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Sumrio

Os FPLDs tornaram-se atractivos para criar prot tipos de um modo rpido e e ciente, pois a sua complexidade atingiu, no caso das FPGAs, o equivalente
a dezenas de milhar de portas l gicas, e os fabricantes e empresas associadas disponibilizam so sticadas ferramentas de CAD electr nico, para apoiar
a utilizao desses componentes. A reduo do tempo de projecto e do custo de produo, bem como o
facto de os FPLDs no necessitarem de ser removidos para programao, so outros motivos a favor
da sua utilizao em plataformas de apoio s reas
de investigao citadas.

A metodologia de co-projecto est vocacionada para
o desenvolvimento de sistemas de mdia e grande
complexidade. A prototipagem rpida de sistemas
digitais  um complemento da simulao, indispensvel em certos sistemas de grande complexidade.
Esta comunicao apresenta a plataforma EDgAR
que permite obter rapidamente prot tipos de sistemas digitais de elevada complexidade, recorrendo a componentes l gicos reprogramveis (MACHs
e FPGAs) e a uma arquitectura paralela baseada em
transputers. Esta abordagem faz baixar o custo de
produo de sistemas, reduzindo o tempo de projecto e de teste dos prot tipos. Apresentam-se as ferramentas de suporte do EDgAR, as quais foram concebidas para especi car sistemas com elevado n vel de
abstraco, numa linguagem normalizada de larga
aceitao e tendo em vista permitir o mximo de automatizao no processo de s ntese. Esta plataforma
 validada na emulao dum circuito integrado para
processamento de imagem.

O co-projecto est intimamente ligado ao projecto
de sistemas com requisitos de desempenho imposs veis de obter com implementaes exclusivamente
em software, e com complexidade superior aos sistemas implementveis exclusivamente em hardware
(ASICs) 1, 2].
Um nmero razovel das plataformas existentes apresenta o inconveniente de ter especi cidades que as
tornam pouco atractivas para o desenvolvimento de
sistemas digitais de elevada complexidade, como  o
caso dos sistemas para viso por computador. Alm
de complexos, quando usados em aplicaes de tempo real, estes sistemas possuem requisitos temporais
cr ticos. A plataforma EDgAR3 surge no contexto
da implementao deste tipo de sistemas, no cando contudo amarrada s suas especi cidades.

Palavras Chave: co-projecto, prototipagem rpida,
PLDs, transputer.

1 INTRODUO

Esta comunicao apresenta a plataforma EDgAR
que permite obter rapidamente prot tipos de sistemas digitais de elevada complexidade, recorrendo
a uma arquitectura paralela baseada em transputers. A plataforma  um compromisso entre uma
verso simulada do produto pretendido e um prot tipo com tecnologia idntica ao produto nal de
custo superior, pois possibilita a integrao destes
dois modelos a custos reduzidos e com capacidade

Os componentes reprogramveis (FPLDs ) registaram um forte desenvolvimento nos ltimos anos, o
que se traduziu numa importncia crescente da disciplina da prototipagem rpida de sistemas, e posteriormente no surgir duma rea de investigao associada: o co-projecto2 de software e hardware (de
aqui em diante apenas referido como co-projecto).
1
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Figura 1: A arquitectura da plataforma EDgAR.
de recon gurao exclusivamente por programao.
A exposio foi dividida em trs seces. Na
seco 2,  apresentada a arquitectura da plataforma
EDgAR, enquanto a s ntese de sistemas digitais com
o EDgAR  analisada na seco 3, abordando-se as
vrias fases do processo: especi cao do sistema a
prototipi car, partio em componentes de software
e de hardware, alocao dos recursos da plataforma a
esses componentes e validao do prot tipo obtido.
Na seco 4 descreve-se a emulao de um circuito
VLSI com o EDgAR.

2 ARQUITECTURA
DA
PLATAFORMA EDgAR
A estrutura da plataforma EDgAR ( gura 1) apoiase em dois grandes blocos:
i) uma unidade de processamento digital de informao (UPDI), implementando um n de computao paralela, com capacidades de processamento escalar e de comunicaes, e onde a
velocidade de processamento dos sinais digitais
no  um factor determinante

ii) uma unidade de l gica programvel (ULP), possuidora de elevado nmero de recursos digitais
recon gurveis e cuja velocidade de operao
se aproxima dos circuitos comerciais com tecnologias rpidas, permitindo desempenhos bem
superiores aos simuladores tradicionais.
Na realizao da UPDI seleccionou-se um microprocessador com capacidade de processamento escalar
e de comunicaes, o transputer, o qual suporta ainda paralelismo escalvel, devido  sua capacidade
de interligao a outros microprocessadores idnticos, formando uma rede com uma topologia varivel.
Este processador  ainda responsvel pela interface
com o sistema de desenvolvimento do prot tipo, e
pela con gurao e/ou programao inicial dos componentes da ULP 3]. Na fase de depurao, a interface do utilizador com a plataforma foi desenvolvida
atravs duma unidade com vrias TRAMs4 instalada num PC e das ferramentas do compilador ANSI C
da Inmos 4]. A ligao entre a unidade de TRAMs
e o EDgAR  feita atravs de um (ou mais) links, os
quais so ass ncronos por natureza. As ferramentas
dispon veis para as TRAMs, permitem monitorizar
os transputers das TRAMs e do EDgAR, compilar
os programas e carregar estes nos transputers.
4
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Figura 2: Metodologia de desenvolvimento de sistemas com a plataforma EDgAR.
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A ULP disponibiliza um elevado nmero de recursos,
no comprometendo signi cativamente a velocidade
de operao dos sistemas implementados. A estrutura base da ULP assenta em dois tipos de PLDs:
uns so vocacionados para a implementao de circuitos com l gica predominantemente a dois n veis
(MACHs5 5]), os outros possuem uma estrutura
matricial que lhe permite implementar circuitos com
l gica multi-n vel (FPGAs6 6]).
O prot tipo da plataforma EDgAR  implementado com um transputer T425 (ou um T805), com
4Mbytes de DRAM, e ainda com 4 MACHs e 4
FPGAs. As MACHs usadas so da fam lia 2x0 da
AMD (com 44 pinos, 64 macroclulas e 32 clulas de
I/O). As FPGAs usadas so LCAs da fam lia 30xx
da Xilinx (duas com 84 pinos e duas com 175, 320
macroclulas, 64 e 139 clulas de I/O).
Os vrios componentes ligam-se num barramento comum, usando-se espaos de endereamento separados para as mem rias interna e externa do transputer e para cada uma das MACHs e LCAs. Para
a plataforma poder emular sistemas digitais distintos, e com capacidade de recon gurao por programao, cada MACH liga-se aos barramentos atravs
de 2 linhas de endereo e 8 linhas de dados, enquanto cada LCA se liga aos barramentos por 4 linhas de
endereo e 32 linhas de dados. Os restantes pinos
de entrada/sa da nas MACHs e nas LCAs so ligados a conectores, permitindo assim a emulao de
sistemas com diferente nmero de sinais de entrada/sa da. Para permitir escalar a capacidade de
processamento do sistema, disponibilizam-se para o
exterior as linhas de comunicao (links) do transputer. A gura 1 mostra como a utilizao dum
transputer resultou numa plataforma EDgAR com
uma arquitectura muito simples, dado a interface
com este processador ser simples.

3 A SNTESE DE SISTEMAS
DIGITAIS COM O EDgAR
A s ntese de sistemas digitais com a presente
plataforma evolui normalmente por diversas fases,
desde a especi cao  implementao, passando
pela simulao e teste. No que se segue, descreve-se
como estes componentes esto a ser incorporados no
ambiente em desenvolvimento que servir de suporte
ao EDgAR, podendo acompanhar-se o processo de
s ntese atravs da gura 2.

Especicao

Na fase actual de evoluo da plataforma, em que
o contexto de utilizao  o co-projecto, est em es5
6
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tudo a seleco e desenvolvimento de um ambiente
de alto n vel para especi car os sistemas, que ser a
base do modelo de especi cao a seguir. As hip teses em anlise incluem uma representao baseada
em FSMs7 , um sub-conjunto do Occam, uma representao com Redes de Petri ou um sub-conjunto
do VHDL. Uma representao formal de alto n vel
 essencial para provar a correco da especi cao
e garantir que ela se mantm nas fases seguintes do
projecto.
Em desfavor da modelao de sistemas com FSMs
podem ser usados dois argumentos: (i) as FSMs no
so uma notaco de n vel su cientemente alto, o
que contraria o que acaba de ser referido (ii) as
FSMs no so adequadas para representar sistemas
de elevada complexidade algor tmica, como interessaria no caso presente 7].
Em favor da linguagem Occam pode mencionarse a sua simplicidade, o facto de possuir requisitos para tempo-real m nimos, apresentar potencialidades para paralelismo, possuir uma semntica
(baseada no CSP 8]) bem de nida e ser adequada
para representar componentes de sistemas a implementar no transputer. Como factores desfavorveis
pode referir-se o facto de no ser uma linguagem
de larga aceitao (o que se traduz em que h poucas ferramentas para usar na s ntese dos sistemas) e
estar muito ligada aos transputers, ou seja, no  independente da implementao, como seria desejvel
1].
As Redes de Petri (RdP) so um formalismo gr co
para a modelao de sistemas que exibem actividades ass ncronas ou concorrentes e a sua representao gr ca permite a sua utilizao para animar
os sistemas modelados. Os formalismos matemticos adstritos s RdP possibilitam validar os sistemas
em relao a uma srie de propriedades (determinismo, inexistncia de bloqueios, con"itos, desperd cio
e c digo morto) 9].
VHDL  uma linguagem normalizada de descrio
de hardware e  usada no projecto de sistemas digitais, permitindo a sua concepo com uma notao
de especi cao clara, bem como a modelao, simulao e s ntese de solues. A funcionalidade dos
sistemas assim projectados pode ser representada
compacta, hierrquica e adequadamente 10, 11].
A juno de VHDL com Redes de Petri  apresentada como uma soluo vivel e foi objecto de investigao prvia 12], tendo sido usada com xito
na especi cao de unidades de controlo paralelas.
Uma anlise idntica ser realizada na plataforma
EDgAR, para implementar sistemas mais complexos do que os testados at  data.
7
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Na concepo do modelo deve ter-se em conta que
a implementao de sistemas com a plataforma
EdgAR  ass ncrona, pois um modelo de especi cao completamente s ncrono representar mais dicilmente os aspectos associados com a implementao de sistemas que tm partes implementadas em
software e em hardware, os quais tm uma natureza
ass ncrona. Embora seja desejvel uma especi cao
independente da implementao, isto raramente 
conseguido na globalidade.

Partio em Componentes de Hardware e

Software

No contexto de co-projecto, a fase mais complexa
da s ntese dum sistema  a sua partio em componentes a implementar em software e em hardware. Esta tarefa di cilmente ser feita na globalidade de forma automtica, dado que normalmente
 necessrio fornecer ao algoritmo de partio entradas que ajudem nesse processo. Na plataforma
EDgAR, as parties de hardware so implementadas atravs da ULP e as de software com a UPDI.
De entre as parties de hardware h que distinguir entre as que so implementadas nas MACHs
das que so implementadas nas FPGAs. O ponto de partida para a partio consiste no isolamento das partes com requisitos apertados em termos
temporais, que daro origem a parties de hardware, podendo as restantes resultar em parties de
software. Um ponto fundamental associado com as
parties  a de nio e implementao de estratgias de comunicao e interface entre parties, do
mesmo tipo ou de tipos diferentes. Dado que a ULP
no controla a mem ria DRAM, apenas o transputer
o faz, o meio f sico de comunicao entre parties
ter a interveno do transputer.

Alocao e Programao de Componentes

O processo de alocao dos recursos da UPDI s
parties a implementar em software ser feito em
duas etapas. Numa primeira fase, converte-se a especi cao de alto n vel dessas parties para m dulos descritos numa linguagem intermdia (C), o
que requer a escrita dum conversor da linguagem de
especi cao dos sistemas para C. Os m dulos anteriores so depois compilados para c digo mquina
do transputer. Nesta fase, usa-se um compilador
de C dispon vel. A alocao dos recursos da ULP
s parties de hardware do sistema comea pela
atribuio a essas parties de recursos dispon veis
nos dois tipos de PLDs (MACHs e LCAs) e  condicionada pela necessidade de mais ou menos elementos de armazenamento e pelos apertados critrios
temporais na implementao.
Na programao de MACHs, a compilao e o posterior mapeamento da especi cao aos seus recursos  feita de acordo com a alocao de componentes, gerando um cheiro de con gurao em formato JEDEC. Com base na alocao de compo-
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nentes das LCAs, geram-se cheiros em formato intermdio (netlist) que serviro de entrada s ferramentas da Xilinx: XACT8 . Estas ferramentas geram cheiros de con gurao binrios, que de nem
a operao das LCAs, passando antes pelas fases de
mapeamento, colocao e encaminhamento.
Quando se liga a alimentao do sistema, estabelecese a con gurao interna de cada LCA, por uma
aco de escrita efectuada na LCA pelo transputer.
Dos vrios modos de con gurao poss veis, optouse pelo modo de perifrico. A reprogramao das
LCAs  tambm poss vel por programao sem efectuar uma inicializao forada do sistema.

Vericao de Componentes

Na veri cao da parte do sistema implementada
com LCAs, o XACT permite dois tipos de simulao: funcional e temporal. A simulao funcional permite detectar poss veis erros l gicos no sistema, enquanto que a simulao temporal possibilita o teste da funcionalidade em situaes diferentes,
como por exemplo uma temperatura mais elevada,
uma tenso de alimentao mais baixa ou um processo mais lento 13].
Para validar o prot tipo obtido, a um n vel de abstraco superior, usa-se o processo de simulao
conjunta (co-simulao). A co-simulao  uma
tarefa demorada e exigente do ponto de vista computacional, pelo que tem de se usar um modelo de
simulao adaptado a arquitecturas paralelas 14].

4 EMULAO DUM CIRCUITO VLSI COM O
EDgAR
A emulao dum Associative Processor Array
(APA), projectado para um circuito VLSI a usar
em processamento de imagem e constitu do por 64
processadores, GLiTCH9 , foi usado para validar a
estrutura f sica da plataforma EDgAR 15]. A estrutura do GLiTCH  organizada em 5 blocos: um
array de 64 processadores de 1 bit, tendo cada 68
bits de mem ria associativa, um encaminhador de
padres, um video shift register (VSR) de 64x8 bits
e um descodi cador de instrues 16].
Durante a validao da plataforma EDgAR,
utilizaram-se as ferramentas OrCAD e VIEWlogic
para especi car os blocos do sistema a implementar com as componentes de hardware da plataforma, concretamente as MACHs e FPGAs. Para a
especi cao dos blocos a implementar em software,
no transputer, utilizou-se uma especi cao em lin8
9
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guagem C. O OrCAD permite especi car PLDs esquematicamente ou numa de entre vrias formas
textuais 17] 18]. Para especi cao de PLDs, o
ViewPLD da VIEWlogic aceita cheiros em formato standard JEDEC, descries textuais nas linguagens de descrio de hardware ABEL ou VHDL e
esquemticos 19] 20].
A forma de partio do GLiTCH pelas unidades do
EDgAR foi determinada pelo aspecto seguinte: a
parte do APA que est dependente de sinais de rel gio externos ao sistema (video) foi implementada
com a ULP as restantes foram implementadas no
transputer, dado que  poss vel usar o EDgAR para
recon gurar o rel gio externo. Na opo tomada,
o VSR e os circuitos tampo dos pinos de entrada/sa da foram implementados com a ULP, enquanto que os restantes blocos do GLiTCH foram implementados no transputer. Na alocao de recursos
da ULP, implementou-se o VSR numa LCA e os
circuitos tampo dos pinos de entrada/sa da noutra
LCA 3]. Apresenta-se aqui, apenas um resumo da
forma de implemetao.
O VSR  um registo de deslocamento bidimensional,
ou seja, organizado em matriz. Com um barramento
de video de 8 bits e com 64 PEs num GLiTCH, o
VSR tem a dimenso de 64x8. O acesso, para escrita
ou leitura, ao VSR pode ser efectuado por colunas de
8 bits, ou por linhas de 64 bits. Na implementao
do VSR efectuada com o EDgAR, o acesso por linhas
 feito com meias linhas de 32 bits.
A funcionalidade do VSR traduz-se nas operaes
que realiza sobre os bits nele guardados. As duas operaes poss veis designam-se por SHIFT e SWAP,
e correspondem a fazer o deslocamento de colunas
e a rotao de linhas. A operao SHIFT efectuase  frequncia de um rel gio externo, onde os bits
DATA0-7] do barramento de dados so registados
na coluna 0 do VSR, enquanto que todas as colunas
so deslocadas uma posio  direita. A coluna 63,
a mais  direita,  enviada para as mesmas linhas do
barramento de dados. A operao SWAP manipula
uma linha de 64 bits, mas como no EDgAR a ligao das LCAs ao barramento de dados  de 32 bits
(DATA0-31]), tm que se efectuar duas operaes
por linha. Para aceder s duas metades de cada linha usam-se dois endereos. Esta operao implica
fazer uma operao parcelar de leitura da linha 0
(parallel read), seguida duma operao parcelar de
escrita na linha 7, acompanhada duma rotao interna de todas as linhas (parallel write/column rotate).
A operao de SWAP permite implementar trs instrues do GLiTCH, designadas por rotate, extract
e restore.
A caracter stica do VSR mais cr tica para a implementao foi o elevado nmero de elementos de armazenamento necessrio (8 * 64 = 512). Como o
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VSR junta dois factores que contribuem para uma
implementao dif cil, uma taxa de alocao de elementos de armazenamento elevada e uma taxa de
utilizao de IOBs10 tambm elevada, implementouse o VSR numa LCA com 175 pinos, surgindo alguns
problemas: encaminhamento automtico da LCA
incompleto, atrasos acumulados elevados e ocorrncia de sinais que alimentam muitas portas l gicas. Alguns destes problemas seriam atenuados, ou
at eliminados, se o VSR fosse implementado em
2 LCAs contudo, dai resultaria uma comunicao
entre parties com custo superior, e alm disso esta opo teve a vantagem de testar a utilizao das
LCAs numa situao limite.
O aspecto mais cr tico para a implementao dos
circuitos tampo dos pinos de entrada/sa da foi o
nmero de pinos e correspondentemente o nmero
de blocos de entrada/sa da a alocar na LCA. Como o nmero de IOBs necessrio (124)  superior aos 64 IOBs existentes numa LCA de 84 pinos,
mas  inferior aos 139 dispon veis numa LCA de 175
pinos, optou-se pela implementao com uma nica
LCA de 175 pinos. Na implementao deste m dulo
no sugiram problemas relevantes, quer no encaminhamento, quer nos atrasos.
Para a implementao das restantes componentes do
GLiTCH (array de processadores com mem ria associativa, encaminhador de padres e descodi cador
de instrues) com a UPDI, partiu-se de descries
algor tmicas para cada um dos blocos. A implementao baseou-se em m dulos descritos em linguagem
C e desenvolvidos para o transputer 11.

5 CONCLUS ES E TRABALHO FUTURO
Com base nos resultados obtidos com a emulao do
circuito GLiTCH, conclui-se que o desempenho dos
sistemas implementados depende fortemente da alocao dos recursos da ULP. Este desempenho tambm depende da forma de partio da especi cao
em componentes de software e hardware. No se prev que o n vel da especi cao in"uencie signi cativamente o desempenho dum sistema a implementar.
O exemplo de aplicao serviu ainda para mostrar
que a plataforma EDgAR permite implementar sistemas com elevada complexidade, sem precisar de
escalar a plataforma, ligando-a a outros m dulos.
A utilizao dum transputer na UPDI facilitou bastante o projecto da arquitectura da plataforma, por
exigir uma interface simples com o meio envolvente
e permitir a depurao da arquitectura em que se
Input/Output Blocks
Estes mdulos foram aproveitados dum projecto anterior
ao EDgAR 21], que visava emular o GLiTCH
10
11
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O exemplo de aplicao utilizado teve o seno de
no utilizar MACHs, mas a validade destes componentes foi demonstrada com outros exemplos de
menor dimenso.
Dado que os atrasos obtidos com as FPGAs foram
superiores aos que se obtiveram com as MACHs,
quando se implementaram m dulos iguais em ambos os tipos de FPLDs, concluiu-se que a incluso
de dois tipos de FPLDs na ULP permite obter melhores desempenhos, uma vez que cada tipo  mais
adequado  implementao de partes dos sistemas
com caracter sticas bem distintas.
Como os resultados obtidos durante o teste da
plataforma EDgAR foram encorajadores, o trabalho futuro incidir na sua integrao numa plataforma para prototipagem rpida mais ambiciosa, que
incluir alm de c pias do EDgAR, uma unidade
microprogramvel baseada num sequenciador de 16
bits e uma arquitectura MIMD baseada em transputers. Com a linguagem VHDL e as Redes de
Petri pretende obter-se uma forma uni cadora de
especi cao, que vai melhorar a comunicao entre
as diferentes fases do processo de co-projecto: partio em componentes de software e de hardware,
co-simulao, e s ntese destas componentes.
Enquanto que para uma s ntese automtica, especialmente de hardware, existem vrias ferramentas
dispon veis, para efectuar a partio automtica e
a co-simulao muito h que investigar. Deste modo, grande parte do esforo futuro destinar-se- a:
(i) obter uma forma de partio que, dada uma
especi cao, gere representaes para as componentes a implementar com os dois tipos de FPLDs do
EDgAR, com a unidade microprogramvel ou com
os diferentes transputers da arquitectura (ii) obter
um co-simulador, que corra na arquitectura paralela,
para acelerar o processo de co-simulao.
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