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OBJETIVO: Apresentar ao aluno os conceitos básicos teórico e práticos dos sistemas de tempo real, visando
a capacitar o aluno ao projeto e desenvolvimento de aplicações de tempo real; conhecer os aspectos da
interação hardware-software; conhecer e saber utilizar os métodos e técnicas para a modelagem e
desenvolvimento de sistemas em tempo real; introduzir noções de confiabilidade, tolerância a falhas e
segurança em sistemas e aplicações em tempo real.
EMENTA: Conceitos básicos dos Sistemas de Tempo Real (STR); tipos e aplicações de STR; caracterização
dos STR: STR críticos e STR distribuídos; especificação de STR; aspectos da modelagem estrutural de STR;
interação software-hardware; técnicas de alocação e escalonamento; modelagem comportamental de STR:
diagramas de estado; padrões de projeto e frameworks para o desenvolvimento de STR; análise de
confiabilidade e tolerância a falhas; análise de segurança; métodos, técnicas e ferramentas para o
desenvolvimento de sistemas de software de tempo real. Estudo de caso: utilização de softwares de apoio à
modelagem e desenvolvimento, em linguagem orientada a objetos, de aplicações de tempo real.
ÁREA DE FORMAÇÃO DCN: Profissional
EIXO DE CONTEÚDOS E ATIVIDADES: Sistemas e Processos Produtivos
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A bibliografia indicada será complementada e mantida atualizada através da utilização de artigos científicos
de periódicos e anais de congressos, bem como de web sites da Internet.

