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Introdução

A modelagem de  sistemas  de  software  utilizando UML têm se  tornado muito 
popular,  incluindo  sistemas  orientado  a  modelos,  sistemas  de  tempo-real  e 
sistemas embarcados.  A implementação mais  comum para  esses  modelos tem 
sido  feita  em  C++,  sendo  a  linguagem  C  deixada  em segundo  plano.  Isto  é 
surpreendende, pois as implementações mais comuns para sistemas em tempo-
real e sistemas embarcados é feita em C. Contudo, a modelagem UML é usada 
quase que exclusivamene para sistemas orientado-a-objetos deixando de lado a 
maioria  dos  sistemas  em  tempo-real,  embarcados,  e  orientados-a- 
funcionalidade.

Existem três estratégias para utilizar UML no desenvolvimento de programas em 
C voltados a aplicações em tempo-real e sistemas embarcados.

●  Modelagem orientada a objetos
●  Modelagem baseada em objetos 
●  Modelagem baseada na funcionalidade

Modelos orientados a objeto utilizam todos os recursos disponíveis no UML para 
representar um sistema e então produzir o código C. Este processo é direto e o 
único aspecto a ser tratado é o mapeamento das características do UML em C.

Designs baseados em objetos são mais simples, porquê não se utiliza todos os 
recursos  do  UML;  especificamente  restringe-se  o  uso  da  generalização  e  do 
polimorfismo.  Isto  resulta  em  um  design que  pode  ser  representado  mais 
facilmente em C. Entretanto, não tira vantagem de todas ferramentas conceituais 
disponíveis para o UML.

Este  texto  está  focado  no  modelo  funcional.  Existem  muitas  razões  para 
desenvolvedores  tirarem  proveito  da  modelagem  UML  na  representação  de 
diferentes aspectos dos seus sistemas, por exemplo: funcional, comportamental, 
interativo e estrutural;  e  mesmo assim evitar completamente as características 
dos objetos. Podemos destacar algumas:

● Os códigos-fonte já escritos devem ser modelados sem a necessidade de 
serem reescritos.

● O desenvolvedores  são  mais  confortáveis  com conceitos  tradicionais  da 
linguagem, como: arquivos, funções e variáveis; do que classes, operações e 
atributos.

● O sistema  em desenvolvimento  pode  ter  pontos  críticos,  e  o  design  da 
segurança de sistemas críticos são mais difíceis de serem certificados em 
padrões como DO-178B.
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Perfil de um modelo funcional em C 

Um  perfil  é  uma  especialização  do  UML  que  extende-o  para  um  propósito 
particular  ou  um  domínio  vertical  de  negócio.  O  perfil  funcional  utiliza  um 
subconjunto de modelos orientado a funcionalidade do UML para sistemas feito 
em C. O primeiro diagrama de tipos definido nesse perfil são:

Tipo de 
diagrama

Diagrama
C-Funcional

Diagrama 
UML

Descrição

Requerimentos Diagrama de 
Casos de Uso

Diagrama de 
Casos de Uso

Representa o uso do sistema com 
relação aos atores 

Estrutural Diagrama de 
Construção

Diagrama de 
Componentes

Apresenta  um  conjunto  de 
artificios  construído  através  dos 
códigos,  tais  como  bibliotecas  e 
executáveis.

Estrutural Chamada 
Gráfica

Diagrama de 
Classe

Mostra  as  chamadas  e  suas 
sequências  entre  os  grupos  de 
funções.

Estrutural Diagrama de 
arquivos

Diagrama de 
Classe

Mostra o conjunto de extensões .c 
e  .h  e  suas  relações,  incluindo 
funções, tipo e variáveis 

Estrutural Diagrama do 
código-fonte

<nenhum> Apresenta o código-fonte gerado 
como um texto editável 

Comportamental Diagrama de 
Mensagens

Diagrama de 
Sequência

Mostra  as  sequências  de 
chamadas  e  eventos  enviados 
entre  os  conjuntos  de  arquivos, 
incluindo valores passados como 
parâmetros.

Comportamental Diagrama de 
Estado

Diagrama de 
Estado

Mostra o estado da máquina para 
arquivos;  como  as  funções 
inclusas  e  as  ações  são 
executadas  como  eventos 
(síncrono  ou  assíncrono)  foram 
recebidos.

Comportamental Diagrama de 
Fluxo

Diagrama de 
Atividade

Detalhes  acerca  do  fluxo  de 
controle para uma função ou caso 
de uso.

Desenvolvimento Funcional no UML 

Desenvolvedores  podem  programar  a  funcionalidade  com diagramas  em  UML 
utilizando  um  esteriótipo  chamado  arquivo  (file),  que  é  simplesmente  uma 
representação gráfica do arquivo de código. Este arquivo é capaz de conter todos 
os elementos que os desenvolvedores C tem utilizado para dividir o  design em 
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elementos da mesma maneira que classes são usadas para dividir um programa 
no modelo orientado a objeto.

O código gerado desse modelo se parece muito similar com o estilo de codificação 
estrutural  no  qual  os  programadores  em  C  estão  familiarizados.  O  perfil 
representa  arquivos  .c e  .h que tem o mesmo nome,  agrupando-os como um 
único elemento no diagrama chamado arquivo. Se você não utiliza o casamento 
dos  arquivos  .c  e  .h  no  seu  código,  então  nós  podemos  representar 
individualmente  um  único  arquivo  .c  ou  .h  no  diagrama.  Isto  significa  que 
desenvolvedores  não  precisam saber  como  fazer  um design  OO,  mas  apenas 
trazer  os  conceitos  que  eles  já  utilizam para  um outro  nível  de  abstração:  o 
modelo.  Essencialmente,  utilizando-se  dos  conceitos  de  arquivos,  variáveis  e 
funções;  pode-se  permitir  que  os  desenvolvedores  C  descrevam graficamente 
seus programas e gerem código WYSIWYG (What you see, is what you get) dos seus 
gráficos. Além disso, pode-se simular o design em um nível gráfico on próprio PC 
apenas executando o modelo UML antes de focar no protótipo, afim de garantir o 
comportamento e a correta funcionalidade. 

Vamos pegar um exemplo de um arquivo Timer; este deve manter uma faixa de 
tempo. Deverá conter variáveis tais como: minutos e segunddos, e funções como: 
reset e tick. A função reset irá inicializar as variáveis com zero e a função tick deve 
incrementar o tempo a cada segundo. Em um perfil C-Funcional nós podemos 
criar um simples diagrama de arquivos. A imagem a seguir:

O código C para este arquivo é exatamente o que você poderia experar de um 
típico programa:

extern int mins; 
extern int secs;
/*## operation Reset() */
void Reset();
/*## operation tick() */
void tick();

Este código assemelha-se com o que um programador C teria escrito, exceto pelo 
fato que este foi gerado através da adição desses elementos no diagrama acima. 

Funções  em  um  arquivo  podem,  obviamente,  comunicar-se  com  funções  em 
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outros  arquivos  e  também  podem  conter  comportamentos  definidos  por 
diagramas de estado ou fluxo. Além disso, arquivos e objetos podem ser usads no 
mesmo modelo e arquivos podem ser convertids em objetos, se necessário. Isso 
possibilia  aos  desenvolvedores,  caso  desejem,  migrar  uma  aplicação  para  um 
modelo OO sem perdas.
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Diagrama de Casos de Uso

O  diagrama  de  casos  de  uso é  usado  para  definir  grupos  coerentes  de 
requerimenos (chamados casos de uso) e suas relações com elementos externos 
(chamado atores).  Este  é  o  mesmo padrão UML e  é  uma maneira  eficiente  de 
organizar e gerenciar os requerimentos do sistema
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Diagrama de Arquivo

O  diagrama  de  arquivo,  mostra  graficamente  os  arquivos,  seus  conteúdos 
(normalmene, funções, variáveis e tipos) e as relações com outros arquivos (inclui 
código e cabeçalhos).
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Diagrama de Construção

O  diagrama  de  construção represena  os  artefatos  construídos  através  do 
processo de compilação e linkagem e como eles se relacionam entre si. 
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Chamadas Gráficas

A chamada gráfica mostras as relações entre funções e variáveis 
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Diagrama de Mensagem

Cada  diagrama de mensagem mostra um cenário particular no qual um grupo 
específico de mensagens (tanto assíncronas como síncronas) são processadas em 
uma ordem particular.  Existem normalmente  muitos  diagramas  de  mensagem 
para cada caso de uso ou colaboração de arquivos.
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Diagrama de Fluxo

O diagrama de fluxo é usuado primeiramente para representar um algoritmo ou 
algum detalhe funcional do fluxo de controle dentro de uma função. 

12



Validando o design utilizando o modelo

Em um  design  típico, nunca é claro se o modelo adotado é correto até que ele 
tenha  sido  executado.  Hoje,  a  tecnologia  disponibiliza  meios  para  produzir 
simulações  ou  animações  controladas,  permitindo  que  o  código  gerado 
automaticamente do modelo interaga de volta com as ferramentas de modelagem. 
A ferramenta então usa esta informação para decidir a execução do código nos 
termos  e  conceitos  da  modelagem.  Isto  significa  que  muitos  dos  mesmos 
diagramas usados ao descrever um modelo podem ser utilizados para validá-lo. 
Por  exemplo,  o  desenvolvedor  pode ver  o valor  das variáveis,  ver  o  que cada 
relação está definindo,  qual  o estado de cada arquivo,  traçar  as  chamadas de 
funções entre os arquivos e um diagrama de sequência, até mesmo através de um 
diagrama de fluxo. Esta animação pode ser feita a qualquer momento durante o 
projeto  e  possibilita  ao  progamador  dedicar  mais  tempo  sendo  altamente 
produtivo modelando o design (propriedade intelectual ou IP) ao invés de gastar 
horas traduzindo o modelo em código. Por ser possível testar e depurar o design 
ainda em níveis iniciais, tanto modelagem quanto código, problemas (bugs) são 
detectados e corrigidos rapidamente.

Gerando Código do Modelo

Dependendo  da  feramenta  utilizada,  códigos  em  C  podem  ser  gerados 
diretamente do modelo; todo o código que foi comentado no exemplo do Timer 
pode ser gerado automaticamente. De fato, a experiência do autor com projetos 
de modelagem de sistemas de tempo real e embarcados mostra que entre 65% e 
90% do código pode ser gerado automaticamente. A faixa restante, entre 10% e 
35% é o código que o programador escreve no corpo das funções, por exemplo, o 
conteúdo das funções  tick e  reset.  Código podem ser gerados automaticamente 
para  dependências,  associações,  arquivos,  funções,  variáveis,  diagramas  de 
estado,  diagramas de  fluxo,  etc;  O  programador  apenas  precisa  especificar  as 
funções e as ações no diagrama de estado.

Certificando que o Modelo e o Código estarão sempre Sincronizados

No uso tradicional de ferramentas CASE, programadores gastam a maior parte do 
tempo  criaando  modelos  e  então  gerando  o  código.  Depois  que  o  código  é 
modificiado é alterado para funcionar ninguém está com tempo ou energia para 
atualizar o modelo. A medida que o tempo passa, o modelo se distância mais e 
mais  do  código,  perdendo  a  sincronia,  tornado-se  cada  vez  menos  útil. 
Novamente,  a  tecnologia  é  agora  disponibilizada  para  garantir  que  qualquer 
modificação no código e no modelo estão em sincronia, sempre. Isto é importante 
durante a fase de manutenção como na construção de uma nova versão, aonde 
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novas características não adicionadas. 

Conclusão

A introdução de conceitos naturais da linguagem C, tais como arquivos, funções e 
variáveis como um perfil UML, agora, permite que o desenvolvedor C desfrute de 
todos  os  benefícios  da  arquitetura  inspirada  em  modelos  (Model-Driven-
Architecture) enquanto pensa e trabalha a maneira como elas devem ser.  Através 
desses processos de visualização,  agora, é possível incorporar códigos antigos no 
ambiente  de  desenvolvimento  sem  alterar  uma  única  linha,  permitindo 
desenvolvedores  C  reutilizar  o  código  (IP),  tal  como ele  é  ou  como ponto  de 
partida para novas idéias.  A geração de códigos estruturados de qualidade na 
produção de software,  diretamente do modelo,  diminui  o risco,  permitindo ao 
UML e o MDA adaptar-se ao seu processo existente.  Isto reduz o risco de adotar 
tais tecnologias e provém uma enorme economia do tempo de desenvolvimento. 
Muitas  companhias  utilizaram  o  UML  baseado  no  MDA  nos  processos  de 
desenvolvimento e constataram que reduziram o ciclo de desenvolvimento em 
pelo menos 30%.

Sobre o Autor

Dr.  Bruce  Powel  Douglass  tem mais  de  25  anos  de  experiência  no  design de 
aplicações  críticas  e  seguras  de  tempo-real  e  uma  variedade  de  ambientes 
dedicados de tempo-real. Ele já projetou e ministrou cursos sobre orientação a 
obojetos,  tempo-real,  e  desenvolvimento  de  sistemas  críticos  baseado  na 
segurança.  Ele  é  um  dos  membros  das  mesas  de  conselho  nas  conferências: 
Embedded Systems Conference, UML World Conference, and Software Development 
magazine.  Foi co-responsável do Real-Time Analysis and Design Working Group 
in  the  OMG  standards  organization.  Bruce  já  escreveu  11  livros  sobe 
desenvolvimento de software incluindo  “Real-Time UML 3rd Edition: Advances in 
the UML for Real-Time Systems” e seu último livro “Real-time UML Workshop for 
Embedded Systems” (Elsevier Press, 2006). Ele é um evangelista chefe na Telelogic, 
líder em ferramentas de automação para sistemas em tempo-real,  orientado a 
objeto e estruturados.

Sobre a Telelogic

Telelogic é líder global em prover soluções para automatização e o suporte de 
melhores praticas nas corporações – desde poderosos modelos em processos de 
negócio  e  arquitetura  empresarial  até  os  requerimentos  necessários  no 
desenvolvimento  de  sistemas  avançados  e  software.  Para  maires  informações 
acesse: http://www.telelogic.com
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