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Abstract
Embedded devices have increasing computing capacity at
a cost increasingly smaller. The development of ever more
complex systems, demand design and simulation environments
that follows this evolution. Modeling heterogeneous embedded
systems, with a single and clear semantic, and supporting
different modeling discrete and continuous time event in the
same environment is a challenge. For such will require a high
flexibility in the composition of different MoCs, a high level of
parallelism and large computing capacity. For this, the
integrated SystemC and the High Level Architecture (HLA) for
distributed simulation of large models on multiple machines at
network.
Custo e eficiência computacional são fatores
preponderantes para a demanda por simulação de sistemas
embarcados, com a finalidade de conhecer, previamente, o
comportamento antes da efetiva construção/desenvolvimento.
Estes sistemas executam aplicações heterogêneas em hardware
e software, podendo se utilizar das redes de computadores e o
poder de processamento de múltiplos processadores, as
simulações podem ser paralelas e/ou distribuídas. Fujimoto
(2000) cita a simulação paralela como a que ocorre em
múltiplos computadores confinados em um mesmo ambiente e,
até, em um único computador diferentemente da simulação
distribuída que se utiliza de máquinas geograficamente
distribuídas seja numa universidade ou no mundo, por
exemplo. O uso de múltiplos computadores evidencia
benefícios como: Redução do tempo de execução, distribuição
geográfica, integração de simuladores que executam diferentes
plataformas e tolerância a falhas. Dentre as várias linguagens
para desenvolvimento de sistemas embarcados há o SystemC,
cujo possibilita Hardware/Software co-design, reutilização de
IP e diferentes níveis de abstração (ROTH, 2011). Como
modelar e simular sistemas em larga escala, com milhares de
dispositivos, como é o caso de Redes de Sensores sem Fio e
SoCs? Situação que demanda um alto nível de paralelismo e
grande poder computacional. Para tanto, sugere-se a integração
do SystemC e o High Level Architecture (HLA) para simulação
distribuída de grandes modelos em diversas máquinas em rede.
O HLA é uma arquitetura de propósito geral definida sob
liderança do Defence Modelling and Simulation Office
(DMSO) para suportar o reuso e a interoperabilidade a partir de
um vasto número de diferentes tipos de simuladores mantidos
pelo Departamento de Defesa Americano, o DoD. Arquitetura
definida por três padrões do IEEE: o primeiro trata do

framework de forma geral e de suas principais regras, o
segundo diz respeito à especificação da interface entre os
simuladores e o HLA e o terceiro trata do modelo para
especificação dos dados (OMT) transferidos entre os
simuladores (IEEE, 2000). A ideia principal do HLA é separar
as funcionalidades específicas de cada simulador a partir de
uma infraestrutura de propósito geral. Cada simulador deve
utilizar uma Runtime Infraestructure (RTI), ou seja, uma
interface para se comunicar com o HLA e os demais
simuladores. Assim, este trabalho objetiva modelar e simular
sistemas embarcados de forma paralela e distribuída utilizando
a linguagem SystemC e HLA. Os resultados obtidos
possibilitarão, além do conhecimento acerca do estado da arte
de simulação em larga escala, subsídio prático e teórico para o
desenvolvimento de objetivos para trabalhos futuros..
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