
Resumo  

Habitualmente, um serviço de controlo de tempo-real é considerado como tendo uma única 

“deadline”. Esta filosofia deve-se, em grande parte, ao facto da maioria da literatura de tempo-real 

sugerir - quer implícita, quer explicitamente - que o mérito temporal de um serviço de controlo deve 

ser entendido como uma função em degrau: caso um serviço seja entregue até um determinado 

tempo, o seu mérito é positivo e constante; caso contrário, é-Ihe atribuído um mérito nulo ou 

francamente negativo, consoante se trate de um serviço de tempo-real não-crítico ou crítico, 

respectivamente. Porém, esta modelização é inadequada à generalidade dos serviços de controlo, 

porque são raros na prática aqueles cujo mérito temporal transita abruptamente de um valor máximo 

para um valor mínimo.  

Esta constatação justifica a atribuição de duas “deadlines” a um serviço de controlo de tempo-real: 

uma nominal - quantificada num contexto de desempenho e cuja perda é benigna - e uma crítica - 

definida num contexto de segurança e cuja perda pode ser catastrófica. E porque a “deadline” crítica 

de um serviço de controlo nunca é menos folgada do que a sua “deadline” nominal e raramente com 

ela coincide, tem-se que as “deadlines” de um serviço assim definidas estão separadas por um certo 

intervalo de tempo que denota uma importante propriedade do objecto controlado: a sua 

complacência temporal relativamente a esse serviço.  

Esta modelização é mais virtuosa do que a tradicional, porque define o tempo pelo qual um 

controlador pode retardar a entrega de um serviço quando sofre uma qualquer perturbação, como, 

por exemplo, o impacto de uma falha; consequentemente, ela é suposta permitir quantificar com 

exactidão e no contexto da aplicação, o tempo que um controlador de tempo-real pode despender no 

processamento de um erro. Esta tese prova esta conjectura e analisa algumas das suas 

consequências: como ponto de partida, propõe uma metodologia conducente à quantificação da 

“deadline” nominal e crítica de um serviço de controlo genérico; posteriormente, desenvolve um 

conjunto de paradigmas que, equacionando a complacência temporal de um objecto controlado 

relativamente aos diferentes serviços de controlo de que depende, permitem definir a máxima 

redundância temporal que um controlador alicerçado num algoritmo de escalonamento estático ou de 

prioridades fixas pode incorporar para efeitos de processamento de erros; finalmente, apresenta um 

exemplo de aplicação demonstrativo de que a devida quantificação da complacência temporal de um 

objecto controlado pode abrir as portas à realização de um controlador eficiente, seguro e de baixo 

custo.  


