
PF: Calculadora com o Nios II

Introdução

Nesta  atividade,  baseando-se  no  funcionamento  do  projeto  realizado  na  AP3:  Calculadora
rudimentar, uma implementação parecida foi realizada em software, com o uso de um processador Nios
II. Nesse caso, toda a lógica, bem como a captura de interações e as respostas ao usuário, foram todas
tratadas na aplicação desenvolvida utilizando a linguagem C.

Adaptando a máquina de estados criada na atividade anterior para esta versão em  software, a
lógica sequencial dos processos foi mantida. Adicionalmente, foi implementado o uso da tela LCD, que
instrui o usuário ao longo do processo, informando, em tempo real, o que está ocorrendo no circuito.

Processador Nios 2

Para que toda a computação em software seja possível, foi criado um processador com o Nios II.
Utilizando a ferramenta Platform Designer do Quartus 20, todos os componentes do processador foram
alocados e conectados. Toda a estrutura criada possui os seguintes componentes:

• Componente “Clock Source”:  nomeado para  “clk_0”,  é  o  componente  inicial  do sistema.  Nele,
estão as entradas de clock e reset. Há, também, as saídas de clock e reset, que serão utilizadas nos
componentes a seguir.

• Componente “Nios II Processor”: nomeado para “nios2_0”, é o processador do sistema e possui as
portas  clk  e  reset,  que serão conectadas nas saídas respectivas do “clk_0”. Além dessas, há as
portas  “instruction_master”,  “data_master”,  “irq”,  “debug_reset_request”,  “debug_mem_slave”  e
“custom_instruction_master”. A porta “data_master” será conectada nos componentes que serão
explicados a seguir. A porta “instruction_master” é conectada na porta “s1” do componente de
memória que será explicado abaixo.

• Componente “On-Chip Memory (RAM or ROM) Intel FPGA IP”: nomeado para “onchip_mem”, para
esse sistema, foi criado para ser a memória RAM, ou seja, armazenará dados apenas durante a
execução do programa. O tamanho da memória foi definido do em 40 kilobytes. A porta “s1” é
conectada na porta “instruction_master” do “nios2_0”. As portas “clk” e “reset” são conectadas nas
saídas respectivas de “clk_0”. 

• Componente “JTAG UART Intel FPGA IP”:  nomeado para “jtag_uart”,  uma de suas finalidades é
permitir  uma fácil  depuração através de um console do Nios.  Dessa forma, não é necessário
utilizar elementos extras como PIO  ou o display de LCD para poder depurar o programa gravado.
A porta “avalon_jtag_slave” é conectada na porta “data_master” do “nios2_0”.  As portas “clk” e
“reset” são conectadas nas saídas respectivas de “clk_0”. A porta “irq” é conectada na porta “irq”
do “nios2_0”. O valor de IRQ definido foi de 16.

• Componente “Interval Timer Intel FPGA IP”: nomeado para “sys_clk_timer”, possui as portas “clk” e
“reset”,  conectadas  nas  saídas  respectivas  de  “clk_0”,  “s1”,  conectada  porta  “data_master”  do
“nios2_0” e “irq”, conectada na porta “irq” do “nios2_0”. O valor de IRQ foi definido em 1. O objetivo
desse componente é propiciar um “tick” periódico de “clock” no sistema.
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• Componente “System ID Peripheral Intel FPGA IP”: nomeado para “sysid”, o objetivo do mesmo é
prevenir que um programa compilado para um sistema Nios II  diferente seja acidentalmente
utilizado.  Em outras palavras,  com esse componente,  o complemento Nios  II  SBT para a IDE
Eclipse consegue impedir que programas compilados para um sistema diferente seja baixado na
placa.  Possui  as  portas  “clk”  e  “reset”,  que são  conectadas  nas  saídas  respectivas  do  “clk_0”.
Adicionalmente,  possui  a  porta  “control_slave”,  que  é  conectada  na  porta  “data_master”  do
“nios2_0”. 

• Dois componentes “PIO (Parallel I/O) Intel FPGA IP”: permite que seja usado como entrada, saída
ou ambos para dados. Foi ajustado para comportar 19 bits de instrução. A porta “s1” foi ligada na
porta “data_master” do “nios2_0”. As portas “clk” e “reset” são conectadas nas saídas respectivas
do “clk_0”.  Por fim, a porta “external_connection” é ligada externamente nos componentes de
hardware desejados.
◦ O componente apelidado de “led_pio”, foi definido como saída de dados. Nesse projeto, foi

utilizado  para  ligar  os  18  LEDs  vermelhos  e  um  LED  verde,  que  representa  o  bit  mais
significativo. Além disso, esse barramento foi conectado em um circuito conversor de binário
para BCD, que por sua vez está conectado em um circuito conversor de BCD para display de 7
segmentos. Dessa forma, é possível realizar a representação numérica, na base decimal, dos
bits que são representados no barramento;

◦ O componente apelidado de “entrada_pio” foi definido como entrada de dados. Nesse projeto,
esse barramento foi  conectado nas 18 chaves deslizantes e em um dos quatro botões.  O
botão  altera  o  bit  mais  significativo  do  barramento,  e  as  chaves  alteram  todos  os  bits
restantes;

• Componente  “16x2  Character  Display”:  nomeado  de  “lcd_16x2”,  permite  que  dados  sejam
representados em uma tela de LCD que possui espaço para duas linhas, com 16 caracteres cada.
Possui as portas “clk” e “reset”, que são conectadas nas saídas respectivas do “clk_0”, a porta
“avalon_lcd_slave”,  que  é  conectada  na  porta  “data_master”  do  “nios2_0”  e  a  porta
“external_interface”, que a interface externa a ser mapeada no hardware do LCD.

Abaixo, é mostrado como o sistema ficou montado:



Com o sistema pronto, basta utilizar a opção “Assign Base Addresses” no “Platform Designer”,
conforme mostrado abaixo:

Isso realocará os endereços de memória para resolver conflitos e arranjar tudo de forma coesa.
Em seguida, basta exportar esse sistema como código VHDL para que seja utilizado no projeto.

Código VHDL

Após a criação do processador com Nios II, é preciso realizar as conexões corretas no hardware.
Nesse projeto, foram utilizadas as seguintes portas de entrada e saída:

entity topo is
port (

CLOCK_50                           : in std_logic;
KEY                                : in std_logic_vector(1 downto 0);
LEDR                               : out std_logic_vector(17 downto 0);
LEDG                               : out std_logic_vector(0 downto 0);
HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5 : out std_logic_vector(6 downto 0);
SW                                 : in  std_logic_vector(17 downto 0);
LCD_DATA                           : inout std_logic_vector(7 downto 0);
LCD_EN, LCD_RW, LCD_ON, LCD_BLON   : out std_logic;
LCD_RS                             : out std_logic

);
end entity;

A porta “LCD_DATA”, foi tem sentido bidirecional, uma vez que é possível enviar e receber dados
da tela de LCD. Abaixo, é detalhada a utilização de cada porta:

• CLOCK_50: é o clock de 50 MHz interno da placa FPGA onde o circuito será gravado;
• KEY: permite o mapeamento nos botões de pressão. São quatro botões ao todo. Nesse caso, o

mapeamento está ocorrendo nos dois primeiros botões, da direita para a esquerda;
• LEDR: são os LEDs vermelhos. Nesse projeto, todos os LEDs vermelhos são utilizados. Ao todo,

são 18.
• LEDG: são os LEDs verdes. Apenas um é utilizado nesse projeto. Ao todo, há 8 LEDs verdes na

placa.
• HEX[0..5]: são os display de 7 segmentos. São utilizados seis dos oito displays disponíveis.
• SW: são as chaves deslizantes. Todas as 18 chaves são utilizadas. 
• LCD_DATA: é a porta de dados do LCD e é necessária para o funcionamento do mesmo;
• LCD_EN: ativa o LCD;
• LCD_RW: define se a porta de dados está operando em modo de leitura ou escrita;
• LCD_ON: liga o LCD;
• LCD_BLON: porta para controle da luz de fundo;
• LCD_RS: é a porta do “register select”;

O processador do Nios II foi declarado da seguinte forma:

component system is
    port (
        clk_clk                                 : in    std_logic                     := 'X';             -- clk
        led_pio_external_connection_export      : out   std_logic_vector(18 downto 0);                    -- export
        reset_reset_n                           : in    std_logic                     := 'X';             -- reset_n
        lcd_16x2_external_interface_DATA        : inout std_logic_vector(7 downto 0)  := (others => 'X'); -- DATA
        lcd_16x2_external_interface_ON          : out   std_logic;                                        -- ON



       lcd_16x2_external_interface_BLON       : out    std_logic;                                        -- BLON
       lcd_16x2_external_interface_EN         : out    std_logic;                                        -- EN
       lcd_16x2_external_interface_RS         : out    std_logic;                                        -- RS
       lcd_16x2_external_interface_RW         : out    std_logic;                                        -- RW
       entrada_pio_external_connection_export : in     std_logic_vector(18 downto 0) := (others => 'X')  -- export
    );
end component system;

Já a instanciação ficou da seguinte forma:

u0 : component system
    port map (
    clk_clk                                => CLOCK_50,    -- clk.clk
    led_pio_external_connection_export     => saida_ledr,  -- led_pio_external_connection.export
    reset_reset_n                          => KEY(0),      -- reset.reset_n
    lcd_16x2_external_interface_DATA       => LCD_DATA,    -- character_lcd_0_external_interface.DATA
    lcd_16x2_external_interface_ON         => LCD_ON,      -- .ON
    lcd_16x2_external_interface_BLON       => LCD_BLON,    -- .BLON
    lcd_16x2_external_interface_EN         => LCD_EN,      -- .EN
    lcd_16x2_external_interface_RS         => LCD_RS,      -- .RS
    lcd_16x2_external_interface_RW         => LCD_RW,      -- .RW
    entrada_pio_external_connection_export => KEY(1)&SW
);

Além  do  processador  com  Nios  II,  outros  componentes  também  foram  utilizados,  como  o
conversor de binário para BCD, adaptado para funcionar com 19 bits, e o conversor de BCD para display
de 7 segmentos. A declaração do conversor binário para BCD ficou da seguinte forma:

component bin2bcd is
    generic(N: positive := 19);
    port(
        clk, reset                         : in  std_logic;
        binary_in                          : in  std_logic_vector(N-1 downto 0);
        bcd0, bcd1, bcd2, bcd3, bcd4, bcd5 : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end component;

Já a declaração do conversor de BCD para display de 7 segmentos ficou da seguinte forma:

component bcd2ssd is
    port (
        BCDin         : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        Seven_Segment : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
end component;

Como auxílio,  foram criados  conectores  para  a  saída do barramento PIO e  também para  os
displays de 7 segmentos.

signal saida_ledr                                                             : std_logic_vector(18 downto 0);
signal bcd0_disp0, bcd1_disp1, bcd2_disp2, bcd3_disp3, bcd4_disp4, bcd5_disp5 : std_logic_vector(3 downto 0);

A instanciação do conversor de binário para BCD ficou da seguinte forma:

b2b : component bin2bcd
    port map (
        clk       => CLOCK_50,
        reset     => KEY(0),
        binary_in => saida_ledr,
        bcd0      => bcd0_disp0,
        bcd1      => bcd1_disp1,
        bcd2      => bcd2_disp2,
        bcd3      => bcd3_disp3,
        bcd4      => bcd4_disp4,
        bcd5      => bcd5_disp5
    );

A instanciação do conversor de BCD para display de 7 segmentos ficou da seguinte forma:



disp[0..5] : component bcd2ssd
    port map (
        BCDin         => bcd[0..5]_disp[0..5],
        Seven_Segment => HEX[0..5]
    );

Por fim, o PIO de saída foi ligado nos LEDs correspondentes:

LEDR <= saida_ledr(17 downto 0);
LEDG <= saida_ledr(18 downto 18);

Máquina de estados ASM

O diagrama de máquina de estados ASM ficou dessa forma:

 

No estado inicial “idle”, é coletada a operação que será realizada. Na tela de LCD, a escolha é
exibida em tempo real, conforme mostrado abaixo:

Dependendo da posição das duas chaves deslizantes mais significativas, ou seja, localizadas na
extrema esquerda,  a  operação de  soma,  subtração,  incremento ou decremento é  definida.  A  chave
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deslocada para cima representa o valor 1 em binário e 0, caso contrário. Dessa forma, a combinação
para selecionar o operador dá-se da seguinte forma:

• SW 17 = 0 e SW 16 = 0: soma
• SW 17 = 0 e SW 16 = 1: subtração
• SW 17 = 1 e SW 16 = 0: incremento
• SW 17 = 1 e SW 16 = 1: decremento

Pressionando o segundo botão, da direita para a esquerda, passa-se para o próximo estado. Se a
operação for de soma ou subtração, o próximo estado é “op2_ent”, que capturará o primeiro operando.
O  valor  do  operando  é  mostrado  em  tempo  real  tanto  na  tela  de  LCD  quanto  nos  displays  de  7
segmentos. O valor máximo possível para um operando é 262143, sendo um valor de 18 bits. Abaixo, é
ilustrada a operação de soma:

Nesse estado, o valor pode ser modificado pelo usuário, e é atualizado em tempo real na tela de
LCD e nos displays de 7 segmentos,  além de ser representado nos 18 LEDs logo acima das chaves
deslizantes. Um cursor piscante fica localizado em cima do último dígito do operando, sinalizando para o
usuário essa possibilidade de alterar o valor. Abaixo, é mostrado o número sendo alterado para o valor
máximo:

Conforme mostrado, o novo valor é mostrado na tela de LCD, nos displays de 7 segmentos e nos
LEDs vermelhos acima das chaves deslizantes.



Pressionando a tecla “Enter”, passa-se para o estado “op_2”, que capturará o segundo operando.
Abaixo, é mostrado o que o usuário visualiza quando o programa atinge essa etapa:

Logo abaixo do título da operação, é possível já vislumbrar a montagem da mesma, o qual o
segundo operando é localizado à direita. 

Pressionando  a  tecla  “Enter”,  passa-se  para  o  estado  “resultado”  e  a  operação  que  estava
montada na segunda linha passa para a primeira linha e na segunda linha ocorre o resultado, conforme
mostrado abaixo:

O valor 524286 é o máximo que o sistema consegue computar, dado os valores máximos dos
operandos. O processo é semelhante no caso da operação de subtração:



Caso a operação selecionada no estado “idle” seja incremento ou decremento, o próximo estado é
“op1_ent”. Abaixo é mostrado como a operação de incremento é representada na tela de LCD:

 
A mesma é representada com o símbolo “++”. Ao pressionar a teclar “Enter”, indo para o estado

“op1_ent”, a primeira linha da tela de LCD passa a conter o nome da operação e a segunda linha contém
a montagem da operação, conforme mostrado abaixo:



Na foto, o valor 65535 está para ser incrementado em 1, ou seja, passará para 65536. Isso ocorre
quando a tecla “Enter” é pressionada e o estado é “resultado”.  Abaixo, está uma foto que mostra o
processo na prática:

No caso da operação de decremento, o processo é o mesmo, com a diferença de em vez de
somar o valor 1, retira-se 1:

Abaixo, está o diagrama da máquina de estados:



Programa em C

Aproveitando as capacidades conquistadas com a criação do processador Nios 2, foi escrito um
programa simples em C que implementa a calculadora descrita acima. Para tal, foi utilizada a IDE Eclipse
com alguns complementos para os Nios 2. Isso permite criar um código que, ao ser compilado, torna-se
compatível com o sistema gerado.

Para auxiliar na captura de dados, foram criadas algumas funções que filtram os dados para que
fiquem da forma esperada. Abaixo são elencadas as funções:

• Função que trata a entrada e extrai o valor dos 18 bits menos significativos:

int ler_operando(){
int entrada = IORD(ENTRADA_PIO_BASE, 0);

// return (int) entrada & 65535;   // Caso a entrada seja de 16 bits
return (int) entrada & 262143;  // Caso a entrada seja de 18 bits

}

• Função que trata a entrada e extrai o valor dos bits 17 e 16. Para tal, todos os bits não desejados
são zerados e os bits restantes são deslocados 16 posições para a direita. Dessa forma, os valores
possíveis variam de 0 a 3:

int ler_operacao(){
int entrada = IORD(ENTRADA_PIO_BASE, 0);
int valor_lido = (int) entrada & 196608;
return valor_lido >> 16;

}

• Função que trata a entrada e extrai o valor do bit mais significativo (bit 18). No caso, esse valor é
definido pelo botão de pressão.  Quando o botão é pressionado,  o mesmo assume valor 0 e
quando é  solto  assume valor  1.  Como esse  é  um comportamento  contraintuitivo,  o  valor  é
invertido ao ser retornado para que quando o botão seja pressionado o valor retornado seja 1 e
quando solto o valor seja 0. Para extrair  o valor,  zera-se todos os bits não desejados e o bit
desejado é deslocado 18 posições para a direita:

int ler_enter(){
int entrada = IORD(ENTRADA_PIO_BASE, 0);
int valor_lido = (int) entrada & 262144;
return 1 - (valor_lido >> 18);

}

Além dessas, foram criadas funções que realizam tarefas auxiliares ao longo da aplicação. Tais
funções são elencadas abaixo:

• Função que realiza o cálculo final, obtendo o resultado da operação escolhida:

int calcula(int operacao, int operando1, int operando2){
    if (operacao == somar) return operando1 + operando2;
    else if (operacao == subtrair) return operando1 - operando2;
    else if (operacao == incrementar) return ++operando1;
    else if (operacao == decrementar) return --operando1;
    else return 0;
}

• Função que limpa toda a tela de LCD, inserindo o caractere de espaço em todas as posições:

void limpa_lcd(alt_up_character_lcd_dev * lcd){
// Apagar inserindo espaço em cada posição
for (int y = 0; y < 2; y++){

alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(lcd, 0, y);
for (int x = 0; x < 16; x++){

alt_up_character_lcd_string(lcd, " ");



}
}

}

• Função que limpa apenas uma linha, sendo esta informada como segundo parâmetro:

void limpa_linha(alt_up_character_lcd_dev * lcd, int linha){
alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(lcd, 0, linha);
alt_up_character_lcd_string(lcd, "                ");
alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(lcd, 0, linha);

}

• Função que traduz o número lido durante a  captura da operação escolhida e  traduz na sua
representação em formato de sinal. O resultado da operação é gravado no segundo parâmetro
passado como argumento da função:

void traduz_operador(int operacao, char * operador_resultante){
if (operacao == somar) sprintf(operador_resultante, "+");
else if (operacao == subtrair) sprintf(operador_resultante, "-");
else if (operacao == incrementar) sprintf(operador_resultante, "++");
else if (operacao == decrementar) sprintf(operador_resultante, "--");
else sprintf(operador_resultante, "desconhecido");

}

• Função que traduz o número lido durante a  captura da operação escolhida e  traduz na sua
representação por extenso. Essa representação é utilizada como título da operação:

void traduz_operador_extenso(int operacao, char * operador_resultante){
if (operacao == somar) sprintf(operador_resultante, "Somar");
else if (operacao == subtrair) sprintf(operador_resultante, "Subtrair");
else if (operacao == incrementar) sprintf(operador_resultante, "Incrementar");
else if (operacao == decrementar) sprintf(operador_resultante, "Decrementar");
else sprintf(operador_resultante, "Desconhecido");

}

De forma que o programa ficasse mais organizado, foram criadas constantes no início do código:

#define somar       0
#define subtrair    1
#define incrementar 2
#define decrementar 3

#define idle        4
#define op1_ent     5
#define op2_ent     6
#define op_2        7
#define resultado   8

Na função “main()”,  o programa começa iniciando o LCD. Para tal,  cria-se um ponteiro do tipo
“alt_up_character_lcd_dev”. Esse ponteiro, então, é utilizado para obter o endereço do dispositivo. Esse
endereço é obtido pela função “alt_up_character_lcd_open_dev”. Em seguida, é chamada a função que
inicializa a tela de LCD “alt_up_character_lcd_init”. Abaixo, está o código que realiza as ações explicadas
acima:

alt_up_character_lcd_dev * dispositivo_LCD;
dispositivo_LCD = alt_up_character_lcd_open_dev ("/dev/lcd_16x2");
alt_up_character_lcd_init(dispositivo_LCD);

Em seguida, são criadas algumas variáveis que auxiliarão no tratamento e armazenamento dos
valores utilizados ao longo da aplicação:

int estado = 0, operacao = 0, operando1 = 0, operando2 = 0, enter = 0, resultado_final = 0;
char primeira_linha[16], segunda_linha[16], operador[2], conta[16], pos_x = 0;



A próxima implementação é da máquina de estados que roda indefinidamente dentro de um laço
“while(1)”. Abaixo, está o esqueleto da mesma:

while (1){
    switch (estado) {
        case idle:
            break;

        case op1_ent:
            break;

        case op2_ent:
            break;

        case op_2:
            break;

        case resultado:
            break;

        default:
            estado = idle;
    }
    usleep(200000);
}

No estado “idle”, enquanto a tecla “Enter” não é pressionada, o usuário pode escolher a operação.
Essa  informação  é  atualizada  a  cada  200  ms  na  tela  de  LCD.  Para  tal,  utiliza-se  a  função
“alt_up_character_lcd_set_cursor_pos” para posicionar o cursor na primeira posição da primeira linha e,
em  seguida,  a  função  “alt_up_character_lcd_string”  para  escrever  o  texto  na  tela.  A  função
“ler_operacao()” e “traduz_operador()” são utilizadas para obter o número correspondente à operação e
traduzi-lo para a representação em símbolo, respectivamente. A ser detectado o “Enter”, a operação lida
define o próximo estado. Além, a tela de LCD é preparada para o próximo estado, onde na primeira linha
é escrito o nome da operação por extenso e, antes de mudar de estado, o cursor é posicionado na
primeira posição da segunda linha.

No estado “op1_ent”, que trata da operação de incremento ou decremento, o operando é lido
pela função “ler_operando()”,  e o valor lido é escrito no PIO de saída, que está ligado nos LEDs e no
circuito conversor que vai representar o valor nos displays de 7 segmentos. Dado o cursor da tela de LCD
deixado na segunda linha pelo estado anterior, tal linha é limpa pela função “limpa_linha()”, e o texto é
escrito pela função “alt_up_character_lcd_string()”,  sendo o texto no formato “%operador%operando”,
por exemplo:

• ++16
• --16

Pressionando “Enter”, o próximo estado é definido como sendo “resultado” e um sinal de igual é
adicionado  ao  texto  que  é  exibido  na  tela  LCD,  ficando  no  formato  “%operador%operando  =   “,
exemplificado abaixo:

• ++16 = 
• --16 =

Ao final desse estado, o cursor é posicionado após o sinal de igual.
Já no estado resultado, o valor da operação é calculado e o resultado é escrito na tela a partir da

posição que o  cursor estava anteriormente.  Tal  valor  de posição,  foi  obtido no estado anterior.  Ao
pressionar “Enter”, a tela é limpa e o estado passa a ser o “idle”, onde o processo pode ser repetido.

Caso a operação escolhida seja de soma ou subtração, o estado seguinte ao “idle” é “op2_ent”.
Nesse estado, o primeiro operando é lido e escrito no PIO de saída. Na segunda linha da tela de LCD é
montada a operação no formato “%operando1 %operador”. Durante esse estado, o cursor fica piscando



em cima do último dígito do operando. Tal feito é atingido reposicionando o cursor logo após que o texto
é escrito. Abaixo, está o trecho de código que realiza essa ação:

// Desloca o cursor para a esquerda de forma que
// fique em cima do último dígito do operando
alt_up_character_lcd_shift_cursor(dispositivo_LCD, -3)

Ao pressionar a tecla “Enter”, o estado é definido como “op_2”. Neste, o segundo operando é lido
e escrito no PIO de saída. A segunda linha do LCD é limpa e a conta é montada no formato “%operando1
%operador %operando2”. O cursor,  semelhante ao estado anterior,  também é reposicionado após o
texto ser escrito, de forma que fique em cima do último dígito do operando 2. Quando a tecla “Enter” é
pressionada novamente, o estado é definido como “resultado”, a primeira linha do LCD é limpa e nela é
escrito o mesmo texto que está na segunda linha. A segunda linha, por sua vez, é limpa e o cursor fica
posicionado no início da mesma.

O programa fica em execução de forma indefinida.

Conclusão

O  Nios  2  permitiu  uma  facilidade  imensa,  com  uma  abstração  que  tornou  mais  simples  o
processo de implementar a calculadora proposta e que utilize a tela de LCD. Com algumas adaptações, a
máquina de estados utilizada na AP3 pode ser reaproveitada e enriquecida.


