtState4; 

sbState4290:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds529,prSemaphoreState529,semaphore7.mtState4; 

sbState430:          CONDITION-
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OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds53,prSemaphoreState53,semaphore11.mtState4; 

sbState4300:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds530,prSemaphoreState530,semaphore8.mtState4; 

sbState4310:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds531,prSemaphoreState531,semaphore9.mtState4; 

sbState440:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds54,prSemaphoreState54,semaphore12.mtState4; 

sbState450:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds55,prSemaphoreState55,semaphore13.mtState4; 

sbState460:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds56,prSemaphoreState56,semaphore14.mtState4; 

sbState470:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds57,prSemaphoreState57,semaphore15.mtState4; 

sbState480:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds58,prSemaphoreState58,semaphore16.mtState4; 

sbState490:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,1,prAtSeconds59,prSemaphoreState59,semaphore17.mtState4; 

sbState500:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds60,prSemaphoreState60,semaphore0.mtState5,counter.mtInc; 

sbState510:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds61,prSemaphoreState61,semaphore1.mtState5,counter.mtInc1; 

sbState5100:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds610,prSemaphoreState610,semaphore18.mtState5,counter.mtInc2; 

sbState5110:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds611,prSemaphoreState611,semaphore19.mtState5,counter.mtInc3; 

sbState5120:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds612,prSemaphoreState612,semaphore2.mtState5,counter.mtInc4; 

sbState5130:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds613,prSemaphoreState613,semaphore20.mtState5,counter.mtInc5; 

sbState5140:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds614,prSemaphoreState614,semaphore21.mtState5,counter.mtInc6; 

sbState5150:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds615,prSemaphoreState615,semaphore22.mtState5,counter.mtInc7; 

sbState5160:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds616,prSemaphoreState616,semaphore23.mtState5,counter.mtInc8; 

sbState5170:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds617,prSemaphoreState617,semaphore24.mtState5,counter.mtInc9; 

sbState5180:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds618,prSemaphoreState618,semaphore25.mtState5,counter.mtInca; 

sbState5190:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds619,prSemaphoreState619,semaphore26.mtState5,counter.mtIncb; 

sbState520:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds62,prSemaphoreState62,semaphore10.mtState5,counter.mtIncc; 

sbState5200:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds620,prSemaphoreState620,semaphore27.mtState5,counter.mtIncd; 

sbState5210:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds621,prSemaphoreState621,semaphore28.mtState5,counter.mtInce; 

sbState5220:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds622,prSemaphoreState622,semaphore29.mtState5,counter.mtIncf; 

sbState5230:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds623,prSemaphoreState623,semaphore3.mtState5,counter.mtInc10; 
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sbState5240:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds624,prSemaphoreState624,semaphore30.mtState5,counter.mtInc11; 

sbState5250:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds625,prSemaphoreState625,semaphore31.mtState5,counter.mtInc12; 

sbState5260:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds626,prSemaphoreState626,semaphore4.mtState5,counter.mtInc13; 

sbState5270:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds627,prSemaphoreState627,semaphore5.mtState5,counter.mtInc14; 

sbState5280:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds628,prSemaphoreState628,semaphore6.mtState5,counter.mtInc15; 

sbState5290:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds629,prSemaphoreState629,semaphore7.mtState5,counter.mtInc16; 

sbState530:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds63,prSemaphoreState63,semaphore11.mtState5,counter.mtInc17; 

sbState5300:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds630,prSemaphoreState630,semaphore8.mtState5,counter.mtInc18; 

sbState5310:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds631,prSemaphoreState631,semaphore9.mtState5,counter.mtInc19; 

sbState540:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds64,prSemaphoreState64,semaphore12.mtState5,counter.mtInc1a; 

sbState550:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds65,prSemaphoreState65,semaphore13.mtState5,counter.mtInc1b; 

sbState560:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds66,prSemaphoreState66,semaphore14.mtState5,counter.mtInc1c; 

sbState570:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds67,prSemaphoreState67,semaphore15.mtState5,counter.mtInc1d; 

sbState580:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds68,prSemaphoreState68,semaphore16.mtState5,counter.mtInc1e; 

sbState590:          CONDITION-

OP,,,,,0,&&,2,prAtSeconds69,prSemaphoreState69,semaphore17.mtState5,counter.mtInc1f; 

 

@c02660 

counter.mtInc:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState500,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState510,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc2:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5100,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc3:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5110,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc4:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5120,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc5:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5130,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc6:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5140,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc7:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5150,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc8:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5160,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc9:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5170,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInca:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5180,counter.count,,counter.count; 

counter.mtIncb:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5190,counter.count,,counter.count; 

counter.mtIncc:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState520,counter.count,,counter.count; 

counter.mtIncd:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5200,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInce:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5210,counter.count,,counter.count; 

counter.mtIncf:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5220,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc10:          METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5230,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc11:          METHOD-
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OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5240,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc12:          METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5250,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc13:          METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5260,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc14:          METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5270,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc15:          METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5280,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc16:          METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5290,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc17:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState530,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc18:          METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5300,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc19:          METHOD-

OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState5310,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1a:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState540,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1b:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState550,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1c:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState560,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1d:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState570,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1e:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState580,counter.count,,counter.count; 

counter.mtInc1f:          METHOD-OP,,,,,AV,INC,IC=0,0,sbState590,counter.count,,counter.count; 

counter.mtRst:          METHOD-OP,,,,,VV,=,IC=0,0,CdCounter0,0,,counter.count; 

counter.mtEnd:          METHOD-VN-OP,VN.counter.mtEnd,0; 

counter.mtEndInc:          METHOD-VN-OP,VN.counter.mtEndInc,0; 

semaphore0.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState000,0,,semaphore0.atSemaphoreState; 

semaphore0.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState100,1,,semaphore0.atSemaphoreState; 

semaphore0.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState200,2,,semaphore0.atSemaphoreState; 

semaphore0.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState300,3,,semaphore0.atSemaphoreState; 

semaphore0.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState400,4,,semaphore0.atSemaphoreState; 

semaphore0.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState500,5,,semaphore0.atSemaphoreState; 

semaphore1.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState010,0,,semaphore1.atSemaphoreState; 

semaphore1.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState110,1,,semaphore1.atSemaphoreState; 

semaphore1.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState210,2,,semaphore1.atSemaphoreState; 

semaphore1.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState310,3,,semaphore1.atSemaphoreState; 

semaphore1.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState410,4,,semaphore1.atSemaphoreState; 

semaphore1.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState510,5,,semaphore1.atSemaphoreState; 

semaphore10.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState020,0,,semaphore10.atSemaphoreState; 
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semaphore10.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState120,1,,semaphore10.atSemaphoreState; 

semaphore10.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState220,2,,semaphore10.atSemaphoreState; 

semaphore10.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState320,3,,semaphore10.atSemaphoreState; 

semaphore10.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState420,4,,semaphore10.atSemaphoreState; 

semaphore10.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState520,5,,semaphore10.atSemaphoreState; 

semaphore11.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState030,0,,semaphore11.atSemaphoreState; 

semaphore11.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState130,1,,semaphore11.atSemaphoreState; 

semaphore11.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState230,2,,semaphore11.atSemaphoreState; 

semaphore11.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState330,3,,semaphore11.atSemaphoreState; 

semaphore11.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState430,4,,semaphore11.atSemaphoreState; 

semaphore11.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState530,5,,semaphore11.atSemaphoreState; 

semaphore12.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState040,0,,semaphore12.atSemaphoreState; 

semaphore12.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState140,1,,semaphore12.atSemaphoreState; 

semaphore12.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState240,2,,semaphore12.atSemaphoreState; 

semaphore12.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState340,3,,semaphore12.atSemaphoreState; 

semaphore12.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState440,4,,semaphore12.atSemaphoreState; 

semaphore12.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState540,5,,semaphore12.atSemaphoreState; 

semaphore13.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState050,0,,semaphore13.atSemaphoreState; 

semaphore13.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState150,1,,semaphore13.atSemaphoreState; 

semaphore13.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState250,2,,semaphore13.atSemaphoreState; 

semaphore13.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState350,3,,semaphore13.atSemaphoreState; 

semaphore13.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState450,4,,semaphore13.atSemaphoreState; 

semaphore13.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState550,5,,semaphore13.atSemaphoreState; 

semaphore14.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState060,0,,semaphore14.atSemaphoreState; 

semaphore14.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState160,1,,semaphore14.atSemaphoreState; 

semaphore14.mtState2:          METHOD-
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OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState260,2,,semaphore14.atSemaphoreState; 

semaphore14.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState360,3,,semaphore14.atSemaphoreState; 

semaphore14.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState460,4,,semaphore14.atSemaphoreState; 

semaphore14.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState560,5,,semaphore14.atSemaphoreState; 

semaphore15.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState070,0,,semaphore15.atSemaphoreState; 

semaphore15.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState170,1,,semaphore15.atSemaphoreState; 

semaphore15.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState270,2,,semaphore15.atSemaphoreState; 

semaphore15.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState370,3,,semaphore15.atSemaphoreState; 

semaphore15.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState470,4,,semaphore15.atSemaphoreState; 

semaphore15.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState570,5,,semaphore15.atSemaphoreState; 

semaphore16.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState080,0,,semaphore16.atSemaphoreState; 

semaphore16.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState180,1,,semaphore16.atSemaphoreState; 

semaphore16.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState280,2,,semaphore16.atSemaphoreState; 

semaphore16.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState380,3,,semaphore16.atSemaphoreState; 

semaphore16.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState480,4,,semaphore16.atSemaphoreState; 

semaphore16.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState580,5,,semaphore16.atSemaphoreState; 

semaphore17.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState090,0,,semaphore17.atSemaphoreState; 

semaphore17.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState190,1,,semaphore17.atSemaphoreState; 

semaphore17.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState290,2,,semaphore17.atSemaphoreState; 

semaphore17.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState390,3,,semaphore17.atSemaphoreState; 

semaphore17.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState490,4,,semaphore17.atSemaphoreState; 

semaphore17.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState590,5,,semaphore17.atSemaphoreState; 

semaphore18.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0100,0,,semaphore18.atSemaphoreState; 

semaphore18.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1100,1,,semaphore18.atSemaphoreState; 

semaphore18.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2100,2,,semaphore18.atSemaphoreState; 

semaphore18.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3100,3,,semaphore18.atSemaphoreState; 
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semaphore18.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4100,4,,semaphore18.atSemaphoreState; 

semaphore18.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5100,5,,semaphore18.atSemaphoreState; 

semaphore19.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0110,0,,semaphore19.atSemaphoreState; 

semaphore19.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1110,1,,semaphore19.atSemaphoreState; 

semaphore19.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2110,2,,semaphore19.atSemaphoreState; 

semaphore19.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3110,3,,semaphore19.atSemaphoreState; 

semaphore19.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4110,4,,semaphore19.atSemaphoreState; 

semaphore19.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5110,5,,semaphore19.atSemaphoreState; 

semaphore2.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0120,0,,semaphore2.atSemaphoreState; 

semaphore2.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1120,1,,semaphore2.atSemaphoreState; 

semaphore2.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2120,2,,semaphore2.atSemaphoreState; 

semaphore2.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3120,3,,semaphore2.atSemaphoreState; 

semaphore2.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4120,4,,semaphore2.atSemaphoreState; 

semaphore2.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5120,5,,semaphore2.atSemaphoreState; 

semaphore20.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0130,0,,semaphore20.atSemaphoreState; 

semaphore20.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1130,1,,semaphore20.atSemaphoreState; 

semaphore20.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2130,2,,semaphore20.atSemaphoreState; 

semaphore20.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3130,3,,semaphore20.atSemaphoreState; 

semaphore20.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4130,4,,semaphore20.atSemaphoreState; 

semaphore20.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5130,5,,semaphore20.atSemaphoreState; 

semaphore21.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0140,0,,semaphore21.atSemaphoreState; 

semaphore21.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1140,1,,semaphore21.atSemaphoreState; 

semaphore21.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2140,2,,semaphore21.atSemaphoreState; 

semaphore21.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3140,3,,semaphore21.atSemaphoreState; 

semaphore21.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4140,4,,semaphore21.atSemaphoreState; 

semaphore21.mtState5:          METHOD-
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OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5140,5,,semaphore21.atSemaphoreState; 

semaphore22.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0150,0,,semaphore22.atSemaphoreState; 

semaphore22.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1150,1,,semaphore22.atSemaphoreState; 

semaphore22.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2150,2,,semaphore22.atSemaphoreState; 

semaphore22.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3150,3,,semaphore22.atSemaphoreState; 

semaphore22.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4150,4,,semaphore22.atSemaphoreState; 

semaphore22.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5150,5,,semaphore22.atSemaphoreState; 

semaphore23.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0160,0,,semaphore23.atSemaphoreState; 

semaphore23.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1160,1,,semaphore23.atSemaphoreState; 

semaphore23.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2160,2,,semaphore23.atSemaphoreState; 

semaphore23.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3160,3,,semaphore23.atSemaphoreState; 

semaphore23.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4160,4,,semaphore23.atSemaphoreState; 

semaphore23.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5160,5,,semaphore23.atSemaphoreState; 

semaphore24.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0170,0,,semaphore24.atSemaphoreState; 

semaphore24.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1170,1,,semaphore24.atSemaphoreState; 

semaphore24.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2170,2,,semaphore24.atSemaphoreState; 

semaphore24.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3170,3,,semaphore24.atSemaphoreState; 

semaphore24.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4170,4,,semaphore24.atSemaphoreState; 

semaphore24.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5170,5,,semaphore24.atSemaphoreState; 

semaphore25.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0180,0,,semaphore25.atSemaphoreState; 

semaphore25.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1180,1,,semaphore25.atSemaphoreState; 

semaphore25.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2180,2,,semaphore25.atSemaphoreState; 

semaphore25.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3180,3,,semaphore25.atSemaphoreState; 

semaphore25.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4180,4,,semaphore25.atSemaphoreState; 

semaphore25.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5180,5,,semaphore25.atSemaphoreState; 

semaphore26.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0190,0,,semaphore26.atSemaphoreState; 
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semaphore26.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1190,1,,semaphore26.atSemaphoreState; 

semaphore26.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2190,2,,semaphore26.atSemaphoreState; 

semaphore26.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3190,3,,semaphore26.atSemaphoreState; 

semaphore26.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4190,4,,semaphore26.atSemaphoreState; 

semaphore26.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5190,5,,semaphore26.atSemaphoreState; 

semaphore27.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0200,0,,semaphore27.atSemaphoreState; 

semaphore27.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1200,1,,semaphore27.atSemaphoreState; 

semaphore27.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2200,2,,semaphore27.atSemaphoreState; 

semaphore27.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3200,3,,semaphore27.atSemaphoreState; 

semaphore27.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4200,4,,semaphore27.atSemaphoreState; 

semaphore27.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5200,5,,semaphore27.atSemaphoreState; 

semaphore28.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0210,0,,semaphore28.atSemaphoreState; 

semaphore28.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1210,1,,semaphore28.atSemaphoreState; 

semaphore28.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2210,2,,semaphore28.atSemaphoreState; 

semaphore28.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3210,3,,semaphore28.atSemaphoreState; 

semaphore28.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4210,4,,semaphore28.atSemaphoreState; 

semaphore28.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5210,5,,semaphore28.atSemaphoreState; 

semaphore29.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0220,0,,semaphore29.atSemaphoreState; 

semaphore29.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1220,1,,semaphore29.atSemaphoreState; 

semaphore29.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2220,2,,semaphore29.atSemaphoreState; 

semaphore29.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3220,3,,semaphore29.atSemaphoreState; 

semaphore29.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4220,4,,semaphore29.atSemaphoreState; 

semaphore29.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5220,5,,semaphore29.atSemaphoreState; 

semaphore3.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0230,0,,semaphore3.atSemaphoreState; 

semaphore3.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1230,1,,semaphore3.atSemaphoreState; 

semaphore3.mtState2:          METHOD-
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OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2230,2,,semaphore3.atSemaphoreState; 

semaphore3.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3230,3,,semaphore3.atSemaphoreState; 

semaphore3.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4230,4,,semaphore3.atSemaphoreState; 

semaphore3.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5230,5,,semaphore3.atSemaphoreState; 

semaphore30.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0240,0,,semaphore30.atSemaphoreState; 

semaphore30.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1240,1,,semaphore30.atSemaphoreState; 

semaphore30.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2240,2,,semaphore30.atSemaphoreState; 

semaphore30.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3240,3,,semaphore30.atSemaphoreState; 

semaphore30.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4240,4,,semaphore30.atSemaphoreState; 

semaphore30.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5240,5,,semaphore30.atSemaphoreState; 

semaphore31.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0250,0,,semaphore31.atSemaphoreState; 

semaphore31.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1250,1,,semaphore31.atSemaphoreState; 

semaphore31.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2250,2,,semaphore31.atSemaphoreState; 

semaphore31.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3250,3,,semaphore31.atSemaphoreState; 

semaphore31.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4250,4,,semaphore31.atSemaphoreState; 

semaphore31.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5250,5,,semaphore31.atSemaphoreState; 

semaphore4.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0260,0,,semaphore4.atSemaphoreState; 

semaphore4.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1260,1,,semaphore4.atSemaphoreState; 

semaphore4.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2260,2,,semaphore4.atSemaphoreState; 

semaphore4.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3260,3,,semaphore4.atSemaphoreState; 

semaphore4.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4260,4,,semaphore4.atSemaphoreState; 

semaphore4.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5260,5,,semaphore4.atSemaphoreState; 

semaphore5.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0270,0,,semaphore5.atSemaphoreState; 

semaphore5.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1270,1,,semaphore5.atSemaphoreState; 

semaphore5.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2270,2,,semaphore5.atSemaphoreState; 

semaphore5.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3270,3,,semaphore5.atSemaphoreState; 
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semaphore5.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4270,4,,semaphore5.atSemaphoreState; 

semaphore5.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5270,5,,semaphore5.atSemaphoreState; 

semaphore6.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0280,0,,semaphore6.atSemaphoreState; 

semaphore6.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1280,1,,semaphore6.atSemaphoreState; 

semaphore6.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2280,2,,semaphore6.atSemaphoreState; 

semaphore6.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3280,3,,semaphore6.atSemaphoreState; 

semaphore6.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4280,4,,semaphore6.atSemaphoreState; 

semaphore6.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5280,5,,semaphore6.atSemaphoreState; 

semaphore7.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0290,0,,semaphore7.atSemaphoreState; 

semaphore7.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1290,1,,semaphore7.atSemaphoreState; 

semaphore7.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2290,2,,semaphore7.atSemaphoreState; 

semaphore7.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3290,3,,semaphore7.atSemaphoreState; 

semaphore7.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4290,4,,semaphore7.atSemaphoreState; 

semaphore7.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5290,5,,semaphore7.atSemaphoreState; 

semaphore8.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0300,0,,semaphore8.atSemaphoreState; 

semaphore8.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1300,1,,semaphore8.atSemaphoreState; 

semaphore8.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2300,2,,semaphore8.atSemaphoreState; 

semaphore8.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3300,3,,semaphore8.atSemaphoreState; 

semaphore8.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4300,4,,semaphore8.atSemaphoreState; 

semaphore8.mtState5:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5300,5,,semaphore8.atSemaphoreState; 

semaphore9.mtState0:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState0310,0,,semaphore9.atSemaphoreState; 

semaphore9.mtState1:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState1310,1,,semaphore9.atSemaphoreState; 

semaphore9.mtState2:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState2310,2,,semaphore9.atSemaphoreState; 

semaphore9.mtState3:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState3310,3,,semaphore9.atSemaphoreState; 

semaphore9.mtState4:          METHOD-

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState4310,4,,semaphore9.atSemaphoreState; 

semaphore9.mtState5:          METHOD-



314 
 
 

 

OP,,,,,VV,=,IC=0,0,sbState5310,5,,semaphore9.atSemaphoreState; 
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C.2.3 - CÓDIGO DOS MÉTODOS VON NEUMANN PARA 
APLICAÇÃO “CONTROLE DE SEMÁFORO 

 

package test.app; 

 

import java.awt.Toolkit; 

 

import v1_0_0.core.MethodVN; 

import v1_0_0.core.NOCA; 

import v1_0_0.core.VNCore; 

 

public class CTA_VNCore extends VNCore { 

 

 

   final static int COUNT     = 0x00800000;    

   final static int TRIGGER   = 0x00800010; 

   final static int COUNT_MAX = 0x00800020; 

   final static int[] TIMER = {0x00800050, 0x008000A0, 0x008000E0, 0x00800120, 

                        0x00800160, 0x008001A0, 0x008001E0, 0x00800220, 

                        0x00800260, 0x008002A0, 0x008002E0, 0x00800320, 

                        0x00800360, 0x008003A0, 0x008003E0, 0x00800420, 

                        0x00800460, 0x008004A0, 0x008004E0, 0x00800520, 

                        0x00800560, 0x008005A0, 0x008005E0, 0x00800620, 

                        0x00800660, 0x008006A0, 0x008006E0, 0x00800720, 

                        0x00800760, 0x008007A0, 0x008007E0, 0x00800820}; 

 

   final static int NOT_BEFORE_CYCLE = 100; 

   final static int NUM_OF_SEMAPHORE = 1; 

   final static int N_INTERATIONS = 3; 

 

   private int initCurrentStep = 0; 

   private int numberOfSteps = 0; 

   private int numberOfStepsTotal = 0;    

   private int interaction = 0; 

   private int timer = 0; 

   private boolean stop = false; 

   private boolean init = false; 

 

   @Override 

   public void main(String[] args) { 

      Toolkit.getDefaultToolkit().beep(); 

      Start_PON(); 

      while (true); 

   } 

 

   @MethodVN(address = 0x40218) 

   public void Start_PON() 

   {    
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      try 

      { 

         waitFor(50000); 

         System.out.println("INICIO MM");    

 

         int notBeforeCycle = NOCA.getInstance().getCurrentStep() + NOT_BEFORE_CYCLE;       

         attrValueWrite(COUNT_MAX, NUM_OF_SEMAPHORE,notBeforeCycle); 

         while(!stop) 

         { 

 

            Debug.getInstance().setActiveBusDebug(true); 

            Debug.getInstance().setActiveFifoDebug(true); 

            newCycle();    

            waitFor(10000); 

         } 

 

      }catch(Exception e) 

      { 

         e.printStackTrace(); 

      } 

   } 

 

   @MethodVN(address = 0x4029c) 

   public void Stop_PON(int arg, int curCycle) 

   {       

      Debug.getInstance().setActiveBusDebug(false); 

      interaction++; 

      numberOfSteps = (NOCA.getInstance().getCurrentStep() - initCurrentStep); 

      numberOfStepsTotal = numberOfStepsTotal + numberOfSteps; 

      if(interaction==N_INTERATIONS) 

      { 

         stop = true; 

         System.out.println("TOTAL = " + numberOfStepsTotal); 

         System.out.println("MEDIA = " + numberOfStepsTotal/N_INTERATIONS); 

         Toolkit.getDefaultToolkit().beep(); 

      } 

      System.out.println("Current Step: "+NOCA.getInstance().getCurrentStep()); 

   } 

 

 

   @MethodVN(address = 0x4030c) 

   public void restartCycle(int arg, int curCycle) throws Exception 

   { 

      Debug.getInstance().setActiveBusDebug(false); 

      Debug.getInstance().setActiveFifoDebug(false); 

      numberOfSteps = (NOCA.getInstance().getCurrentStep() - initCurrentStep); 

      numberOfStepsTotal = numberOfStepsTotal + numberOfSteps; 

      System.out.println("VN invoke: "+ timer); 

   } 

 

   public void newCycle() throws Exception 
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   {    

      if(!stop) 

      {             

         initCurrentStep = NOCA.getInstance().getCurrentStep(); 

 

         timer++; 

         if(timer>90) 

         { 

            timer = 0; 

         }    

 

         int notBeforeCycle = NOCA.getInstance().getCurrentStep(); 

 

         if(!init) 

         { 

            init = true; 

            notBeforeCycle = notBeforeCycle + NOT_BEFORE_CYCLE;       

            attrValueWrite(TRIGGER, 1,notBeforeCycle); 

         } 

 

         for (int i = (NUM_OF_SEMAPHORE-1); i >= 0; i--) { 

            notBeforeCycle = notBeforeCycle + NOT_BEFORE_CYCLE;       

            attrValueWrite(TIMER[i], timer,notBeforeCycle);             

         } 

      } 

   }    

 

   private synchronized void waitFor(int notBeforeCycle) 

   { 

      try { 

         notBeforeCycle = NOCA.getInstance().getCurrentStep() + notBeforeCycle; 

         while (NOCA.getInstance().getCurrentStep()<notBeforeCycle) 

         { 

            this.wait(); 

         }       

      } catch (InterruptedException e) { 

         e.printStackTrace(); 

      } 

   } 

} 

 

  



318 
 
 

 

APÊNDICE D 

 
GRÁFICOS COM PORCENTAGEM DO USO DOS 

BARRAMENTOS PARA DEMAIS PORCENTAGENS DE REGRAS 
APROVADAS NA APLICAÇÃO “MIRA-ALVO” 

 

Este apêndice apresenta um exemplo de um arquivo XML utilizado para a 

configuração da NOCA a ser simulada por meio do NOCASim, o qual foi utilizado 

durante os experimentos. 

 

 

  



319 
 
 

 

Porcentagem de uso do barramento de acesso às memórias 
de P/C/M 
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Porcentagem de uso dos barramentos de acesso à 
memória de Attributes 
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Porcentagem de uso do barramento Premise-Condition 
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Porcentagem de uso do barramento Condition-Method 
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Porcentagem de uso do barramento S/CS-PP 
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Porcentagem de uso dos barramentos S/CS-CP  
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Porcentagem de uso dos barramentos S/CS-MP 
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Porcentagem de uso dos barramentos de acesso às 
memórias de P/C/M, com latência de acesso à memória reduzida 
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Porcentagem de uso dos barramentos de acesso às 
memórias de Attributes, com latência de acesso à memória 
reduzida 
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Porcentagem de uso dos barramentos Attribute-Premise, 

com latência de acesso à memória reduzida 
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Porcentagem de uso dos barramentos Condition-Method, 
com latência de acesso à memória reduzida 
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Porcentagem de uso do barramento S/CS-PP, com latência 
de acesso à memória reduzida 
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Porcentagem de uso do barramento S/CS-CP, com latência 
de acesso à memória reduzida 
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Porcentagem de uso do barramento S/CS-MP, com latência 
de acesso à memória reduzida 

24  
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ANEXO A  

 
MANUAL DA LINGUAGEM PON - LINGPON 

 

Este anexo apresenta o relatório final para a disciplina de Linguagens e 

Compiladores do programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no ano de 2015 e ministrada por Prof. 

Dr. João Alberto Fabro e Prof. Dr. Jean Marcelo Simão. 

 Este trabalho corresponde às adaptações a respeito da linguagem e 

compilador PON na versão 1.2 e foi desenvolvido pelos alunos: 

Leonardo Faix Pordeus 

Leonardo Araujo Santos 

Ricardo Kerschbaumer 

Fernando Schütz 

Luís Guilherme Bergamini Mendes 

Auxilio de A. F. Ronszcka 
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A.1 Introdução  

O Paradigma Orientado a Notificações (PON) é uma nova abordagem para o 

desenvolvimento de sistemas computacionais de maneira mais eficiente quando 

comparado a sistemas baseados em paradigmas tradicionais, como a Programação 

Procedimental e a Programação Orientada a Objetos (POO) do Paradigma 

Imperativo (PI), assim como os Sistemas baseados em Regras (SBR) do paradigma 

declarativo (PD) (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (BANASZEWSKI, 2009). 

O PON propõe uma solução para os problemas destes paradigmas, que 

apresentam deficiências com relação a redundâncias estruturais, temporais e forte 

acoplamento entre suas entidades, diminuindo o desempenho e gerando maior 

dificuldade de paralelização e distribuição. Tais vantagens são constituídas por uma 

maior facilidade na concepção de sistemas que apresentem paralelismo ou 

distribuição, além da redução ou eliminação de alguns dos problemas clássicos de 

software PI e PD, tais como redundâncias de execução e acoplamento excessivo 

entre entidades computacionais (SIMÃO; STADZISZ, 2008) (BANASZEWSKI, 2009). 

Para o desenvolvimento de softwares fazendo uso do PON, primeiramente 

foram realizadas pesquisas com framework C++ (BANASZEWSKI, 2009) e uma 

segunda versão otimizada do framework C++ (RONSZCKA, 2012), permitindo a 

criação de softwares PON sob abordagem de POO. Porém nessas abordagens há 

um elevado uso de estruturas de dados, como lists, vectors, hashs, entre outras, que 

degradam o desempenho das aplicações construídas sobre o conceito do PON. 

Assim, observou-se a necessidade de desenvolvimento de um compilador e de uma 

linguagem específica para o PON, denominada LingPon. 

Outras pesquisas também exploraram a implementação do PON em 

hardware com uso de lógica reconfigurável (SIMÃO et al, 2012b) seguindo os 

conceitos do PON. Peters (2012) propôs a implementação em lógica reconfigurável 

de um co-processador PON (CoPON), uma solução híbrida, na qual a parte da 

aplicação responsável pelo processamento factual é executada em um núcleo von 

Neumann e a parte da aplicação responsável pelo cálculo lógico-causal e 

propagação de notificações é executada por meio de um co-processador baseado 

nos princípios do PON. Outrossim, uma arquitetura de processador foi desenvolvida 

de acordo com o modelo do PON, sendo denominada Notification-Oriented 

Computer Architecture (NOCA) (LINHARES,2015). 
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O trabalho da disciplina de linguagens e compiladores teve como objetivo 

dar continuidade a linguagem LingPon. A primeira versão do LingPon foi 

materializada na disciplina Linguagens e Compiladores no ano de 2014 e 

aprimorada por (FERREIRA, 2015) em sua dissertação de mestrado. Em sua 

primeira versão foi concebida uma gramática própria, definida por uma BNF (Backus 

Normal Form) e com as ferramentas flex e bison. A Figura 1 apresenta um diagrama 

de blocos da estrutura da primeira versão do compilador. Na qual, é composto por 

um código escrito na linguagem LingPon, que representa a aplicação, o compilador 

e três possíveis códigos intermediários (C, C++ e Framework). 

 

 

Figura 1 - Diagrama de Blocos LingPon 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para a disciplina Linguagens e Compiladores de 2015 foram acrescentadas 

novas funcionalidades à linguagem, como regras de formação, compilação para 

Notification Oriented Computer Architecture (NOCA) (LINHARES, 2015), VHDL e 

uma nova versão C++, na qual é gerado um código seguindo os conceitos do PON 

de forma estática. 
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A.2 Linguagem Atual 
 
A.2.1 Pré Requisitos e Instalação 

Para o desenvolvimento do compilador é necessário instalar previamente os 

analisadores léxicos e semânticos, que são as ferramentas Flex/Lex e Bison. Para a 

sua compilação também é necessário configurar o compilador g++. No Windows o 

compilador pode ser configurado através da ferramenta cygwin 

(https://cygwin.com/install.html) (Tutorial de instalação do cygwin: 

http://cs.calvin.edu/curriculum/cs/112/resources/installingEclipse/cygwin/ Marcar a 

opção de instalação do Flex e Bison). 

Não existe no momento um instalador do compilador. Para sua utilização é 

necessário primeiramente, realizar o check-out do projeto no servidor svn disponível 

no seguinte endereço 

(https://200.134.17.9/svn/NOP/NOP_Compilador/NOP_v2015/). Após realizar o 

check-out do projeto é necessário seguir o processo abaixo (no Windows, através do 

cygwin) para realizar a sua compilação. 

 

flex lex_pon.l 
bison -d bison_pon.y 
g++ lex.yy.c bison_pon.tab.c *.cpp -o pon 

 

A.2.2 Linguagem PON 

A linguagem PON pode ser dividida em cinco partes, sendo: 

 Declaração de FBE´s; 

 Instâncias dos FBE´s; 

 Estratégias de escalonamento; 

 Definição das Rules; 

 Definição da função Main do programa. 

O Algoritmo a seguir apresenta o código referente a estrutura básica de um 

programa escrito na linguagem PON. 

 

https://cygwin.com/install.html
http://cs.calvin.edu/curriculum/cs/112/resources/installingEclipse/cygwin/
https://200.134.17.9/svn/NOP/NOP_Compilador/NOP_v2015/
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 Algoritmo 1: Estrutura da linguagem PON 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

fbe Apple 

   . . . 

end_fbe 

 

fbe Archer 

   . . . 

end_fbe 

 

---------------- 

 

inst 

   Apple apple1, apple2 

   Archer archer1, archer2 

end_inst 

 

---------------- 

 

strategy 

   . . . 

end_strategy 

 

---------------- 

 

rule RlTurnOn1 

   . . . 

end_rule 

 

rule RlTurnOn2 

   . . . 

end_rule 

 

---------------- 

 

main { 

   . . . 

} 

 
O Algoritmo a seguir apresenta o exemplo de código para criação de um 

FBE. 

 

 Algoritmo 2: Exemplo de criação de FBEs 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

fbe Archer 

    Attributes 

        boolean atHasFired false 

    end_Attributes  

 

    Methods 

        method mtFire(atHasFired = true) 

        method mtInnerCode() begin_method cout << "" << endl; 

end_method 

    end_Methods 

end_fbe 

 

O Algoritmo a seguir demonstra como declarar instâncias dos FBE’s. 
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 Algoritmo 3: Exemplo de instanciações de FBEs 

1 

2 

3 

4 

inst 

   Apple apple1, apple2 

   Archer archer1, archer2 

end_inst 

 
 

O Algoritmo a seguir apresenta como declarar o tipo de estratégia de 

escalonamento. Sendo as possibilidades: no_one, breath e depth. 

 

 

 

 Algoritmo 4: Exemplo de definição de estratégia de escalonamento 

1 

2 

3 

strategy 

no_one 

end_strategy 

 
 

O Algoritmo a seguir apresenta como declarar uma Rule. 

 

 Algoritmo 5: Exemplo de criação de Rules 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

rule rlTurnOn 

 

   properties 

 keeper true 

   end_properties 

 

   condition 

      subcondition A 

         premise imp prIsCrossed apple1.atIsCrossed == false 

            and 

         premise imp prHasFired archer1.atHasFired == false 

            and 

         premise prReadyToFire controller1.atHasFired == true 

      end_subcondition 

   end_condition 

 

   action 

      instigation inArcherFire1 archer1.mtFire 

      instigation inAppleCrossed1 apple1.mtExplode 

   end_action 

 

end_rule 

 
 

O Algoritmo a seguir apresenta como declarar a função Main. 
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 Algoritmo 6: Exemplo do código Main 

1 

2 

3 

4 

5 

main {  

 apple->setisCrossed(false); 

 archer->sethasFired(false); 

 controller->setfire(true); 

} 

 

A.2.3 Tipos de atributos do PON 

Os tipos de atributos permitidos na linguagem PON são: 

 boolean 

 integer 

 string  

 char 

 pfloat 

Além desses tipos atributos, é possível realizar a composição de um FBE. O 

algoritmo a seguir apresenta como realizar a composição em um FBE. 

 

A.2.4 Compilando 

Para compilar e executar um programa utilizando o compilador PON é 

necessário executar os seguintes passos: 

 

1. Crie o programa PON conforme exemplificado anteriormente e salve em um 

arquivo de código fonte preferencialmente com a extensão .pon; 

2. Execute o processo de criação do compilador PON (pon em Linux e pon.exe em 

Windows). Veja etapa de geração do compilador. 

3. Execute o comando abaixo: 

./pon 1 < nome_do_programa.pon (Linux) 

./pon.exe 1 < nome_do_programa.pon (Windows) 

 

O comando descrito no passo três é composto pela chamada de execução 

do compilador PON criado com o nome pon. São necessários dois argumentos para 

executar o processo de compilação. O primeiro argumento é a opção de geração de 

código intermediário que varia de 1 a 7.  
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1. C; 

2. C++; 

3. Framework; 

4. Pré-Compilador; 

5. NOCA; 

6. Static C++; 

7. VHDL; 

Já o segundo argumento atribui o código fonte inserido no arquivo 

nome_do_programa.pon e irá criar o código intermediário PON conforme opção 

selecionada. 

Obs: vale ressaltar que o código intermediário gerado será criado na pasta 

compiladosc para o código intermediário em C, cppcompilados para o código 

intermediário em C++ ou Static C++, compilados para código intermediário em 

Framework, nopcompilados para a opção do pré-compilador, nocacompilados para 

código NOCA e VHDLcompilados para código intermediário VHDL. 

 

A.3 Regras de Formação 

O conceito de Regras de Formação ou Formation Rules foi proposto por 

(SIMÃO, 2001; SIMÃO, STADZISZ e KÜNZLE,2003) para permitir a criação de 

Rules específicas, a partir da representação genérica de uma Rule. Este conceito é 

bastante útil quando o conhecimento causal de uma Rule é comum para diferentes 

conjuntos de instâncias de FBEs, ou seja, um conjunto de Rules específicas se 

diferencia apenas nas instâncias referenciadas.  

Um exemplo do uso das Regras de Formação é em cenário de simulação de 

um conjunto de semáforos. Cada semáforo da simulação possui o mesmo conjunto 

de regras, se diferenciando apenas na instância declarada. Caso ocorra uma 

simulação com um número elevado de semáforos, seria necessário replicar as 

regras manualmente para cada instância declarada. Tornando o processo de 

desenvolvimento muito trabalhoso. Com o uso de regras de formação, o 

conhecimento das Rules é genérico para todas as instâncias de semáforos. Assim, 
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para cada instância declarada, esta regra genérica é replicada para as instâncias 

específicas.  

No trabalho realizado na disciplina, foi adicionado a BNF os tokens formRule 

e end_formRule para diferenciar de uma Rule comum. O Algoritmo abaixo apresenta 

a estrutura sintática de uma regra de formação na linguagem PON. Quando o 

conhecimento é genérico em uma regra, é feita referencia ao nome do FBE, ao invés 

do nome de uma instância específica. 

 

 Algoritmo 8: Exemplo do código FormRule 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

formRule rlTurnOn 

 

 

   condition 

      subcondition A 

         premise prIsCrossed Apple.atIsCrossed == false 

            and 

         premise prHasFired Archer.atHasFired == false 

            and 

         premise prReadyToFire Controller.atHasFired == true 

      end_subcondition 

   end_condition 

 

   action 

      instigation inArcherFire1 Archer.mtFire 

      instigation inAppleCrossed1 Apple.mtExplode 

   end_action 

 

end_formRule 

 

O processo de regras de formação se encontra na opção quatro, ou seja, 

pré-compilação. Na qual cada regra de formação é replicada na forma de 

combinação dos FBEs que a compõem, na forma de regras tradicionais. 

 

A.4 Regras de FBE 

O conceito de Regras de FBE ou FBE Rules foi criado de forma a facilitar o 

desenvolvimento de aplicações PON que necessitam aplicar um conjunto de regras 

à todas as instâncias de um determinado FBE. Utilizando FBE Rules, torna-se 

possível a criação de FBEs como entidades computacionais autônomas, ou seja, 

que apresentam Rules intrínsecas à sua instanciação. Trata-se de um caso 

particular de Regra de Formação, na qual a Rule está relacionada apenas a um 

determinado tipo de FBE. 
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No trabalho realizado na disciplina, foi adicionado a BNF os tokens fbeRule e 

end_fbeRule para diferenciar de uma Form Rule e de uma Rule comum. O Algoritmo 

abaixo apresenta a estrutura sintática de um FBE Rule na linguagem PON.  

 

 Algoritmo 9: Exemplo do código FbeRule 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

fbeRule ruleRobot 

   condition 

     subcondition conditionNumber1 

       premise PrHasFired2 Robot.hasKicked == true 

     end_subcondition 

    end_condition 

    action 

       instigation instigation1 Robot.mtDebug();      

    end_action 

end_fbeRule 

 

O processo de compilação de FBE Rules se encontra na opção quatro, ou 

seja, pré-compilação. Cada FBE Rule é replicada para cada uma das instâncias da 

FBE que as compõem, na forma de regras tradicionais. 

Importante: Para que a regra seja aplicada a toda nova instância de um 

determinado FBE é necessário que as Premises e Instigations façam referência ao 

nome do FBE e não à sua instância. No exemplo acima, a Premise “PrHasFired2” 

possui como primeiro parâmetro “Robot.hasKicked”. Nesse caso, “Robot” é o nome 

de um FBE e, portanto, essa regra será aplicada a todas as instâncias de “Robot” 

que forem criadas, independentemente de quantas sejam. 

 

A.5 Ponteiros 

Para permitir a utilização inicial de ponteiros na LingPON, uma série de 

alterações foram feitas no código do compilador para C++. 

Primeiramente, foram criados dois novos tokens no interpretador léxico 

(Lex): NEW e PTR. O token NEW reconhece a sequência “new”, enquanto PTR 

reconhece “^”, que é o caractere especial que designa ponteiros nessa proposta. 

Dessa forma, sequências desse tipo podem ser reconhecidas: 

Archer^ archer = new Archer 

A próxima alteração foi feita no parser Bison. Foi criada uma estrutura do 

tipo list da Standard Library para armazenar todos os IDs de ponteiros que são 

reconhecidos, e essa estrutura será utilizada posteriormente na geração de código 
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C++. A alteração feita no Bison permite reconhecer sequências do tipo em 

declarações de Insts: 

Archer^ archer 

Archer^ acher1, ^archer2, ^archer3 

Também permite a utilização dos ponteiros dentro de métodos, em 

construções do tipo: 

method mtNewArcher(archer1 = new Archer) 

 A próxima alteração foi feita na parte de geração de código C++. Para que 

não fosse necessário fazer uma alteração muito grande nesse trecho de código, foi 

criado um novo tipo de entidade dentro da classe Attribute, chamado A_PTR, 

juntamente com os tipos antigos A_BOOLEAN, A_INTEGER e assim por diante. O 

atributo do tipo A_PTR é utilizado dentro da classe CPPCompiler para fazer a 

geração de código do ponteiro. Para isso, um método auxiliar foi criado dentro da 

classe Compiler, que serve de base para CPPCompiler. O método 

createInstantiationPtr varre a lista de identificadores e cria atributos do tipo A_PTR, 

que posteriormente são lidos para imprimir código em C++ utilizando a sintaxe de 

ponteiros. 

 

A.6 NOCA 

O NOCA é uma arquitetura de computador alternativa às arquiteturas de 

computadores tradicionais, tais como von Neumann e fluxo de dados. Essa 

arquitetura foi desenvolvida de acordo com o modelo de execução PON, permitindo 

a execução de aplicações desenvolvidas segundo este paradigma. 

Para isso, Linhares (2015) listou os requisitos abaixo: 

A NOCA deve ser capaz de executar software composto unicamente de 

elementos do PON e, opcionalmente, também de funções sequenciais de acordo 

com o modelo von Neumann. 

 A NOCA deve ser genérica, no sentido de que qualquer alteração na 

aplicação PON sendo executada, dependa somente de alterações de 

software, portanto não requerendo qualquer reconfiguração de hardware. 

 A NOCA deve definir uma arquitetura de conjunto de instruções (Instruction 

Set Architecture, ou ISA) que implemente as funcionalidades dos elementos 

da cadeia de notificações do PON. 
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 A NOCA deve definir unidades de processamento que sejam capazes de 

executar as instruções da ISA e o fluxo de notificações de forma paralela. 

 A NOCA deve ser capaz de executar uma aplicação PON mesmo que esta 

seja composta de mais elementos notificantes do que o número de unidades 

de processamento disponíveis para sua execução. Isto viabiliza a 

escalabilidade, no sentido de que o tamanho de uma aplicação PON a ser 

executada é limitado somente pela quantidade de memória disponível para 

armazenamento do respectivo software. 

Com base nesses requisitos, alguns elementos do metamodelo do PON, são 

mapeados para a ISA do NOCA (Attribute, Premise, Condition, Method e Method 

von Neumann). Do ponto de vista da linguagem PON, a compilação usando a opção 

seis, gera um código intermediário que contém a aplicação desenvolvida, formada 

apenas pelas instruções da ISA. 

 

A.7 Compilando para VHDL 

 

É possível compilar as aplicações escritas em PON diretamente para VHDL, 

de forma que o código gerado possa ser compilado e executado em uma FPGA. 

Como a cadeia de notificações do PON é executada de forma diferenciada no 

hardware da FPGA nem todos os elementos do PON tem seu paralelo no código 

VHDL. Os principais elementos são: O Attribute que armazena os dados, as 

Premises que realizam as avaliações sobre os dados e os Methods que alteram os 

dados dos Attributes. As Conditions são apenas operações AND sobre as saídas 

das Premises, as Instigations são apenas ligações e assim por diante. A seguir 

serão detalhados os procedimentos necessários para que se possa executar a 

aplicação PON em uma FPGA. 

Para que uma aplicação PON possa ser compilada para uma FPGA são 

necessários além do arquivo VHDL gerado na compilação, os seguintes arquivos: 

 data_type_pkg.vhd 

 NOP_attribute.vhd 

 NOP_method.vhd 

 NOP_premise.vhd 
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A seguir será feita uma breve descrição de cada um deles. 

O arquivo data_type_pkg.vhd contém a declaração genérica dos dados a 

serem armazenados no atributo, assim qualquer número de bits de qualquer tipo de 

dado pode ser armazenado em um atributo. Além disso, é possível concatenar um 

número variável de entradas em um atributo, resolvendo os conflitos por ordem de 

precedência. 

O arquivo NOP_attribute.vhd contém a declaração dos registradores que 

armazenam de forma genérica os dados dos attributes notificando as premises 

quando alguma alteração ocorre. 

O arquivo NOP_method.vhd contém o código das operações realizadas 

sobre os attributes e a lógica para fazer a atualização dos mesmos. 

O arquivo NOP_premise.vhd contém o código que realiza os testes sobre os 

valores dos Attributes determinando assim se a condição é verdadeira ou não. 

A atual implementação do compilador PON para VHDL possui algumas 

limitações. A principal delas é que apenas os tipos de dados boolean e integer estão 

implementados. Os Methods são capazes de realizar apenas as quatro operações 

básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, além da atribuição de valores. Os 

dados do tipo integer são interpretados como inteiros com sinal de 32 bits e o 

resultado da multiplicação é truncado em 32 bits. 

A resolução de conflitos é automática no código gerado, assim se dois ou 

mais methods tentarem atualizar o valor de um Attribute ao mesmo tempo o Attribute 

vai receber o valor do method que aparecer primeiro no código. 

Como não existe a estrutura “main” no VHDL, o bloco main do programa 

PON foi utilizado para determinar as entradas, as saídas, o nome da entidade e o 

nome do arquivo para o VHDL gerado. Para declarar um Attribute como entrada é 

necessário adicionar a seguinte linha ao bloco main no PON. 

in <nome_fbe>.<nome_attribute> 

ex: in controlador.liga 

Para declarar um Attribute como saída é necessário adicionar a seguinte 

linha ao bloco main no PON. 

out <nome_fbe>.<nome_attribute> 

ex: out controlador.contador 
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Para determinar o nome da entidade e consequentemente o nome do 

arquivo VHDL gerado é necessário adicionar a seguinte linha ao bloco main no 

PON. 

entity <nome_entidade> 

ex: entity controlaRobo 

Assim a entidade no código gerado vai receber o nome <nome_entidade> e 

o arquivo VHDL gerado vai receber o nome <nome_entidade>.vhd. 

Se o compilados não encontrar a palavra “entity” no bloco main o nome 

adotado é “NOPHD”. 

Como o bloco main não é interpretado pelo flex/bison não é possível 

adicionar comentários ou realizar a verificação de erros, assim deve-se tomar 

cuidado com a sintaxe. 

Para que se possa realizar a compilação do código gerado devem ser 

realizadas algumas configurações no compilador VHDL. Inicialmente é necessário 

adicionar todos os arquivos ao projeto, o código gerado e os arquivos apresentados 

anteriormente. A seguir é necessário configurar a ferramenta para interpretar o 

VHDL como VHDL 2008. A versão 2008 não é padrão e é necessária para compilar 

os tipos de dados utilizados. 

Uma característica importante do código VHDL gerado é que os elementos 

do PON são componentes independentes, assim é possível utilizar o visualizador 

RTL para encontrar erros nas aplicações. 

 

A.8 Integração 

Cada funcionalidade nova na linguagem foi implementada de maneira 

individual, sendo necessário realizar a integração de cada uma das partes. Para isso 

foram realizadas reuniões no laboratório LSIP, a fim de resolver eventuais conflitos 

em arquivos fontes comuns do compilador. Como resultado, foram acrescentadas 

novas funcionalidades a linguagem e compiladores, com o objetivo de desenvolver o 

estado da técnica do compilador. A Figura 2 mostra o diagrama de blocos do 

compilador PON, após a realização das integrações dos trabalhos individuais da 

disciplina. 

 



347 
 
 

 

 

Figura 2 - Diagrama de Blocos após Integração. 

Fonte: Autoria Própria 
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ANEXO B 

 
BNF DA LINGUAGEM PON 

Neste anexo é apresentada a especificação da linguagem PON (LingPON), 

em sua versão 1.2, segundo Backus-Naur Form (BNF). 

 

PROGRAM    : fbes inst strategy rules main 

    | fbes inst strategy rules 

    ; 

 

inst    : INST declarations END_INST 

    ; 

 

strategy   : STRATEGY estrategy_declaration END_STRATEGY 

    ; 

 

estrategy_declaration  : NO_ONE 

    | BREADTH 

    | DEPTH 

    ; 

 

 

declarations   : declaration 

    | declaration declarations 

    ; 

 

declaration    : type ids 

    ; 

 

    ; 

ids    : id 

    | id COMMA ids 

    ; 

       

rules    : rule 

    | rule rules 

    | formRule 

    | formRule rules 

    ; 

       

rule    : RULE rule_body END_RULE 

    | RULE id rule_body END_RULE 

    | RULE depends id rule_body END_RULE 

    | RULE id depends id rule_body END_RULE 
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    ; 

 

formRule   : FORM_RULE rule_body END_FORM_RULE 

    | FORM_RULE id rule_body END_FORM_RULE 

    | FORM_RULE depends id rule_body END_FORM_RULE 

    | FORM_RULE id depends id rule_body END_FORM_RULE 

    ; 

 

fbeRules   : fbeRule 

    | fbeRule fbeRules 

    ; 

 

fbeRule    : FBE_RULE rule_body END_FBE_RULE 

    | FBE_RULE id rule_body END_FBE_RULE 

    | FBE_RULE depends id rule_body END_FBE_RULE 

    | FBE_RULE id depends id rule_body END_FBE_RULE 

    ; 

 

depends    : DEPENDS 

    ;    

       

rule_body   : decl_condition decl_action 

    | decl_properties decl_condition decl_action  

    ; 

 

decl_properties   : PROPERTIES properties_body END_PROPERTIES 

    ; 

 

properties_body   : properties_type value 

    | properties_body properties_type value 

    ; 

 

properties_type   : PRIORITY 

    | KEEPER  

      

decl_condition   : CONDITION condition_body END_CONDITION 

    | CONDITION id condition_body END_CONDITION 

    ; 

       

condition_body   : subcondition operator condition_body 

    | subcondition  

    ; 

       

operator   : AND  

    | OR  

    ; 

     

subcondition   : SUBCONDITION id subcondition_body END_SUBCONDITION  

    ; 

      

subcondition_body  : premise AND subcondition_body 
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    | premise 

    ; 

       

premise    : PREMISE exp 

    | PREMISE id exp 

    | PREMISE IMP exp 

    | PREMISE IMP id exp 

    ; 

  

exp    : fator comp fator 

           

comp    : EQ 

    | NE 

    | LT 

    | GT 

    | LE 

    | GE 

    ; 

       

fator    : id 

    | NUMBER 

    | boolean 

    | FLOATVALUE 

    | STRINGVALUE 

    | CHARVALUE 

    ; 

      

boolean    : TRUE 

    | FALSE 

    ; 

       

decl_action   : ACTION action_body END_ACTION 

    | ACTION id action_body END_ACTION 

    ; 

       

action_body   : action_elements action_body 

    | action_elements 

    ; 

       

action_elements   : instigation  

    | method_use 

    | exp SEMICOLON 

    ; 

       

instigation   : INSTIGATION method_use 

    | INSTIGATION id method_use 

    ; 

   

method_use   : id LP RP SEMICOLON 

    ; 
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id    : ID 

    | ID POINT id 

    ; 

 

fbes    : fbe 

    | fbe fbes 

    ; 

 

fbe    : FBE fbe_body END_FBE 

    | FBE id fbe_body END_FBE 

    ; 

       

fbe_body   : decl_attributes decl_methods fbeRules 

    | decl_attributes decl_methods 

    | decl_attributes 

    ; 

 

decl_attributes   : ATTRIBUTES attributes END_ATTRIBUTES 

    ; 

 

attributes   : attributes_body 

    | attributes_body attributes 

    ; 

 

attributes_body   : type id value 

    | type id SEMICOLON 

    ; 

 

type    : BOOLEAN 

    | INTEGER 

    | PFLOAT 

    | STRING 

    | CHAR 

    | id 

    ; 

 

value    : NUMBER 

    | boolean  

    | id 

    | FLOATVALUE  

    | STRINGVALUE 

    | CHARVALUE 

    ; 

 

decl_methods   : METHODS methods END_METHODS  

    ; 

 

methods    : method_body 

    | method_body methods 

    ; 
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method_body   : METHOD id LP id ASSIGN id method_operator value RP 

    | METHOD id LP id ASSIGN id method_operator id RP 

    | METHOD id LP id ASSIGN value RP 

    | METHOD id LP id ASSIGN id RP 

    

    | METHOD id LP RP INNER_CODE_METHOD 

    ; 

 

method_operator   : PLUS 

    | MINUS 

    | MULT 

    | DIV 

    ; 

 

main    : MAIN INNER_CODE_MAIN 
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ANEXO C 

 
RELATÓRIO DA DISCIPLINA TÓPICOS ESPECIAIS EM EC: 

PARADIGMA ORIENTADO A NOTIFICAÇÕES 

 

Este anexo compreende ao relatório da disciplina Tópicos Especiais Em Ec: 

Paradigma Orientado A Notificações do programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR) no ano de 2015. 
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ANEXO D 

 
KITS DE DESENVOLVIMENTO EM DISPOSITIVOS FPGAs 

 

Este anexo contém uma tabela de preços (em dólar) e quantidade de 

elementos lógicos dos kits de desenvolvimento em dispositivos FPGAs, da 

fabricante ALTERA. 

 

Tabela 17 - Kits de desenvolvimento em FPGA para ALTERA 

Fonte: Altera, 2016 

Nome do Kit Fabricante 
Família 
FPGA 

Dispositivo 
FPGA  Preço  KLE 

MAX V Starter Kit GFEC MAX V 5M1270ZT144C5N  $               30,00  1.3 

BeMicro MAX 10 Arrow MAX 10 10M08DAF484C8GES  $               30,00  8.1 

BeMicro CV Arrow Cyclone V E 5CEFA2F23C8N  $               49,00  25.0 

MAX 10 FPGA Evaluation Kit Altera MAX 10 10M08SAE144C8GES  $               50,00  8.1 

MAX II Starter Kit GFEC MAX II EPM1270T144C5  $               52,00  1,270.0 

MAX V CPLD Development Kit Altera MAX V 5M570ZF256C5N  $               75,00  
 

BeMicro SDK Arrow Cyclone IV EP4CE22  $               79,00  
 

DE0-Nano Development Board Terasic Cyclone IV E EP4CE22F17C6N  $               86,00  22.3 

Odyssey MAX 10 FPGA Evaluation Kit Macnica Americas MAX 10 10M08SAU  $               89,00  
 

DE0 Development Board Terasic Cyclone III EP3C16F484C6N  $             119,00  15.4 

MAX II/Max IIZ Development Kit 
System Level 
Solutions MAX II EPM240/EPM240Z  $             129,00  

 

Cyclone II "Niomite" EP2C8 Module Dallas Logic Cyclone II EP2C8  $             139,00  
 

MAX II Development Kit Altera MAX II EPM1270F256C5N  $             150,00  1,270.0 

DE1 Development Board Terasic Cyclone II EP2C20F484  $             150,00  
 

Cyclone II "Quicgate" EP2C8 Module Dallas Logic Cyclone II EP2C8  $             159,00  
 

Cyclone V GX Starter Kit Terasic Cyclone V GX 5CGXFC5C6F27C7N  $             179,00  77.0 

MAX V 5M2210 CPLD Module Dallas Logic MAX V 5M2210  $             199,00  
 

DE1-SoC Development and Education Board Terasic Cyclone V SoC 5CSEMA5F31C6  $             199,00  
 

Cyclone III FPGA Starter Kit Altera Cyclone III EP3C25F324  $             199,00  
 

Cyclone II Starter Development Kit Altera Cyclone II EP2C20F484C7N  $             199,00  18.8 

MAX 10 FPGA Development Kit Altera MAX 10 FPGA 10M50DAF484I6GES  $             200,00  
 

Helio Evaluation Base Board Macnica Americas Cyclone V SoC 5CSXFC6C6U23C8N  $             249,00  
 

Cyclone III EP3C25 module Dallas Logic Cyclone III EP3C25  $             249,00  
 

Cyclone V GX Base Board Altima Cyclone V GX 5CGXFC4C7F27C6N  $             349,00  
 

Cyclone II "Niomite" EP2C8 USB Blaster Kit Dallas Logic Cyclone II EP2C8  $             369,00  
 

Cyclone IV EP4CE55 module Dallas Logic Cyclone IV EP4CE55  $             389,00  
 

Cyclone II "Quicgate" EP2C8 USB Blaster Kit Dallas Logic Cyclone II EP2C8  $             389,00  
 



361 
 
 

 

Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit Altera Cyclone IV GX EP4CGX15BF14C8N  $             395,00  14.4 

CoreCommander Development Kit 
System Level 
Solutions Cyclone III EP3C25F256C8  $             395,00  24.6 

MAX V 5M2210 CPLD Blaster Kit Dallas Logic MAX V 5M2210  $             449,00  
 

QuickUSB Starter Kit Bitwise Systems Cyclone II EP2C20F256C7  $             495,00  18.8 

Cyclone III EP3C25 USB Blaster kit Dallas Logic Cyclone III EP3C25  $             495,00  
 

DE2 Development Board Terasic Cyclone II EP2C70F896  $             525,00  
 

Helio View Kit Macnica Americas Cyclone V SoC 5CSXFC6C6U23C8N  $             595,00  
 

DE2-115 Development Board Terasic Cyclone IV E EP4CE115F29C7N  $             595,00  114.5 

Cyclone IV EP4CE55 USB Blaster Kit Dallas Logic Cyclone IV EP4CE55  $             645,00  
 

Noctar PCIe SDR kit Per Vices Cyclone IV EP4CGX22C  $             750,00  
 

Cyclone IV EP4CE115 module Dallas Logic Cyclone IV EP4CE115  $             779,00  
 

Video and Embedded Evaluation Kit Terasic Cyclone IV E EP4CE115F29C7N  $             795,00  114.5 

Cyclone IV E Industrial Networking Kit Terasic Cyclone IV E EP4CE115F29C7N  $             795,00  114.5 

Cyclone III FPGA/PCI Development Board CEPD Cyclone III EP3C16F484C8N  $             799,00  15.4 

Arria V Starter Kit Altera Arria V 5AGXFB3H4F35C4N  $             850,00  362.0 

DE2-70 Digital Camera and Multimedia Development Platform Terasic Cyclone II EP2C70F896C6N  $             874,00  68.4 

Raggedstone3 Enterpoint Cyclone 4 EP4CGX110  $             879,00  
 

Raggedstone3 Enterpoint Cyclone IV GX EP4CGX150  $             959,00  
 

Cyclone IV EP4CE115 USB Blaster Kit Dallas Logic Cyclone IV EP4CE115  $         1.029,00  
 

Cyclone III Video Development System Terasic Cyclone III EP3C120F780  $         1.095,00  
 

Cyclone V E FPGA Development Kit Altera Cyclone V E 5CEFA7F31C7N  $         1.099,00  149.5 

Cyclone III FPGA Development Kit Altera Cyclone III EP3C120F780C7  $         1.195,00  119.1 

Raggedstone4 Enterpoint Cyclone V SoC 5CSXF6C6C6  $         1.199,00  
 

Drigmorn5 Enterpoint Cyclone V SoC 5CSEBA6  $         1.199,00  
 

Cyclone IV GX FPGA Development Kit Altera Cyclone IV GX EP4CGX150DF31C7N  $         1.295,00  149.8 

Cyclone V GT FPGA Development Kit Altera Cyclone V GT 5CGTFD9E5F35C7N  $         1.299,00  301.0 

ViClaro III Video Host Board Microtronix Cyclone III EP3C120  $         1.495,00  
 

Cyclone III Video Development Kit Bitec Cyclone III EP3C120  $         1.495,00  
 

Arria II GX FPGA Development Kit Altera Arria II GX EP2AGX125EF35C4  $         1.495,00  118.1 

Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition Altera Cyclone III EP3C120F780C7  $         1.595,00  119.1 

DSP Development Kit, Cyclone III Edition Altera Cyclone III EP3C120F780C7  $         1.595,00  119.1 

Arria II GX Video Development System Terasic Arria II GX EP2AGX125EF35  $         1.595,00  
 

Mulldonoch3 Enterpoint Cyclone V SoC 5CSXF6C6C6  $         1.599,00  
 

C3 Digital Radio Kit CEPD Cyclone III EP3C16  $         1.599,00  
 

Cyclone V SoC Development Kit Altera Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C8NES  $         1.795,00  
 

Stratix III FPGA Development Kit Altera Stratix III EP3SL150F1152I4  $         2.495,00  142.5 

DSP Development Kit, Stratix III Edition Altera Stratix III EP3SL150F1152I4  $         2.895,00  142.5 

Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix IV GX 
Edition Altera Stratix IV EP4SGX230KF40C2N  $         2.995,00  228.0 

DE4 Stratix IV Development Board Terasic Stratix IV 
EP4SGX230C2, 
EP4SGX530C2  $         2.995,00  

 

Arria II GX FPGA Development Kit, 6G Edition Altera Arria II GX EP2AGX260FF35I3N  $         3.195,00  
 

Cyclone III LS FPGA Development Kit Altera Cyclone III LS EP3CLS200F780C7N  $         3.495,00  198.5 

Arria V SoC Development Kit Altera Arria V 5ASTFD5K3F40I3NES  $         3.495,00  
 

Arria V GT FPGA Development Kit Altera Arria V 5AGTFD7K3F40I3N  $         3.995,00  504.0 

Arria V FPGA Development Kit Altera Arria V 5AGXFB3H6F40C6N  $         3.995,00  362.0 

Hpe_IRP 
Gleichmann 
Electronics Arria GX EP1AGX90EF1152  $         4.425,00  

 

Stratix IV GX FPGA Development Kit Altera Stratix IV EP4SGX230KF40C2N  $         4.495,00  228.0 
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SDI/ASI Video-over-IP Development Kit Microtronix Stratix III EP3SL150  $         4.495,00  
 Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GX 

Edition Altera Stratix V 5SGXEA7N2F40C2N  $         4.995,00  622.0 

Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Altera Stratix IV EP4SGX230KF40C2N  $         4.995,00  228.0 

Stratix IV E FPGA Development Kit Altera Stratix IV EP4SE530H35C2N  $         5.495,00  531.2 

Stratix IV GX FPGA Development Kit, 530 Edition Altera Stratix IV EP4SGX530KH40C2N  $         5.995,00  531.2 

DE5-Net FPGA Development Kit Terasic Stratix V GX 5SGXEA7N2F45C2  $         6.195,00  622.0 

Arria V RF Development Kit Arrow Arria V 5AGXFB3H6F40C6N  $         6.299,00  362.0 

Stratix V GX FPGA Development Kit Altera Stratix V 5SGXEA7K2F40C2N  $         6.995,00  622.0 

DSP Development Kit, Stratix V Edition Altera Stratix V 5SGSMD5K2F40C2N  $         6.995,00  457.0 

Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix IV GT 
Edition Altera Stratix IV EP4S100G2F40I1N  $         7.995,00  

 Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT 
Edition Altera Stratix V 5SGTMC7K3F40C2  $       12.995,00  622.0 

Stratix V Advanced Systems Development Kit Altera Stratix V 5SGXEA7N2F45C2N  $       14.995,00  622.0 

100G Development Kit, Stratix IV GT Edition Altera Stratix IV EP4S100G5F45I1N  $       19.995,00  531.2 

100G Development Kit, Stratix V GX Edition Altera Stratix V GX 5SGXEA7N2F45C2N  $       24.995,00  622.0 
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