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Abstract. This paper describes a free software alternative for the computer
architecture simulators used in UFRGS courses in Computer Science and
Engineering undergraduate programs. The project is in development and
available under GNU GPL license.

Resumo.Este artigo descreve uma alternativa em software livre para os
simuladores de arquitetura de computadores utilizados em disciplinas dos
cursos de Cîencia da Computaç̃ao e Engenharia de Computação da UFRGS.
O projeto est́a em desenvolvimento e disponı́vel sob a licença GNU GPL.

1. Introdução
A sofisticaç̃ao das arquiteturas atuais torna o ensino de Arquitetura de Computadores uma
tarefa desafiadora. Em geral, estaáreaé coberta no ińıcio dos cursos de Computação,
o que dificulta ao aluno ingressante o estudo da elevada complexidade do conjunto de
instruç̃oes e dos recursos de otimização – tais comocache, meḿoria virtual, pipelines,
etc. Uma posśıvel soluç̃ao para esta dificuldadeé a utilizaç̃ao de simuladores.

O uso de simuladores em disciplinas de Arquitetura de Computadoresé um
recurso did́atico amplamente utilizado [Weber et al., 1995]. A principal vantagem de
estudar uma ḿaquina virtual mais simples ao invés de um processador realé oferecer
uma maior facilidade de aprendizado ao educando, livrando-o de detalhes não essenciais.
Al ém disso, temos a vantagem de poder fazer uma evolução incremental nos modelos,
aumentando o ńumero de instruç̃oes e complexidade das arquiteturas simuladasà medida
que as disciplinas avançam, e proporcionando ao aluno uma visão ascedente (bottom-up)
de um sistema computacional.

Os professores Raul Fernando Weber e Carlos Arthur Lang Lisbôa, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveram uma linha de simuladores
de arquitetura para as cadeiras ministradas por eles de Arquitetura de Computadores
[Weber, 2004]. Esta linha conta com 4 simuladores (Neander, Ahmes, Ramsese
Cesar), em uma ordem incremental de complexidade. Estes simuladores vêm sendo
desenvolvidos h́a vários anos, encontrando-se em um grau elevado de qualidade, inclusive
sendo utilizados por professores de outras universidades (como Unilasalle, UFPel, UPF,
PUCRS, Unioeste, UCDB, IESPLAN e UCB, entre outras).

No entanto, estes simuladores rodam apenas em plataformaWindows, limitando
os alunos a utilizarem apenas este sistema operacional. Além disso, seus códigos-fonte
não s̃ao disponibilizados, o que dificulta a descoberta de erros e o desenvolvimento de
novas facilidades.

Foram essas as motivações principais para o surgimento do projetoBoĺıvar 1, que
pretende oferecer uma alternativa aos simuladores emsoftwarelivre. Isso permitiŕa que

1Dispońıvel em http://sourceforge.net/projects/bolivar/



os principais usúarios do sistema – os alunos – possam contribuir para a melhoria da
qualidade dosoftware, e tamb́em professores de outras universidades possam introduzir
ou suprimir caracterı́sticas dos simuladores conforme suas necessidades.

2. Arquiteturas Simuladas

As máquinas virtuais citadas apresentam arquiteturas muito primitivas quando
comparadas̀as arquiteturas comerciais atuais (em especial a arquitetura x86), sendo muito
mais semelhantes a microcontroladores do que propriamente microprocessadores. No
entanto, cabe ressaltar que devido ao seu caráter did́atico, muitas vezes a escassez de
recursos serve como um incentivoà criatividade dos alunos. Daremos uma descrição
sucinta das arquiteturas utilizadas, que estão definidas precisamente em [Weber, 2004].

O primeiro simulador da linháe o Neander, uma ḿaquina virtual de 8bits
inspirada no IAS [von Neumann and Goldstine, 1947]. Ele possui um conjunto de
apenas 11 instruções, e sua meḿoria de trabalhóe limitada a 256 palavras de memória.
Existe apenas um registrador (acumulador), e praticamente toda manipulação de dados
é precedida por uma operação Load Accumulator(LDA) e sucedida por uma operação
Store Accumulator(STA). Tamb́em conta com 2flags(Zero e Negativo), e instruções de
desvios condicionais para cada caso deflag ativo. Seuúnico modo de endereçamentoé
o direto. Esta ḿaquinaé utilizada para dar uma primeira noção sobre o funcionamento
de um microprocessador aos alunos ingressantes nos cursos de Ciência e Engenharia de
Computaç̃ao.

O Neander possui duas ḿaquinas sucessoras diretas, que possuem
distintas caracterı́sticas adicionais, fato que torna difı́cil precisar uma relaç̃ao de
evoluç̃ao/depend̂encia entre ambas. Contudo, ambas são ḿaquinas de 8bits, possuem a
antiga limitaç̃ao de 256 palavras de memória e mant́em compatibilidade bińaria com os
programas legados doNeander.

A primeira ḿaquina sucessoráe oAhmes, projetado com fins cientı́ficos. Como
caracteŕısticas adicionais, possuiflags Carry, BorroweOverflow, além de operaç̃oesShift
e Rotateem seu conjunto de instruções, que facilitam a implementação de operaç̃oes de
multiplicaç̃ao, divis̃ao e aritḿetica com ńumeros em ponto flutuante.

A outra arquitetura que advém doNeanderé oRamses, uma ḿaquina destinada
ao processamento de dados. Possui 4 modos de endereçamento (direto, indireto, imediato
e indexado) e 3 registradores (2 de propósitos gerais e 1 déındice), aĺem de suportar
sub-rotinas (que, contudo, não podem ser aninhadas nem recursivas). Isto permite uma
maior capacidade de manipular as estruturas de dados e o fluxo do programa (iterações e
modularizaç̃ao do programa).

Por fim, a última arquitetura virtual apresentadaé o Cesar, uma ḿaquina
significativamente diferente de suas antecessoras, inspirada noPDP-11 [Bell, 1969].
O Cesar é uma ḿaquina de 16bits, possui 64Kb de meḿoria, 7 registradores de
proṕositos gerais, além de facilidades adicionais para uso de pilha e chamadas recursivas
de subrotinas. Também existe mapeamento direto entreáreas de meḿoria e dispositivos
de entrada e saı́da, o que permite escrever programas no Cesar que lêem entradas do
teclado e escrevem em um pequeno visor de uma linha.

3. Implementaç̃ao

A implementaç̃ao dos simuladores foi completamente realizada utilizandosoftware
livre. A plataforma utilizada para seu desenvolvimento foi o sistema operacional



GNU/Linux, distribuiç̃aoGentoo. Tanto a interface quanto as ”máquinas virtuais” foram
implementadas em linguagemC.

Foi utilizado o modelo MVC (Model-Viewer-Controller), que separa a
representaç̃ao dos dados nas aplicações de sua representação gŕafica. Em nosso caso,
as ḿaquinas virtuais implementadas são totalmente dissociadas de sua interface gráfica,
comunicando-se com ela somente através de protocolos bem definidos. Outra importante
decis̃ao de projeto foi construir as ḿaquinas virtuais utilizandoGObject, uma biblioteca
em C que agrega uma vasta gama de facilidades obtidas com a Orientação a Objetos, como
polimorfismo, herança ḿultipla, etc. Isto facilta a criaç̃ao de novas ḿaquinas virtuais,
por meio dos mecanismos de herança e sobrecarga de métodos. Estas escolhas visam a
modularizaç̃ao e consequente aumento da manutenabilidade dosoftware.

O projeto herda a portabilidade de suas bibliotecas. A interface gráfica foi feita
utilizando o GTK+-2.0 [Warkus, 2004], e utilizou-se também Glib, por sua tipagem
independente de arquitetura. Portanto, torna-se possı́vel o uso deste simulador em
diversas plataformas, a citar,Linux, Windows, FreeBSD, Solaris, entre outras. Aĺem
disso, osbindingsdispońıveis na bibliotecaGTK+ tornam o desenvolvimento modular
mais verśatil, permitindo a implementação em linguagens de programação de mais alto
ńıvel, tais comoC++ , Java, Perl ouPython.

Para o gerenciamento do projeto, foi utilizado oSubversion
[Collins-Sussman et al., 2004], uma ferramenta para controle de versões, que permitiu
o desenvolvimento colaborativo dosoftware. O uso doSubversionproporcionou um
ciclo rápido de desenvolvimento, onde procurou-se obter protótipos o mais cedo possı́vel
[Raymond, 2001]. À medida que as funcionalidades do projeto são implementadas,
elas s̃ao testadas e depuradas, resultando em um código consistente ainda jovem, e
dificultando a herança de erros de implementações anteriores.

4. Interface

O desenvolvimento de uma interface gráfica amiǵavel mostrou-se um dos maiores
desafios do projeto. Por tratar-se de uma ferramenta de ensino, o uso de uma interface
intuitiva e limpa é um dos fatores que mais afetam o grau de aprendizado do aluno
[Weber et al., 1995].

Buscou-se produzir uma interface semelhanteà dos simuladores originalmente
constrúıdos. Isso incentiva a migração para a vers̃ao livre e permite uma maior facilidade
de adaptaç̃ao dos alunos que já utilizavam a vers̃ao propriet́aria. Além disso, tamb́em
é importante permitir a interoperabilidade entre os dois simuladores, para que não haja
diverĝencia tanto na aula quanto nos trabalhos em grupo.

5. Conclus̃oes

Este projeto tem por missão osoftwarelivre. Não somente para portar uma ferramenta
propriet́aria para outras plataformas, mas sim como um esforço no intuito de encorajar os
discentes a experimentar, utilizar e desenvolversoftwarelivre. Ainda, este projeto visa
colaborar com a implementação de um curŕıculo livre na Universidade, de modo que o
aluno tenha o direito de escolher a versão que atender melhor as suas necessidades.

O uso de software livre permite que usuário, ao constatar a ausência de alguma
funcionalidade desejada, possa facilmente implementá-la e disponibilizar aos outros
interessados. Isto se torna importanteà medida que professores passam a empregar
o simulador (ou uma variante deles) em suas disciplinas, sem precisar esperar que o



Figura 1: Captura de tela do simulador Neander original

Figura 2: Captura de tela do simulador Neander do projeto Bolı́var



desenvolvedor corrija os erros ou implemente as facilidades desejadas. Isto pode levar ao
desenvolvimento de outros simuladores, como por exemplo, simuladores de arquiteturas
superescalares.

Por fim, cabe ressaltar que a sugestão para o nome do projeto tem como origem
o nome de Siḿon Boĺıvar, general e lı́der revoluciońario venezuelano responsável pela
libertaç̃ao de v́arias col̂onias espanholas na América do Sul. Eé justamente essa a
principal meta do projeto: oferecer a liberdade de escolha dentro da Universidade.
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