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Resumo: Este artigo pretende descrever, de uma forma su-
m;dia, a metodologia proposta para suportar o desenvolvi-
mento de aplicaE6es tempo-real embebidas, capazes de su-
portar computacionalmente sistemas de informagSo indus-
triais.

1. lntrodugio

As capacidades computacionais industriais afectam directa-
mente o desenvolvimento tecnol6gico e a competitividade
econ6mica de um pais. O controlo industrial estd a tornar-se
cada vez mais complexo, uma vez que, para garantir que os
produtos fabricados cumpram, escrupulosamente, as especi-
ficag6es de qualidade, 6 necess6rio controlar e monitorizar
os processos e os equipamentos industriais de uma forma ca-
da vez mais apertada.

O controlo, monitorizagSo e superuisio de processos in-
dustriais tem exigido o investimento em soluE6es tecnol6-
gicas cada vez mais baseadas em sistemas tempo-real embe-
bidos, especialmente desenvolvidos para interligarem inte-
ligentemente os equipamentos de fabrico aos sistemas de
informaEio de gestSo da produgio, da qualidade e da ma-
nutenEio. Os sistemas de informagio industriais orientados
ao controlo (Infuxtrial Control-Basgd Information Sytems -
1CIS) t6m, assim, como objectivo pdincipal a gesreo do fluxo
de informagSo entre os niveis CIM:'(Computer Integrated Ma-
nufacturing) [Waldner 1992] inferiores e os superiores (Figu-
ra l).

No.contexto da Figura l, parece evidente a necessidade de
soluE6es tecnol6gicas para a interligaEflo flacilitada dos niveis
CIM inferiores (0, I e 2) e superiores (3 e 4) [Ranky 1990].
Estas solugdes devem recorrer a sistemas baseados em com-
putador (Computer-Based Systems - CBS), tipicamente tempo-
real embebidos e, eventualmente, distribuidos, capazes de
suportar computacionalmente os ICIS, perfeitamente com-
plementares aos sistemas de informaEio de gestio QYlanage-
ment Information Systetns - MIS) dentro das organizagdes in-
dustriais [Scholz-Reiter 1992]. O conjunto integrado MIS *
ICIS 6 a solugio para as promessas que as abordagens ERP
(Enterprise Reso'urces Plannfug) e POS (Plant Operations Sytems)
t€m feito no sentido de fornecer uma plataforma aplicacio-
nal que integre, de uma forma unificada, o controlo e a ges-
tio de toda a informaEio organizacional [Lipro 1999].

O desenvolvimento e a implementaqio tecnol6gica do su-
porte computacional deste tipo de sistemas de informagio
exige, no entanto, que sejam tratadas v6rias quest6es meto-
dol6gicas e arquitecturais [Machado et al. 1999). Desta for-
ma, tem vindo a assistir-se i tentativa de conjugar, ao nivel
do hardware, a flexibilizaEio das primitivas de controlo com a
optimizaqio do desempenho, recorrendo is recentes tecno-
logias das arquitecturas de processamento (re)confrgur6veis
para implementar partes dos CBS para controlo industrial,
juntamente com uma abordagem de integraEio coerente do
desenvolvimento conjunto das componentes de harduare e
de sofiware (co-projecto hardwarehofiuare).

O dominio da computaEio tempo-real apresenta-se, assim,
fundamental para cada vez mais 6reas aplicacionais como,
por exemplo, as telecomunicagSes, os sistemas avi6nicos, os
sistemas de defesa e o, j6 referido, controlo industrial, o que
significa que as infra-estruturas do mundo moderno depen-
dem cada vez mais dos CBS tempo-real embebidos. A depen-
dCncia crescente deste tipo de sistemas exige um perfeito do-
minio metodol6gico e tecnol6gico no desenvolvimento de
sistemas cada yez menos convencionais, tendencialmente
abertos e distribuidos.

2. Go- Proi ecAo h a rdva re/sotttya re

O co-projecto hardutare/sofiware tem promovido a fertilizagio
cruzada entre os dominios d,o harduare e do sofiware, permi-
tindo uma unificagio semAntica dos conceitos relevantes na
modelaESo ao nivel do sistema, a utilizaEso da abstracqeo de
dados (orientagio ao objecto) no projecto dehardware digital
e o recurso a modelos executeveis para avaliar o sistema nas
fases iniciais do seu desenvolvimento [Machado et al. 2000).
A investigagdo em fertilizagSo cntzada entre os dois dominios
tem dado excelentes resultados e deve continuar no sentido
de promover a prototipagem virtual (totalmente emsofiuare)
dos sistemas, apostando cada vez mais na incorporagio da
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abordagem operacional e dos m6todos em espiral nas meto-
dologias de desenvolvimento de suporte ao co-projectohard-
ware/sofiware de CBS tempo-real embebidos [Fernandes
2oo0l.

Os problemas da partigio hanhttarehoftware e do escalona-
mento global das funcionalidades dos sistemas harilware/sofi-
ware estio longe de estar consensualmente resolvidos, uma
vez que € necess6rio tratar questdes complexas como a sin-
cronizagio do sofiware pseudo-concorrente com o hardruare
inerentemente paralelo, conjuntamente com a minimizagSo
dos custos de comunicagio entre as v6rias partig6es tecnolo-
gicamente diversas Sen et al. 19961. Estes problemas agra-
vam-se quando se est:i perante uma classe de sistemas como
os tempo-real embebidos, porque surgem requisitos ndo fun-
cionais adicionais que limitam e condicionam fortemente as
decisoes de concepEio.

3, Arquitecturas reconf igur{yeis

Com o surgimento de tecnologias que possibilitam a reconfi-
guragio dinfmica (em tempo de execugio) de estruturas de
hard,ware, aqueles problemas comeeam a ser "intrat5veis",
uma vez que, quer a nivel da compartigeo, quer a nivel do.es-
calonamento global, surge agora uma nova dimensio que
elimina, quase que por completo, as anteriores diferengas
funcionais efectivas entre o harduare e o sojiware, alterando
radicalmente a forma de realizar a estimaeao dos recursos,
crucial para realizar uma partig6o hardutare/sofiware de wma
forma consciente e sustentada. Assim, justifica-se uma apos-
ta clara na investigagdo em massa nestes dominios de traba-
lho para que o co-projecto hnrdware/softuare possa beneficiar
rapidamente da utilizagSo de arquitecturas alvo que recor-
ram exaustivamente i nova classe ISP (In-System Program-
ming) de componentes CPLD (Complex Programmabl,e Logit
Deuices) e FPGA (Field-hogrammable Gate Arrays), tornando
possivel a substituigf,o das primitivas de sofiuan que esteo no
caminho critico por primitivas de harduare (implementadas
multiplicando-se no tempo os recursos fisicos disponiveis
atrav6s da sua reconliguraqio dinimica), o que permite que
se cumpram, com o minimo de hard,ware, os indices de de-
sempenho temporais exigidos. Com a tecnologia ISP os com-
ponentes FPGA t€m atingido posiE6es de destaque na imple-
mentaqio de sistemas computacionais reconfiguriveis, em
contraste com o seu tradicional papel na substituigSo provi-
s6ria e prec6ria dos dispendiosos MPGA (M ask- Programmable
Gate Array) [Hutchings et al. 1995].

O surgimento recente de sistemas reconfigur6veis, basea-
dos na tecnologia de FPGA ISP (FCCM - FPGA Based Custom
Computing Machines), terr. levantado quest6es sobre a eficdcia
tecnol6gica das in0meras propostas j:i existentes de arquitec-
turas alvo (no imbito do co-projecto hardwarehofiware), no-
meadamente ao nivel da granulosidade dohardware reconh-
gur6vel e da proximidade topol6gica entre os recursos de
hardware reconfigurevel e o CPU [Estevesafal. 1997]. As inri-
meras quest6es de base ainda existentes esteo na origem da
difrculdade em os sistemas reconfigur6veis serem suportados
por um verdadeiro paradigma de computagSo reconfigurd-
vel, uma vez que este ainda n6o oferece uma abordagem per-
feitamente sist6mica ao projectista de'sofiuare que pretende
beneficiar de forma clara das vantagens tecnol6gicas dos sis-
temas reconfigur6veis, sem se embrenhar nos intrincados
aborrecimentos inerentes is diversas tarefas de sintese de
hardware, ainda indispens6veis para dotar as arquitecturas re-
configur6veis das necessdrias optimizag6es que as tornam
atraentes em termos do seu desempenho relativo lBuellet al.
19961.

Desta forana, a computagio reconfigurdvel deve ser consi-
derada como um paradigma especialmente adequado ao de-
senvolvimento de CBS tempo-real embebidos, uma vez que
esta classe de sistemas beneficia enormemente de aborda-

gens que promovem a eficiEncia na implementagio dedicada
das funcionalidades, bem como do aumento da capacidade
computacional ao nivel dos circuitos [Mangione-Smith et al.
1997]. No entanto, mesmo neste dmbito mais restrito (uma
vez que se exclui, por exemplo, a computagSo gen6rica), o
sucesso do paradigma da computagdo reconfigur6vel exige
inovag6es metodol6gicas, ao nivel do controlo da complexi-
dade e da continuidade dos modelos, no desenvolvimento
daquele tipo de sistemas [Fernandes et al. lggg]. Uma vez
que o desenvolvimento de CBS tempo-real embebidos tem
sido progressivamente realizado segundo a abordagem do
co-projecto hnrduarehoftuare, aquelas inovag6es passam, ne-
cessariameite, pelo casamento das actuais tecnologias ECAD
(Ekctronic Computer Aidzd, Destgn) e CASE (Computm Aided En-
gineering) com vista ) obtengio de uma verdadeira metodolo-
gia EDA (Electronic DesignAutomnti,on), que integre metodolo-
gicamente a prototipagem virtual e a sintese ao nivel do sis-
tema, como forma de lidar com a cadavez maior complexi-
dade existente ao nivel da semdntica das aplicaESes, da fun-
cionalidade inerente aos sistemas projectados e da tecnologia
de suporte ds arquitecturas alvo utilizadas.

4. rcs nfueis de Go.proiecto

Tendo em conta as considerag6es anteriores acerca do co-
-projecto hnrdttare/softuare e das arquitecturas de processa-
mento reconfigur6veis, a grande questeo consiste, enteo, em
como obter um ambiente de desenvolvimento para o co-pro-
jecto, ao nivel do sistema, de CBS tempo-real embebidos que
suportem a implementaEio de ICIS, de tal forma que os mo-
delos possam ser iterativamente reificados at€ i implementa-
gio final, sem existir a necessidade de efectuar os maoo-refi-
namentos de uma forma manual, com reutilizagio transpa-
rente de m6dulos de hardware e de softuare e que integre ade-
quadamente, ao longo do processo de desenvolvimento, as
actividades dos tr€s tipos de engenheiros (de sistemas, de
sofhtnre e de harduare) necessiirios para uma correcta execu-
gdo de projectos desta natureza e com esta complexidade.

Perante este problema, os autores pnrp6em uma "demo-
crafizagio" do co-projecto ho,rd,warehofiware, colocando-o ao
alcance dos tr6s tipos de profissionais de engenhariaj6 refe-
ridos e garantindo que n6o fique, na pritica, vedado, aos que
nio possuem uma forte motivaqio para as quest6es dehard-
ware.Para isso, 6 necess6rio contrariar a forma tradicional de
realizar projectos (top-doun), desacoplando-a em tr6s niveis
distintos e organizados segundo um macroprocesso de de- '
senvolvimento do tipo middle-out (Figura 2): nivel l, em que ',
os engenheiros de hard,uare executam a concepeao de arqui-
tecturas alvo; nivel 2, em que os engenheiros de softuare exe-
cutam a concepgSo de m6dulos funcionais; nlvel 3, em que
os engenheiros de sistemas (neste caso, de informagio) exe-
cutam a concepEio de soluE6es finais.
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Figura 2 - Macroprocesso da metodologia proposta pelos autores
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gia proposta em integrar diferentes fluxos de projecto que,
apesar de independentes para os engenheiros dehardware,
os de sofiware e os de sistemas de informagdo, sejam capazes
de comunicar entre si, no sentido em que permitam criar
uma comunidade de desenvolvimento em que em cada um
dos tr6s niveis de projecto sdo implementadas as primitivas
de controlo coriespondentes is capacidades e fung6es de ca-
da profissional envolvido. Esta preocupag6o pode ser carac-
terizada iL luz dos 5 T's [Madisetri et al. 1996):

. Prazos (tirnelines): A pressio do time to market, juntamente
com as frequentes alteraq6es de requisitos (e com.a conse-
quente alteragio nos prazos do projecto) sugerem que as
metodologias reduzam o tempo de desenvolvimento e pro-
movam a utilizagio de tecnologias de r6pida implementa-

'96o, tal como a baseada em componentes do tipo COTS
(Components-OffThe-Shelfl [Voas 1998]. Para que seja possi-
vel seguir esta recomendaqio na utilizagio de arquitecturas
de processamento reconfi gurdveis, torna-se necessiirio defi-
nir m6dulos funcionais (constnridos a partir de arquitectu-
ras alvo "carregadas" corn sofiuare parametrizdvel) que im-
plementem, transparentemente, primitivas de controlo de
baixo-nivel, oferecendo a possibilidade de suportar a reuti-
lizagilo de tecnologia reconfigur6vel no nivel 3 de co-pro-
jecto, por parametrizaqio de FMOTS (Functional-Modules-
OffThe-Shelfl.

' Tarefas (ta.shs): As metodologias utilizadas, actualmente, ain-
da s6o pouco sistemdticas do ponto de vista das vdrias tare-
fas a executar, nio promovendo um correcto desenvolvi-
mento integrado do hardware e do sofiuare e n6o fornecen-
do orientag6es para uma abordagem baseada na reutiliza-
96o de componentes disponiveis de projectos anteriores.
Esta realidadejustifica a necessidade de enquadraq cuida-
dosamente, o co-projecto hardware/softuare nos tr6s niveis
de projecto, definindo politicas diferenciadas de co-projec-
to para a concepgio de arquitecturas alvo (engenheiro de
harilware), para a concepgSo de m6dulos funcionais (enge-
nheiro de sofiuare) e para a concepgdo de solug6es frnais
(engenheiros de sistemas de informaqio).

. Ferramentas (tnok): Hi a necessidade de promover a integra-
q6o de ferramentas, de modo a toihar possivel, e de uma
forma (semi-)automitica, o projectdefectivo ao nivel do sis-
tema (slstem-leael dzsign\ para os engenheiros de sistemas de
informaqf,o. Esta exig€ncia s6 se apresenta, no entanto,
possivel se os outros dois tipos de profissionais forem con-
templados com ferramentas de desenvolvimento que su-
portem directamente os respectivos fluxos de projecto e
que permitam a comunicaqf,o (semi-)automiitica entre os
tr€s niveis de co-projecto, nomeadamente na manipulageo
semAntica de representag6es unificadas e na geraceo auto-
miitica de c6digo fMachado et al. 1997).

. Tednologia (technolog): Com as tend6ncias de duplicagdo
da complexidade dos componentes programdveis cada 18 me-
ses e de oferta de tecnologia de ponta em cada vez menores
intervalos de tempo, as solug6es desenVolvidas i medida
(custom soltrtions) apresentam-se interessantes somente du-

'rante um periodo de tempo cada yez menor (muitas vezes
inferior ao tempo de desenvolvimento requerido), tal como
acontece com os sistemas baseados em ASIC Q4pplication-
Specifu Integrated, Circuits). Desta forma, 6 cadavez mais per-
tinente adoptar metodologias que suportem tecnologias
que possibilitem a actualizaqio peri6dica dos componentes
do sistema, de forma a aumentar o seu desempenho glo-
bal, mas garantindo a mesma funcionalidade. Esta actuali-
zaESo peri6dica do modelo dos componentes Qnodel year up-
grad.e) gararte uma quase permanente actualizaeao tecnol6-

COTS. Do ponto de vista metodol6gico, esta vantagem de-
ve ser capitalizadarealizando o desacoplamento formal en-
tre os trds nfveis de co-projecto, o que desobriga cada um
dos niveis da necessidade de desenvblver actualizag6es tec-
nol6gicas que nio no seu nivel.

. Tirlento (talmt): Para al6m de todo o trabalho de investigagio
e desenvolvimento e da aplicaqio pr6tica em projectos reais
de engenharia dos principios de projectos expostos, 6 ne-
cess6rio nflo desprezar a formaqdo e o enquadramento dos
tres dpos de profissionais exigidos por esta abordagem, ga-
rantindo uma'efectiva exploragao desta nova forma de de-
senvolvimento que, tentando levar ao extremo o paradig-
ma da prototipagem virrual iplicada ao controlo industrial,
pretende chegar a um novo paradigma designado, even-
tualmente, de automaga,o airtutl.

A Figura 2 ilustra dois tipos de projectos, cada um execu-
tado numa organizageo distinta: organizagda,#A, que supor-
ta os niveis I (engenheiro de harduare) e 2 (engenheiro de
softuare) de co-projecto, atrav6s do fornecimento de FMOTS
prontos ausar; organizagio #8, que suPorta o nivel 3 (enge-
nheiro de sistemas de informagSo), atrav6s da configuraqio e
interligagdo de FMOTS para fornecer uma soluEio final que
suporte um ICIS. Existe ainda uma terceira classe de organi-
zaE6es, organizagio #C, que corresponde )L organizaEf,o in-
dustrial que recebe a solugio final para instalar na sua plan-
ta fabril.

. 5. Modelo do processo dos tr6s niveis
de co-proiecto

A execugSo de uma tarefa de captura de requisitos ao nivel
do processo (notar que nao 6 ao nivel do produto) da abor-
dagem dos tr€s niveis de co-projecto descritos anteriormente
d5 origem a um diagrama de casos de uso UML (n6o apre-
sentado neste artigo) que representa as obrigagdes e respon-
sabilidades dos tr€s tipos de profissionais envolvidos. A par-
tir deste diagrama 6 possivel obter o diagrama do ciclo de vi-
da das solug6es finais (Iigura 3).
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Figura 3 - Diagrama do ciclo de vida das solug6es finais

Neste diagrama aparecem tr6s novas categorias para o es-

tere6lipo UML do tipo .<relntioruh'ip,:

. oTbchnologl constricti.on": Este estere6tipo restringe o domi-
nio de actuaqio dos casos de uso -i. definir dmbito e 4. dertnir
informagd,o (na captaeao dos requisitos do utilizador das so-
luqdes finais, no Ambito da fase de an6lise dos projectos
executados por uma organizaeao do tipo #B), aos Xmbitos
de aplicaEdo suportados tecnologicamente pela organiza-

E6o do tipo #A fornecedora. Esta delimitaqSo da natureza
das actividades econ6micas suportadas deve-se ao facto de
que cada organi)aEio do tipo #A possuir um conjunto limi-
tado de arquitecturas alvo, com as suas caracteristicas pr6-
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Frg. 4: Diagrama de objectos ao nivel do processo

prias em termos de capacidade computacional, e disponibi-
Iizar um conjunto de classes funcionais (FMOTS) bem defi-
nidas.

. 
"Wrtu,al modell'ing,: Este estere6tipo impde ao caso de uso J.
conceber solltQd,o (na concepgio das solug6es finais, no ambi-
to da fase de concepEio dos projectos executados por uma
organizaqeo do tipo #B) a necessidade de manipular mo-
delos virtuais dos FMOTS, disponibilizados pela organiza-
gio do tipo #A fornecedora e seleccionados para fazerem
parte integrante da implementageo final. Esta modelag5o
virtual 6 somente do ponto de vista das caracteristicas
necessarias para a interligageo e parametrizageo ao nivel da
solugao final, garantindo a continuidade dos modelos du-
rante na passagem dos niveis I t! 2 de co-projecto para o ni-
vel 3, pelo que os FMOTS, previamente desenvolvidos pela
organizaeao do tipo #A fornecedora, devem ser vistos co-
mo "caixas pretas" responsiveis por implementar determi-
nadas funcionalidades. Esta transpar€ncia tecnol6gica deve
garantir um bom controlo da complexidade na-concepgio
das solug6es finais.

. 
"Module reutilizationn: Este estere6tipo garante aos casos de
rlso 6. ir*taktr boards e 7. parametrizar boards (na implemen-
taqeo das solug6es Iinais, no imbito da fase de implemen-
taqao dos projectos executados por uma organizaqeo do ti-
po #B) a possibilidade de basear todas as suas actividades
na reutilizageo de m6dultrs previamente desenvolvidos pela
organizageo do tipo #A fornecedora.. Esta garantia de reu-
tilizagio possibilita )rs organizaEses do tipo #A beneficiar
da economia de escala na amortizaEao dos custos de desen-
volvimentos de FMOTS e oferece is organizag6es do tipo
#B a utilizaqf,o de FMOTS largamente testados e experi
mentados noutras soluqdes finais, uma vez que sao evitados
desenvolvimentos tecnol6gicos a medida das exig6ncias pe-
culiares de cada solug6o final.

De facto, estes tres estere6tipos, que estabelecem relagdes
entre casos de uso de organizaESes do tipo #A e do tipo #8,
foram criados para definir a separaEio formal entre os niveis
2 e 3 de co-projecto, estabelecendo uma fronteira bem defi-

nida entre as actividades dos engenheiros de sofiware e dos
engenheiros de sistemas de informagio.

Aplicando a estratdgia do 4. step rule set descrita em [Fer-
nandes et aI.20001,6 possivel obter um diagrama de objec-
tos ao nivel do processo (Figura 4). Este diagrama de objec-
tos representa os requisitos das ferramentas de desenvolvi-
mento que devem suportar a abordagem dos tr6s niveis de
co-projecto. Neste diagrama existem dois pacotes aplicacio-

. Pukage aplba4d,o /: deve suportar o nfvel 2 de co-projecto
atrav€s da disponibilizagio de: (i) um ambiente com uma
I{J|{I (2.3.i desmaoluer FMOTS) capaz de, em organizag6es
do tipo #A, auxiliar as tarefas de projecto do engenheiro
de sojiware, detentor de conhecimento estrutural das aryui-
tecturas alvo (1,2.d, modclo d,e compura4d,o e 1.3.i1 regras dc in-
tnliga4d,o), a partir das suas duas grandes pr6-decis6es
(2.1.d algori,tmo parametrizdael e 2.2.d, boards escolhidos); (ii)
um "motor" que (semi-)automatize o desenvolvimento de
FMOTS (2.3.c d,esmaolaer FMOTS) e a geracao do c6digo fi-
lnal (2.3.d, FMOTS) para sintese e implementaEio na arqui-
tectura alvo; (iii) um "motor" que (semi-)automatize a gera-

96o de modelos virn.rais (2.4.c gerar modclo drtual) para que,
no ambiente correspondente ao package apkcagd,o B, seja
possivel parametrizar e interligar, de uma forma tecnologi-
camente transparente, os FMOTS previamente desenvolvi-
dos.

. Pachage aplicafi,o B: deve suportar o nivel 3 de co-projecto
atrav€s da disponibilizaeilo dei (i) um ambiente com uma
IJMI (5.4.i d,esenaolaer sofiware final) capaz de, em organiza-

C6es do tipo #B, auxiliar as tarefas de projecto do enge-
nheiro de sistemas de informagio, conhecedor dos requisi-
tos da soluE6o final (3.d dmbin defnidn e 4.d informagd.o

d,ef,nida), a partir das suas tr€s grandes pr6-decis6es (5.1.d

algoritmos fnais, 5.2.d FMOTSs escolhid,os e 5.3.d topologia
d.efinina); (\l) um "motor" que (semi-)automatize a geraE6o
das solug6es finais Q..4.c desenrolaer sojtware f,nal).

A Figura 5 ilustra o ambiente EDA global da abordagem
dos tr€s nfveis de co-projecto, com as ferramentas ECAD,
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CASE e CAE (Computer Aifud Engineering) em cascata supor-

fffl. 
* tr€s tipos de engenheiros no projecto de solug6es fi-
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Iigura 5 - Global threelevel co-design environment

G. Gonclus5es

"*' A abordagem proposta 6 baseada num forte investimento em
t6cnicas de especificagSo e desenvolvimento orientados por
objectos [Machado et al. 1998].

No que diz respeito is metodologias de especificaqio, €
imperioso garantir uma correcta abordagem ao nivel: (l) da
linguagem, atraves da especificagdo explicita dos requisitos
temporais e de modelos de passagem do tempo e do suporte
ao tratamento de excepg6es, i modelagSo do ambiente, ir
abordagem multi-vista e ir semAntica operacional dos meta-
modelos, o que nio se tem verificado de uma forma genera-
lizada; (2) do controlo da complexidade, atrav6s do suporte
a formalismos grdficos e ir abordagem bottom-up, o que jd 6
uma preocupaEio frequente nas metodologias existentes; (3)
da continuidade dos modelos, atravds da integragdo das re-
presentaE6es e incorporaElo de refinamentos, ao longo das
virias fases de desenvolvimento, e da extens5o ao suporte de
sofiuare e ha,rd,ware, o que se apresenta como fundamental pa-
ra suportar o paradigma do co-projecto Lmrduare/sofiuare pa-
ra CBS tempo-real embebidos. ;

No imbito das metodologras {b desenvolvimento, 6 im-
portante migrar, de uma forma piagm6tica, para uma solu-
96o que integre as vantagens da capacidade semAntica dos
m6todos orientados por objectos com os modelos queL' 
suportem adequadamlnte aJ vantagens operacionais ir.
abordagens transformacionais, aumentando, assini, a possi-
bilidade de automatizar cada vez mais o processo de desen-
volvimento. Isto n6o significa que as ferramentas autometi-
cas s6o a panaceia para os problemas existentes no desenvol-
vimento de sistemas tempo-real embebidos, mas antes que
elas podem executar as tarefas que nio exijam um esforgo
criativo, libertando assim o projectista para resolver proble-
mas mais criticos e que exijam uma criatividade ainda n6o
automatizavel na tomada de decis6es.
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