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1 Introdução
 

Sistemas de Computação Reconfiguráveis (SCRs) são essencialmente constituídos por 
componentes de software do tipo Microprocessador (MP) acoplados a Dispositivos de 
Lógica Reconfigurável  (DLR) [44][49][90]. Um típico SCR pode se representado como na 
Fig 1.1.   

 
Fig 1.1: Sistema de Computação Reconfigurável (SCR). 

 

Os SCRs são capazes de implementar em lógica reconfigurável (DLR) partes da 
aplicação que exigem maior velocidade, permitindo maior densidade funcional (quantidade 
de operações por unidade de área e por unidade de tempo) [52]. Estes componentes 
permitem também uma maior exploração de paralelismo, o que não é possível, com a 
mesma granularidade, quando em implementações baseadas em software. Com isto, é 
possível um aumento significativo do desempenho global de aplicações que permitam uma 
exploração do paralelismo em sua execução [50][52][55][85].  

DLRs permitem a modificação dos componentes de hardware, ao longo da utilização 
do sistema, por meio da reprogramação de sua lógica, sem a necessidade de modificação 
física do hardware. Esta capacidade de reconfiguração permite que SCRs apresentem duas 
importantes características: 

 
1. Adaptabilidade/Flexibilidade: Os componentes de hardware podem ser implementados 

sob medida para explorar características específicas de cada aplicação [45][153]. 
Assim, na medida que as aplicações precisam ser ativadas no SCR, os componentes de 
hardware podem ser reconfigurados de forma a se adaptar as necessidades de cada 
aplicação, obtendo melhor utilização dos recursos da lógica reconfigurável e melhor 
desempenho. 

2. Reconfiguração Dinâmica de Hardware (RDH): Em uma aplicação típica, nem todos 
componentes de hardware precisam ser ativados simultaneamente. Desta forma, estes 
componentes podem ser configurados dinamicamente nos DLRs (RTR: Run Time
Reconfiguration), na medida em que forem necessários [44][95][153]. Isto permite que 
recursos da lógica sejam compartilhados por vários componentes de hardware, o que 
implica em uma grande economia destes recursos. Aplicações que de outra forma 
precisariam de uma grande quantidade de lógica para sua implementação, podem 
reduzir esta quantidade por meio do compartilhamento dos recursos dos DLRs entre 
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componentes de hardware. Isto é possível desde que estes componentes executem suas 
tarefas em intervalos de tempo diferentes (disjuntos). Esta técnica também é conhecida 
na literatura com o nome de Hardware Virtual (HV) [180] e sistemas que utilizam esta 
técnica são chamados na literatura de Sistemas Dinamicamente Reconfiguráveis (SDRs) 
ou Run Time Reconfigurable Systems (RTR Systems). 

 
A construção de SCRs e SDRs envolve a utilização de um conjunto de tecnologias de 

lógica reconfigurável [88][106][201] e metodologias de projeto, em especial: técnicas de 
particionamento hardware/software [56][103][134][154][191][223] e particionamento 
espacial e temporal dos componentes de hardware [5][29][33][70][75][77][96][129][165] 
[180][182][213][226]. 

O particionamento hardware /software define quais componentes da aplicação devem 
ser implementados nos dispositivos de software MP e quais componentes devem ter sua 
execução acelerada através da implementação como processos de hardware nos 
dispositivos reconfiguráveis DLRs. Os métodos de particionamento espacial e temporal 
definem o posicionamento físico dos componentes de hardware nos DLRs,  bem como o 
comportamento temporal, estabelecendo que componentes devem estar presentes dentro da 
lógica em cada intervalo de tempo e durante a execução. 

 

1.1 Interesse por Sistemas de Computação Reconfigurável
 

Nos últimos anos tem ocorrido um aumento significativo do interesse por SCRs, por 
parte de vários setores industriais e acadêmicos. Grandes empreendimentos de pesquisa e 
desenvolvimento vêm sendo realizados. Como exemplos pode-se citar o projeto 
ADRIATIC, liderado pela Nokia, IMEC e outros [169][216] e o sistema UltraSONIC
Reconfigurable Platform que vem sendo desenvolvido pelo Sony Broadcast Laboratory e 
Imperial College [92][233]. O ADRIATIC visa estabelecer um fluxo de projeto para o 
desenvolvimento de aplicações configuráveis para sistemas wireless (comunicação sem 
fio). A plataforma UltraSONIC está sendo desenvolvida para ser um sistema de 
computação reconfigurável que permita a implementação eficiente de aplicações de 
processamento intensivo de dados,  como processamento de imagens.  

O interesse de grandes representantes da indústria eletrônica como Nokia e Sony, em 
articulação com grandes centros de pesquisa, nos dois projetos citados, demonstra a grande 
importância que os sistemas de computação reconfiguráveis (SCRs) têm adquirido nos 
últimos anos. Estes trabalhos também demonstram a necessidade de desenvolver sistemas 
para nichos de aplicação específicos que justifiquem os custos envolvidos nestas 
tecnologias. 

Um importante documento, RoadMap SE em [63] , aponta para a tendência de projeto 
de sistemas embarcados baseados em plataformas, que podem ser construídas em um único 
chip: SoCs(Systems on Chips) [39]. Estas plataformas devem incluir lógica reconfigurável   
em sistemas do tipo SoPCs (System on Programmable Chips) [106], também chamados de 
CSoCs (Configurable SoCs) [13]. No caso destas plataformas, um único chip pode integrar 
um sistema embarcado constituído por um ou vários microprocessadores acoplados a 
dispositivos de memória e dispositivos periféricos de aplicação especifica: como UARTs, 
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controladores de memória, controladores Ethernet, moduladores PWM, GPIOs e 
dispositivos de lógica reconfigurável (DLRs).    

Em [217] vários aspetos de SCRs e SDRs são discutidos e vários exemplos de 
aplicações são citados. 

1.2 Reconfiguração Dinâmica de Hardware
 

   Apesar do grande interesse atual por SCRs e apesar da pesquisa com a utilização de 
dispositivos de lógica reconfigurável ter tido início deste o lançamento no mercado dos 
FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) em meados dos anos de 80 [167], existe ainda 
uma grande carência de metodologias e ferramentas que permitam a construção de SDRs e 
a utilização de métodos de reconfiguração dinâmica de hardware (RDH) de forma eficiente 
e com penetração no mercado.    

Desde a década de 90 houve uma intensificação no estudo de métodos de 
reconfiguração dinâmica (RDH) em FPGAs. Entretanto, estes estudos encontraram 
dificuldades devido à falta de suporte dado pelas ferramentas de projeto (CAD) para 
utilização destas técnicas [58] e também devido às limitações impostas pelos dispositivos 
existentes no mercado. Um dos principais motivos desta carência está nas dificuldades 
inerentes à própria reconfiguração dinâmica, que exige métodos complexos de projeto e 
síntese de sistemas digitais. 

A reconfiguração dinâmica de hardware (RDH) exige a utilização de métodos de 
síntese digital bem diferentes dos métodos tradicionais. RDH exige que a aplicação sofra 
um particionamento temporal [180][182], além das etapas já presentes nos métodos 
tradicionais [141]. Além de definir a forma espacial com que os módulos de hardware 
serão distribuídos para os recursos de lógica reconfigurável (particionamento espacial), é 
preciso definir os intervalos de tempo (particionamento temporal) em que cada módulo de 
hardware deverá está presente, já que vários módulos formam grupos que compartilham os 
mesmos recursos (mesmas áreas da lógica) de hardware. A Fig 1.2 mostra um exemplo de 
aplicação que faz uso de reconfiguração dinâmica de hardware (RDH), onde observamos o 
particionamento espacial e temporal da aplicação.   

 
Fig 1.2 Exemplo de Particionamento Espacial e Temporal. 
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Neste exemplo, uma aplicação composta por seis componentes C1,C2,...,C6 é 
particionada em uma lógica reconfigurável. O particionamento espacial faz com que os 
componentes da aplicação sejam distribuídos entre as 3 regiões da lógica R1, R2 e R3 da 
seguinte forma: {C1,C2} → R1, {C3,C4} → R2 , {C5,C6} → R3 . O particionamento temporal 
faz com que o conjunto de componentes {C2,C3,C5} seja instanciado na lógica no instante 
de tempo i e o conjunto {C1,C4,C6} seja instanciado no instante de tempo i+1. 

Os particionamentos temporal e espacial são fortemente relacionados, fazendo com 
que a geração de soluções adequadas seja um problema de grande complexidade para 
aplicações que envolvem muitos componentes.  

O particionamento temporal de uma aplicação também introduz a necessidade de 
mecanismos que permitam o compartilhamento de uma mesma área de lógica 
reconfigurável por vários componentes de hardware que executam em tempos diferentes.  

Em especial três mecanismos são necessários: 
 

1. Mecanismos de Comunicação Temporal: 
   

Quando dois componentes de hardware existem simultaneamente na lógica 
reconfigurável, a comunicação entre eles pode ser estabelecida através de simples fios que 
transportam sinais. Em alguns casos, buffers são também introduzidos entre os 
componentes com finalidade de sincronização. Este tipo de comunicação é chamado de 
comunicação espacial entre os componentes.  

Na Fig 1.2 a comunicação espacial é representada pelas linhas continuas ligando 
componentes na mesma partição temporal. No caso de sistemas dinamicamente 
reconfiguráveis, pode-se ter comunicação entre módulos que não existem simultaneamente 
na lógica. Neste caso, são necessários mecanismos para permitir que um componente de 
hardware possa enviar dados para outros componentes que serão instanciando na lógica em 
um intervalo de tempo futuro. Este tipo de comunicação é chamado de comunicação 
temporal e exige a utilização de recursos adicionais de armazenamento dos dados para 
permitir a comunicação entre todos os componentes de aplicação que são instanciados 
dinamicamente na lógica. Na Fig 1.2 a comunicação temporal é representada pela linha 
pontilhada que conecta componentes em partições temporais diferentes. 

  
2. Mecanismos de Chaveamento de Contexto:  
 

Em sistemas dinamicamente reconfiguráveis, uma mesma região de lógica pode ter 
sua funcionalidade chaveada entre diversos componentes de hardware. Para que isto seja 
possível, mecanismos especiais de reconfiguração dos DLRs são utilizados. Estes 
mecanismos fazem com que os padrões de configuração de cada componente de hardware 
sejam carregados no DLR na região adequada, sendo estes padrões conhecidos como 
bitstreams de configuração [167]. 

Os bitstreams de configuração são em geral armazenados em uma memória de 
configuração externa à lógica reconfigurável. Durante o processo de reconfiguração 
dinâmica, muitos componentes de hardware podem ser reconfigurados na lógica diversas 
vezes. Estes componentes podem ter informação de estado interno que deve ser preservada 
de uma configuração para outra. Desta forma, sempre que um componente de hardware vai 
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ser substituído na lógica reconfigurável por outro componente, que compartilha a mesma 
área, é necessário primeiro salvar o seu estado atual em uma memória e então configurar a 
região com o novo componente.  

Após a configuração do novo componente, é preciso restaurar a informação do seu 
estado corrente. O processo de carregamento do bitstream de configuração, juntamente com 
o procedimento de salvamento e restauração dos estados dos componentes de hardware, é 
conhecido na literatura como o mecanismo de chaveamento de contexto [44]. 

   
3. Mecanismo de Escalonamento de Contextos: 
  

Finalmente, é necessário um mecanismo que gerencie todo o processo de 
reconfiguração dinâmica de hardware. Este mecanismo é responsável pela determinação do 
momento exato em que cada componente deve ser carregado ou removido da lógica 
reconfigurável, determinando a ordem temporal em que as várias funções do hardware 
tornam-se ativas na lógica. Este mecanismo e chamado de escalonamento de contextos 
[173].                        

 
A necessidade dos três mecanismos citados acima também introduz grandes 

dificuldades no projeto de Sistemas Dinamicamente Reconfiguráveis (SDRs):  
 

1. Estes mecanismos adicionais exigem mais recursos de lógica, dispositivos adicionais 
como memórias de configuração e de armazenamento de estados, buffers de 
comunicação e escalonadores. A necessidade destes recursos adicionais pode anular o 
benefício gerado pela reconfiguração dinâmica, no que diz respeito à redução de lógica 
promovida pelo reuso de áreas dos DLRs  por parte dos componentes de hardware. 

2. Os mecanismos acima introduzem também tempos adicionais para a execução dos 
componentes de hardware. Estes tempos adicionais ocorrem devido à comunicação de 
dados entre partições temporais, escalonamento de contextos, salvamento e restauração 
de estados dos contextos e carregamento dos bitstreams de configuração. O efeito 
destes tempos adicionais pode diminuir o desempenho da aplicação de forma proibitiva. 

 
Muitos trabalhos de pesquisa têm sido encontrados na literatura com o objetivo de 

vencer estas dificuldades e várias aplicações experimentais testadas com sucesso são 
descritas em [217].  

 
 
   

1.3 Linhas de Pesquisa em Sistemas Reconfiguráveis
 

Um dos grandes desafios no projeto de sistemas reconfiguráveis diz respeito à 
construção dos mecanismos citados na Seção 1.2 e a realização de particionamento espacial 
e temporal de modo que os recursos adicionais necessários e a diminuição de desempenho 
devido a estes mecanismos sejam minimizados. Um grande esforço de pesquisa tem sido 
feito nesta direção. Estes esforços estão concentrados basicamente nas seguintes linhas: 
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1. Desenvolvimento de Dispositivos de Lógica Reconfigurável (DLRs) e Plataformas  que 
facilitem a implementação dos mecanismos de Reconfiguração Dinâmica.  

2. Desenvolvimento de Metodologias de Projeto (modelos de especificação, linguagens de 
descrição, modelos de implementação, particionamento, escalonamento, ferramentas de 
CAD, frameworks) que visem à obtenção de soluções eficientes para sistemas 
reconfiguráveis, por meio de métodos de otimização do projeto. A otimização tem por 
objetivo minimizar os recursos de hardware necessários para implementação e 
maximizar o desempenho final das aplicações. 

3. Estudo da forma como os diversos tipos de aplicações podem beneficiar-se dos 
mecanismos de reconfiguração, em função de suas características (paralelismo 
potencial, tempo de resposta, complexidade, etc). 

 
Um fator que torna o desenvolvimento de metodologias para Sistemas de 

Computação Reconfiguráveis  (SCRs) difícil é a grande interdependência entre estas linhas 
de pesquisa.  Esta interdependência é representada esquematicamente na Fig 1.3. 

 
Fig 1.3 Relação entre as Linhas de Pesquisa. 

 
O desenvolvimento de metodologias de projeto depende em geral da existência de um 

modelo abstrato de implementação, que tenta representar os recursos disponíveis nos 
dispositivos físicos, e de um modelo abstrato da aplicação capaz de capturar as suas 
características funcionais e não funcionais.  Em geral, estes modelos são simplificados para 
diminuir a complexidade. Esta simplificação provoca, entretanto, restrições na 
aplicabilidade da metodologia obtida: 

 
1. Em geral a metodologia produz bons resultados para tipos específicos de aplicações 

para os quais os modelos de representação são mais adequados. 
2. As metodologias só fazem uso eficiente dos recursos do dispositivo físico que são bem 

representados no modelo de implementação. 
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É evidente que desenvolver metodologias de projeto que sejam universais para todos 
os tipos de aplicações e independentes dos dispositivos usados na implementação é uma 
tarefa muito difícil e provavelmente irrealizável. Desta forma, a primeira etapa na pesquisa 
de SCRs deve envolver a escolha de quais os tipos de aplicações nos quais a metodologia 
deve ser eficientemente construída e quais os dispositivos e plataformas que serão 
utilizados na implementação dos sistemas. 

 A maior parte dos dispositivos de lógica reconfigurável (DLRs) existentes no 
mercado são do tipo FPGA [167]. Estes dispositivos são construídos para cobrir uma 
grande diversidade de aplicações, sendo, desta forma, dispositivos bastante complexos em 
função da quantidade e diversidade de recursos existentes na lógica. Muitos DLRs voltados 
para campos de aplicações específicos têm sido propostos [12][27][71][108][122] 
[200][220], mas estes dispositivos são pouco disponíveis comercialmente sendo objetos de 
pesquisa atual.  

O desenvolvimento de dispositivos DLRs para campos de aplicação específicos exige 
um estudo aprofundado das características das aplicações, de modo a definir os recursos 
que são necessários na lógica reconfigurável e os mecanismos de reconfiguração mais 
adequados. Além disso, a produção comercial destes dispositivos deve ser justificada por 
uma demanda suficiente no seu campo de aplicação.  

 Os dispositivos DLRs do tipo FPGA foram inicialmente construídos para atender as 
necessidades reais de projetos de sistemas digitais na década de 80, permitindo a 
prototipação rápida de circuitos e substituindo, em produtos comerciais, chips de aplicação 
específica chamados de ASICs (Application Speciffic Integrated Circuits)[195][222] 
quando a demanda destes produtos não justifica o projeto mais caro de um chip dedicado. 
Desta forma, as metodologias de projeto foram concebidas em grande parte com base 
naquelas que já estavam disponíveis para o projeto de ASICs.   

Computação Reconfigurável surge, neste cenário, não como uma necessidade das 
aplicações correntes, mas como um novo paradigma resultante de uma nova característica 
presente unicamente nos DLRs: a capacidade de reconfiguração do sistema no campo (in
circuit) e durante o tempo de operação (run time). Desta forma, uma linha de pesquisa 
fundamental para a consolidação dos métodos de reconfiguração dinâmica de hardware 
corresponde à investigação de quais as aplicações que podem tirar proveito deste novo 
paradigma e qual a melhor forma de utilizar as características dos dispositivos. 

1.4 Dispositivos de Lógica Reconfigurável (DLR)
 

Atualmente, poucos DLRs comerciais apresentam características que facilitam a 
implementação de Sistemas Digitais Dinamicamente Reconfiguráveis (SDRs), com 
destaque para os dispositivos FPGA das famílias: ATK40 da Atmel [9] e Virtex da Xilinx 
[241].   

Os dispositivos Virtex da Xilinx são os mais difundidos comercialmente e apresentam 
características que permitem que apenas uma região da lógica seja reconfigurada, enquanto 
o restante do dispositivo permanece em operação. Esta característica é conhecida na 
literatura como reconfiguração parcial e dinâmica (RPD) [44][180], estando também 
presente nos dispositivos ATK40.  

A família Virtex oferece dispositivos de alta densidade (capazes de implementar 
sistemas que necessitam de milhões de portas lógicas) e alto desempenho, atingindo 
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velocidades de operação de várias centenas de megahertz [251]. Estes dispositivos também 
fornecem recursos específicos como memórias on chip parametrizáveis, multiplicadores 
dedicados para operações de processamento de sinais (DSP) e gerenciadores de clock.  

Dispositivos como o Virtex II Pro, Virtex IV e Virtex V [241] oferecem, além da 
matriz de lógica reconfigurável, núcleos (cores) de microprocessadores embarcados no chip 
como o PowerPC e DSPs que facilitam a construção de CsoCs (Configurable System on
Chips) [13][39], permitindo a implementação de aplicações complexas. Na Fig 1.4 tem-se 
uma ilustração dos recursos do FPGA Virtex II-Pro, onde pode ser vista a presença de dois 
núcleos (cores) de processador PowerPC incrustados  na matriz de lógica. 

 

 
Fig 1.4 Ilustração mostrando detalhes do FPGA Virtex II Pro. 

O surgimento no marcado destes dispositivos com alta capacidade e recursos de RPD, 
capazes de opera com altas freqüências, tem impulsionado sobremaneira a pesquisa e o 
desenvolvimento de Sistemas Dinamicamente Reconfiguráveis. 

 

1.5 Objetivo Desta Tese e Fluxo de Projeto Proposto
 

O objetivo desta Tese é propor um novo Método de Particionamento Temporal em 
FPGAs, com granularidade ao nível de tarefas, integrado a um fluxo de projeto de Sistemas 
de Computação Reconfigurável para aplicações de alto desempenho. A Tese visa as 
seguintes contribuições: 

 
� Um Modelo de Arquitetura Alvo para implementação de aplicações de 

processamento massivo de dados em Sistema de Computação Reconfigurável (SCR) 
baseado em FPGAs. Este modelo será detalhado no Capítulo 5.   
 

� Um Fluxo de Projeto para o mapeamento de aplicações na Arquitetura Alvo, que 
incorpore métodos de Particionamento Temporal da Aplicação, permitindo o 
desenvolvimento de projetos baseados em Escolha e Reuso de Componentes e 
Exploração de Espaço de Projeto. 
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� Desenvolvimento de Novos Métodos Heurísticos de Exploração do Espaço de
Projeto para resolução do problema da definição do melhor Particionamento
Temporal e melhor Escolha de Implementações de Tarefas no FPGA que resultem 
no menor tempo de execução para a aplicação. 

 
A maioria dos métodos de particionamento temporal encontrados na literatura, como 

será visto no Capítulo 3, considera apenas uma implementação possível no FPGA para cada 
uma das tarefas presentes na aplicação. Nesta Tese cada tarefa da aplicação pode ter várias 
implementações alternativas, com diferentes relações entre a área ocupada no dispositivo e 
o tempo de execução obtido. Isto torna o problema de particionamento mais complexo, 
porque além de determinar o agrupamento das tarefas em partições é necessário escolher 
uma dentre as várias alternativas de componentes disponíveis em uma biblioteca.  

Além desta Tese, apenas 2 métodos publicados por Vemuri [225] e Ouni [164][165] 
consideram uma diversidade de implementações para cada uma das tarefas da aplicação 
durante o particionamento temporal. Como será demonstrado, os métodos propostos nesta 
Tese para o particionamento temporal e seleção de componentes apresentam melhor 
qualidade de solução quando comparados aos experimentos relatados por Vemuri e Ouni. 

As contribuições desta Tese resultaram no desenvolvimento de uma ferramenta para a 
realização de particionamento temporal de aplicações de computação massiva em dados, 
representadas por DAGs, onde cada tarefa da aplicação possui um conjunto de 
implementações em FPGA armazenadas em uma biblioteca de componentes (L). O 
problema de particionamento temporal e escolha de componentes será formalmente 
definido no Capítulo 4. Nesta seção, será descrito o fluxo de projeto proposto na Fig 1.5. 

 

 
Fig 1.5 Fluxo de Projeto proposto nesta Tese. 
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No fluxo de projeto apresentado na Fig 1.5 a entrada para a realização do 
particionamento temporal consiste nos três elementos a seguir: 

 
1- Um grafo DAG (Directed Acyclic Graph) de tarefas A=(AV,AE), que pode ser 

extraído manualmente da função principal (main()) e que define a aplicação 
codificada em linguagem C. Neste grafo o conjunto de vértices AV representa as 
tarefas da aplicação e o conjunto de arestas AE representa a dependência de dados 
entre as tarefas.  
 

2- A biblioteca de componentes (L) contem as implementações das tarefas da 
aplicação, resultantes de uma etapa de Síntese Lógica capaz de converter as 
especificações das tarefas em componentes chamados de IP-Cores (Intellectual
Property Cores) [166] que são executados como componentes de hardware a 
serem instanciados no FPGA.   
 

3- Um conjunto de Restrições de Arquitetura derivadas da Plataforma Alvo em que a 
aplicação vai ser executada. Estas restrições consistem de três números: 1- RA 
representa a área de lógica reconfigurável disponível no FPGA para a 
implementação das tarefas da aplicação; 2- RT é o tempo de reconfiguração 
necessário para reconfigurar todo o FPGA com um conjunto de tarefas, 
correspondentes a uma partição da aplicação; 3- Npm corresponde à quantidade de 
palavras de dados que podem ser acessadas simultaneamente no sistema de 
memória acoplado ao FPGA, definindo o grau de paralelismo com que os dados 
podem ser processados em cada partição da aplicação. 

   
O projetista de aplicação pode realizar exploração do espaço de solução, de forma 

manual ou automática, para escolher a melhor divisão das tarefas em partições e o melhor 
componente disponível em L para implementar cada tarefa da aplicação. A principal 
contribuição deste Trabalho está justamente no desenvolvimento dos métodos de 
exploração automática que permitam a obtenção de soluções otimizadas em termos de 
desempenho e em tempo de projeto hábil. 

O Particionamento Temporal proposto consiste na interação, fortemente acoplada, 
entre uma etapa em que diversas possibilidades de particionamento são geradas (Geração
de Partições) e outra em que, para cada partição gerada, são escolhidos os componentes da 
biblioteca L mais adequados (Escolha de Componentes). Estas duas etapas formam um 
loop de exploração do espaço de projeto, gerando como resultado final o melhor 
particionamento temporal Π(A) (Partições DAGs) encontrado e o melhor mapeamento 
possível (Implementações de Tarefas) entre as tarefas da aplicação e os componentes IP-
Cores  armazenados na biblioteca L. 

Após a obtenção das partições que implementam a aplicação no FPGA, uma etapa de 
Montagem Final é necessária, consistindo de 2 fases. Em uma fase de Síntese Física os IP-
Cores escolhidos de L, para cada tarefa, são devidamente posicionados e interconectados 
para formar as partições a serem executadas no FPGA. Em seguida, uma fase de 
mapeamento das estruturas de dados (Alocação de Dados na Memória) é usada para 
posicionar os dados da aplicação (representados pelas arestas do DAG no conjunto AE) no 
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sistema de memória acoplado à lógica reconfigurável. Também devem ser construídas as 
interfaces de memória adequadas para conectar os IP-Cores das tarefas através de buffers. 
Esta etapa utiliza ferramentas comerciais de posicionamento (Placer) e roteamento (Router) 
do fabricante do dispositivo lógico para construir a implementação física de cada partição, 
sendo estas ferramentas definidas em função do FPGA utilizado na plataforma.  

O resultado da última etapa do fluxo de projeto é o conjunto de configurações para o 
FPGA (Configurações das Partições). Estas configurações na forma de bitstreams podem 
ser armazenadas em memória, no sistema de computação reconfigurável (SCR), como será 
descrito no Capítulo 5, e então carregadas no FPGA de acordo com um escalonamento 
prévio para execução da aplicação.  

 Devemos ressaltar que esta Tese concentra-se no desenvolvimento de metodologias 
apenas para a etapa de particionamento temporal de aplicações e escolha de componentes, 
indicadas na Fig 1.5 como Contribuição desta Tese. Ao desenvolvimento destas 
metodologias são dedicados todos os capítulos a partir do Capítulo 4. O restante das etapas 
mostradas na Fig 1.5 são implementadas a partir dos métodos correntemente disponíveis 
para a implementação de sistemas digitais em FPGAs, sendo estes métodos amplamente 
documentados na literatura. 

 

1.5.1 Especificação Inicial da Aplicação
 
O ponto de partida para o uso do fluxo de projeto adotado nesta Tese é a 

especificação da aplicação em alto nível, descrita de forma algorítmica. Na Fig 1.6, abaixo, 
é apresentado um modelo para a especificação inicial de uma aplicação. 

  

 main(  argc,  **argv) 

     

       SO_1[Size],SO_2[Size]; 

    

       IR_1[Size],IR_2[Size];  

      

       SI_1[Size],SI_2[Size]; 

    

         Fnc_T1(SO_1,IR_1); 

         Fnc_T2(SO_2,IR_2); 

         Fnc_T3(IR_1,IR_2,SI_1); 

         Fnc_T4(IR_1,IR_2,SI_2);  

    (0);                     

 

 

   Fnc_T1( * X1, * Y1)  

     i;  sample[3] = {0,0,0}; 

     (i=0;i<Size;i )  

       sample[2] = sample[1]; 

       sample[1] = sample[0]; 

       sample[0] = X1[i]; 

       Y1[i] =(X1[i]+sample[0]+sample[1]+   

       sample[2])/4; 

    

  
..... 

.....

..... 

..... 

Fig 1.6 Modelo de especificação inicial C em alto nível de uma aplicação. 
 
A especificação em C do algoritmo é composta por uma função principal main(),  

onde são definidas as estruturas de dados de entrada (Input Tokens SO_i) e saída (Output
Tokens SI_i)  e estruturas de dados intermediárias (Intermediate Result Tokens IR_i), todas 
definidas como variáveis do tipo Array. Estas variáveis serão representadas como arestas 
(conjunto AE) entre as tarefas no DAG, como será descrito no Capítulo 5. 
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As tarefas individuais são representadas pelas chamadas de função (Fnc_T1 a 
Fnc_T4).  Nestas chamadas, as estruturas de dados a serem manipuladas por cada tarefa são 
passadas como parâmetros do tipo ponteiro. A seqüência de chamadas de funções, na 
região designada de Application Tasks na Fig 1.6, pode ser interpretada como uma netlist 
de conexão entre as diversas tarefas, podendo a partir desta netlist ser extraído 
manualmente o DAG que representa a aplicação. O DAG correspondente à aplicação da Fig 
1.6 é mostrado na Fig 1.7. 

 

 
Finalmente, a funcionalidade de cada tarefa presente na aplicação é especificada pela 

implementação da função em C. Na Fig 1.6, no lado esquerdo, é ilustrado um exemplo 
típico de kernel para a tarefa T1 cujo comportamento é especificado pelo código da função 
Fnc_T1.   

Os códigos das funções (Fnc_Ti) representam os kernels de computação a serem 
implementados no FPGA, cuja estratégia de síntese como IP-Cores de hardware será 
descrita no Capítulo 5. 

 

1.5.2 Questões de Reusabilidade
 

O Sucesso de qualquer estratégia de implementação de aplicações em Sistema de
Computação Reconfigurável (SCR) está na facilidade de mapear as aplicações descritas em 
um nível algorítmico (como o modelo da Fig 1.6), abstraindo o máximo possível os 
detalhes complexos de implementação dos componentes no FPGA. Uma questão 
fundamental para permitir facilidade de implementação e manutenção das aplicações diz 
respeito a reusabilidade de IP-Cores de hardware. 

O termo IP-Core (Intellectual Propertie Core) [166] designa o projeto completo de 
uma funcionalidade de hardware que poderá, para os fins desta Tese, ser instanciada em um 
FPGA e que é armazenada em um biblioteca de componentes (L). O termo IP, referente-se 
à propriedade intelectual, significando que, ao invés de um componente físico, o IP-Core 
representa uma descrição do componente que poderá ser combinada com outros IP-Cores 
para a geração da descrição completa de uma dada aplicação. 

Cada tarefa, apresentada como uma função em C na Fig 1.6, deve ser implementada 
individualmente como IP-Cores a serem posicionado no FPGA. Em geral, cada domínio de 
aplicação possui um conjunto de tarefas típicas que se repetem em diversas aplicações 
específicas. Por exemplo, em aplicações de processamento de imagem as tarefas típicas 

 
 

Fig 1.7 DAG correspondente à aplicação especificada pelo código da Fig 1.6. 
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são: FFT, DCT, detecção de bordas, técnica de histograma, erosão morfológica, etc [172]. 
Um outro exemplo de domínio de aplicação são os solvers para resolução de sistemas 
lineares algébricos. Nestas aplicações, conjuntos de operações sobre matrizes e vetores, 
como encontradas na biblioteca BLAS (Basic Linear Algebraic Systems) [283], são um bom 
exemplo de tarefas típicas de domínio de aplicação.    

Desta forma, um conjunto de componentes necessários a um domínio de aplicação 
podem ser projetados e armazenados em uma biblioteca de componentes L e um projetista 
pode construir o seu sistema sem qualquer necessidade de desenvolver os componentes de 
hardware, apenas combinado IP-Cores já prontos e validados para compor a sua aplicação. 
Evita-se, assim, a repetição do esforço de exploração do espaço de projeto permitindo a 
diminuição do tempo de desenvolvimento e permitindo a abstração dos detalhes mais 
complexos da síntese de hardware.  

Os IP-Cores e informações de exploração de espaço de projeto ficam então 
armazenados juntamente com as implementações dos componentes.  

No fluxo de projeto proposto neste Trabalho, cada função implementada na biblioteca 
L é considerada para reuso, sendo disponibilizada com o seu código funcional em C 
associado aos IP-Cores que a implementam. As informações de área-tempo dos 
componentes devem ser também disponibilizadas para permitir ao projetista de aplicação 
realizar estimativas preliminares sobre a quantidade de recursos e sobre o tempo de 
execução possível para a aplicação.  

Para o projetista de aplicação, L é vista como uma biblioteca de funções em C que 
podem ser utilizadas na construção de diversas aplicações no estilo apresentado na Fig 1.6. 

 

1.5.3 Síntese de Alto Nível e Exploração do Espaço de Projeto
 

A implementação de cada componente em L requer o uso de métodos de síntese de 
alto nível (HLS- High Level Synthesis) [141][262][285] que permitam a geração de 
implementações RTL (Register Transfer Level) sintetizáveis para o  FPGA e que permitam 
a exploração das diversas possibilidades de implementação.  

Uma descrição em alto nível para uma tarefa, como a função Fnc_T1 na Fig 1.6, não 
define uma ordem necessária entre as operações sobre os dados, definido apenas a ordem 
que fica implicitamente estabelecida pelas dependências de dados e controle. Também não 
estão definidos, na especificação algorítmica, a quantidade de recursos (elementos lógicos, 
unidades de memória e unidades funcionais) e um estilo de implementação de hardware 
(buses based systems, multiplexers based systems, pipeline e not pipeline systems) [141] a 
serem adotados durante a implementação do IP-Core para a tarefa em particular. Estes fatos 
significam que existe uma grande liberdade para o projetista de hardware na 
implementação de cada tarefa, permitindo a utilização de diversos graus de exploração do 
paralelismo potencial presente na especificação. 

A flexibilidade de exploração do espaço de projeto (DSE- Design Space Exploration) 
[257][287] na implementação de componentes da aplicação, apesar de tornar o projeto de 
hardware mais complexo, permite ao projetista escolher a melhor relação uso de recursos
(área) x desempenho (latência) para cada tarefa de forma que a melhor utilização do 
dispositivo FPGA seja alcançada. 
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No fluxo de projeto proposto nesta Tese, o projetista de componentes de hardware 
deve gerar na biblioteca L diversas versões do mesmo componente que cubram, da melhor 
forma possível, a curva pareto ótimo [257][287] do espaço de projeto área-latência. Deste 
modo, durante o processo de particionamento temporal da aplicação, deve existir uma 
variedade de componentes que permita a escolha do mais adequado no sentido de 
minimizar o tempo total para execução da aplicação.  

A qualidade da geração de componentes de hardware e a diversidade de versões 
geradas, em termos de utilização de recursos e latência, vai depender da flexibilidade 
permitida para a síntese pela ferramenta de HLS utilizada. 

Neste Trabalho, não é proposto o uso específico de qualquer ferramenta HLS. 
Considera-se, inclusive, a possibilidade de realização da síntese manual dos IP-Cores, 
usando as descrições em C das tarefas como modelo de referência e síntese lógica baseada 
nas ferramentas de CAD disponibilizadas para o FPGA. Entretanto, existem atualmente 
diversas ferramentas de síntese de alto nível (HLS) que podem integrar o fluxo de projeto 
proposto.  

Alguns exemplos de ferramenta de HLS são: a CynthesizerTM da Forte Design System 
[262][267], a SPARK desenvolvida  pelo Microelectronic Embedded Systems Laboratory 
da Universidade da Califórnia [263][268], a Mitrion-C Compiler da empresa Mitrionics AB 
[284] e a ImpulseC Compiler disponibilizada pela Accelerated Technologies [285]. Todas 
estas ferramentas possuem uma linguagem de descrição de aplicação muito próxima do 
ANSI-C, permitindo um fácil refinamento de código C para especificação das tarefas a 
serem implementadas no FPGA.  

 Para a implementação das tarefas e partições no FPGA Virtex II, família de 
dispositivos lógicos considerada neste Trabalho, é  proposta a utilização da ferramenta ISE 
da Xilinx [243]. Esta ferramenta será utilizada para a realização das etapas de síntese lógica 
e síntese física presentes no fluxo de projeto e montagem final mostradas na Fig 1.6. O 
projetista de hardware deve utilizar os componentes RTL descritos em VHDL, que 
implementam cada tarefa, construídos de acordo com a arquitetura que será apresentada no 
Capítulo 5. Os componentes serão agrupados para formar cada partição, definida pelo 
particionamento temporal, sendo necessário estabelecer para cada partição o 
posicionamento adequando dos componentes no FPGA, as conexões destes componentes as 
portas para o sistema de memória e a lógica adicional (glue logic) necessária. 

 

1.6 Organização da Tese
 
O restante da Tese tem a organização descrita a seguir: 
  
O Capítulo 2 descreve sucintamente as tecnologias de dispositivos de lógica 

reconfigurável disponíveis para a construção de plataformas de computação reconfigurável.  
O Capítulo 3 apresenta uma classificação das técnicas de reconfiguração de 

hardware, dando uma visão geral dos diversos métodos encontrados na literatura, e 
estabelece o “Estado da Arte” descrevendo um conjunto de trabalhos significativos na área 
de Sistemas Reconfiguráveis e Particionamento Temporal. 
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O Capítulo 4 define formalmente o problema central que é tratado na Tese cuja 
resolução visa o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Seção 1.5. 

O Capítulo 5 trata dos modelos computacionais que são utilizados para descrever as 
aplicações e a arquitetura alvo para implementação. 

O Capítulo 6 apresenta os métodos desenvolvidos para a escolha de componentes 
durante a construção de uma aplicação a partir de uma biblioteca de implementações de 
tarefas. Estes métodos são usados no processo de particionamento temporal propostos na 
Tese. 

O Capítulo 7 apresenta os métodos de particionamento temporal que foram 
elaborados nesta Tese. Estes métodos são baseados na técnica de busca Tabu Search 
desenvolvida por Glover [300][301] e incorporam os métodos de escolha de componentes 
apresentados no Capítulo 6. 

O Capítulo 8 descreve a implementação da ferramenta de CAD TPTCGen.exe 
(Temporal Partitioning and Task to Component Mapping Generator) que é capaz de 
executar o particionamento temporal de aplicações segundo os métodos estabelecidos nos 
capítulos 6 e 7. Também é descrito o ambiente de teste, baseado em benchmarks sintéticos, 
que foi desenvolvido para validar os métodos propostos. 

O Capítulo 9 apresenta uma serie de resultados experimentais que demonstram a 
qualidade do particionamento temporal e escolha da combinação mais eficiente de 
componentes para execução da aplicação. Os resultados da obtidos com a ferramenta 
desenvolvida na Tese (TPTCGen.exe) são comparados com exemplos descritos por Vemuri
et al. [225] e Ouni et al. [164][165], demonstrando a melhor resposta da ferramenta 
TPTCGen.exe com relação a aos métodos propostos por estes autores . 

O Capítulo 10 apresenta um exemplo de aplicação para demonstração do fluxo de 
projeto proposto que incorpora os métodos de particionamento temporal e escolha de 
componentes desenvolvidos na Tese.  

O Capítulo 11 apresenta as conclusões a respeito da Tese e a lista dos Trabalhos
Futuros.   
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2 Tecnologias de Lógica Reconfigurável

 
Neste capítulo será feita uma descrição sucinta dos tipos de tecnologia e dispositivos 

geralmente utilizados em sistemas de computação reconfigurável. Estes dispositivos podem 
ser distribuídos em duas grandes categorias: 

 
1. Dispositivos de Granularidade Fina (GF): Onde os blocos reconfiguráveis 

implementam operações lógicas (portas) e de armazenamento (flip-flops) com largura 
de bits (bitwidth). Entre estes dispositivos estão os FPGAs como por exemplo o 
XC4000 [245], Virtex II [251], Flex [3], Apex [3]  e AT40K [8].  
 

2. Dispositivos de Granularidade Grossa (GG): Neste caso os blocos reconfiguráveis 
são capazes de implementar operações com largura de palavras (wordwidth) em 
unidades funcionais (ALUs, multiplicadores, e registradores). Moraes [148] cita como 
exemplos destas arquiteturas RAW [14], GARP [27] e MorphoSys [122]. Outro 
exemplo destes dispositivos é o  XPP [12].  
 
Muitos autores [139] definem uma outra classe de dispositivos chamada de 

granularidade média onde são implementadas operações de largura de bit (granularidade 
fina) mas que possuem blocos reconfiguráveis com maior quantidade de flip-flops, maiores 
recursos internos de roteamento, capazes de implementar funções booleanas com maior 
número de bits, pequenas memórias RAM e registradores de deslocamento. No entanto, 
nesta classificação os dispositivos tem organizações estruturais bastante semelhantes aos 
dos dispositivos de granularidade fina. Assim, por simplicidade de exposição, nesta Tese 
estes dispositivos também são colocados na classe de granularidade fina.  

 

2.1 Tecnologia de FPGA
 
Os FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) foram introduzidos em meados dos 

anos 80 como uma nova tecnologia para implementação de lógica digital [90]. Estes 
dispositivos representam uma evolução natural a partir dos seus antecessores: os PLAs 
(Programmable Logic Arrays) projetados para construir lógica de dois níveis [167] [215]. 

Os FPGAs permitem a implementação de grandes quantidades de lógica digital multi-
nível com estruturas combinacionais e seqüenciais como dataflows, datapaths e máquinas
de estado finito (FSM). Os FPGAs abriram caminho para uma revolução no domínio das 
tecnologias de lógica programável, com aplicações nos mais variados campos da eletrônica 
digital, suportando sistemas completos em sua estrutura. 

Uma característica importante dos FPGAs é sua capacidade de ser programado em 
campo. Desta forma, a funcionalidade do dispositivo não é definida na fundição do chip e 
sim pelo projetista da aplicação final. O que o fabricante fornece é uma matriz de blocos 
básicos programáveis (CLBs e IOBs) cercados por um conjunto de conexões programáveis 
que permitem a interligação destes blocos para implementação das funções desejadas. A 
Fig 2.1 mostra a estrutura básica de um FPGA. 
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FPGA – CHIP CLBs IOBs Router Lines

Fig 2.1 Estrutura básica de um FPGA. 
 

Na Fig 2.2 são mostrados detalhes da estrutura básica do FPGA XC4000 da Xilinx 
[245] onde são vistos um CLB (Configurable Logic Block) e os fios de roteamento (Router
Lines e Programmable Connections). 

 

 
Router Lines and Progammable Connections

Fig 2.2 Layout básico dos FPGA XC4000: organização do array e detalhes de roteamento. 
 

Para implementar uma aplicação no FPGA, as funções lógicas necessárias devem ser 
particionadas em pequenos circuitos digitais que possam ser implementados dentro dos 
blocos lógicos configuráveis chamados de CLBs. A interligação destes blocos para forma a 
aplicação é feita através de fios (Router Lines) colocados dentro do FPGA para compor a 
estrutura de roteamento de sinais. Para definir as ligações desejadas são utilizados pontos 
de programação das conexões chamados de Progammable Connections, representados na 
Fig 2.2 como pequenos círculos sobre os fios. Estes pontos programáveis permitem a 
condução dos sinais que devem trafegar entre os CLBs utilizando os fios de um modo 
flexível.  
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Para construir portas de entrada e saída de dados, que permitam ligar a aplicação 
dentro do FPGA a um dispositivo externo, como uma memória, existe um conjunto especial 
de blocos chamados de IOBs (Input Output Blocks). Estes blocos são colocados na região 
periférica do FPGA como é mostrado na Fig 2.1. 

  A Fig 2.3 mostra os diagramas de circuito simplificados para um CLB e para um 
IOB dos dispositivos XC4000 [245].  

 
Fig 2.3 Diagramas dos CLBs e IOBs do Xilinx XC4000. 

 
Os CLBs são compostos de 3 LUTs que permitem a implementação de funções 

booleanas. As LUTs podem também ser utilizadas para implementar pequenos blocos de 
memória RAM. Para a construção das partes seqüenciais de um circuito, cada CLB fornece 
2 flip-flops D. Os clocks dos flip-flops podem ser configurados independentemente quanto à 
sensibilidade a transição de subida ou descida. O roteamento de sinais dentro do CLB, para 
geração das funções desejadas, é feito por meio de um conjunto de multiplexadores 
programáveis.  

Os IOBs possuem um pino externo (Pad) com resistores programáveis de pull-up e 
pull-down, 2 flip-flops tipo D, buffers de entrada e buffers de saída tristate. O roteamento 
dos sinais nestes blocos é realizado por meio de multiplexadores programáveis como nos 
CLBs. É possível “bypassar” os flip-flops para permitir a conexão direta de pinos de 
entrada e saída à lógica interna do FPGA ou então utilizar os flip-flops para “bufferizar” os 
sinais entre os pinos de I/O e a lógica interna.  

Para permitir a programação, o FPGA possui internamente um plano de memória 
SRAM (Static RAM) que armazena todas as configurações necessárias para os CLBs, IOBs e 
pontos de conexão programáveis [245]. O processo de configuração do FPGA consiste na 
utilização de mecanismos de acesso ao plano de memória para carregar um padrão de bits 
(bitstream) que determina a funcionalidade a ser implementada. Em geral, este padrão de 
bits é armazenado em uma memória ROM externa ao FPGA e carregado para o plano de 
configuração durante a inicialização do dispositivo. 

No mercado existe uma grande variedade de FPGAs com características otimizadas 
para aplicações como: computação dataflow, processamento digital de sinais (DSP), 
estruturas orientadas a barramento, entre outras. Estes dispositivos têm estrutura similar às 
mostradas nas figuras Fig 2.1, Fig 2.2 e Fig 2.3, mas distinguem-se pelo tamanho, 

CLB IOB
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quantidade e tipo de blocos lógicos, estrutura de roteamento e arranjo espacial da matriz 
programável. Para uma visão mais detalhada destes dispositivos recomenda-se os sites de 
fabricantes [1][3][185][241].  Os mecanismos que permitem mapear uma aplicação descrita 
em alto nível, usando linguagens de hardware como EDIF [62], VHLD [133][186], Verilog 
[230] e SystemC [15][211], podem ser encontrados em [141][167][247].

   

2.2 FPGAs Multi-Contexto (MC-FPGAs)
 

Os FPGAs Multi-Contexto (MC-FPGAs) têm uma estrutura bastante similar a de um 
FPGA convencional a apresentada nas figuras Fig 2.1, Fig 2.2 e Fig 2.3. Entretanto, o 
dispositivo possui vários planos de configuração de SRAM programáveis com diferentes 
bitstreams que representam diversos circuitos a serem executados. Estes planos permitem 
que várias configurações sejam simultaneamente armazenadas no MC-FPGA. Estas 
configurações são chamadas de contextos.   

Como exemplo, o dispositivo apresentado em [220] por Trimberger et. al possui 8 
planos de configuração que armazenam até 8 contextos (bitstreams) dentro do MC-FPGA. 
Um plano especial de configuração ativa pode ser carregado com um dos contextos 
armazenados internamente, para determinação da funcionalidade que será posta em 
execução.  

Os contextos podem ser carregados de algum dispositivo externo enquanto o MC-
FPGA está em operação. Isto é possível porque um plano de configuração ativo retém em 
latchs os bits de configuração para a lógica programável, independentemente de qualquer 
modificação nos planos de configuração que contêm os outros contextos. Com isto, 
obtemos uma sobreposição entre ciclo de execução e ciclo de reconfiguração do FPGA.  

Dispositivos do tipo MC-FPGA permitem a trocar do contexto, que define sua 
funcionalidade, em tempos da ordem de nanossegundos, por meio da copia simultânea de 
todos os bits de configuração do contexto interno desejado para o plano de configuração 
ativo, resultando em grandes velocidades de chaveamento em aplicações de hardware
reconfigurável.  

Além disso, o dispositivo possui implementado em cada bloco básico (CLB) um 
conjunto de micro-registradores e estruturas de roteamento de sinais que facilitam a 
comunicação de dados entre as diferentes partições de uma aplicação representada pelos 
contextos. Estes recursos adicionais evitam a necessidade de buffers de memória externos 
ao FPGA para implementar a comunicação entre partições temporais.  

Outros dispositivos com características similares são apresentados em [108] por  
Kawakami et. al e em [200] por Scalera et.al. Entretanto, dispositivos MC-FPGA de 
granularidade fina, como os discutidos nesta seção, são ainda objetos de pesquisa, não 
existindo aplicações práticas consolidadas dos mesmos, tendo em vista os problemas 
tecnológicos envolvidos na sua implementação. 
 

2.3 FPGAs com Reconfiguração Parcial Dinâmica (DP-FPGAs)
 

Uma forma de melhorar o processo de reconfiguração é permitir que apenas alguns 
grupos de bits no FPGA sejam modificados, sem a necessidade de se reescrever todo o 
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plano de configuração SRAM. Dispositivos com esta característica são chamados de 
parcialmente reconfiguráveis. Eles possibilitam grande economia de tempo de 
reconfiguração, mas exigem métodos mais sofisticados de endereçamento na memória 
SRAM. Estes dispositivos permitem reconfiguração parcial de uma dada região, enquanto o 
restante da lógica programável continua em operação. Por este motivo estes dispositivos 
são também chamados de FPGAs parcial e dinamicamente reconfiguráveis ou DP-FPGAs 
(Dynamically and Partially Reconfigurable FPGAs). XC6200, Virtex I II, IV e V, todos da 
Xilinx [241], são os mais conhecidos de tais dispositivos.  

Os dispositivos Virtex [250][251] são DP-FPGA com densidades de milhões de gates 
equivalentes, sendo uma das famílias de dispositivo mais utilizada atualmente em SCR. A 
arquitetura do Virtex II é ilustrada na Fig 2.4. 

  

   

 

Organização de um CLB 

Fig. 2.4 Arquitetura do FPGA Virtex II.
 

O Virtex II é uma arquitetura que evoluiu a partir da antiga família XC4000, discutida 
na Seção 2.1, preservando a mesma estruturada básica organizada em CLBs, IOBs e 
recursos de roteamento. Entretanto, o Virtex II apresenta uma quantidade bem maior de 
recursos e facilidades para a implementação de sistemas digitais com uma estrutura 
sofisticada de gerenciamento de clock. 

Os principais recursos adicionais do Virtex II são: 1- estrutura de gerenciamento de 
clock (Digital clock manager - DCMs) e roteamento dedicado para garante a distribuição de 
sinal de relógio com fase precisa para todo FPGA; 2- memórias BRAM dual-port 
(SelectBlockRAM), distribuídas em colunas do FPGA, para promover paralelismo no acesso 
aos dados em aplicações de alta performance; 3- multiplicadores distribuídos (ao lado dos 
blocos BRAM) para facilitar a implementação de aplicações de processamento digital de 
sinais (DSP). Os CLBs são subdivididos em slices conectados a uma matriz de 
chaveamento que dá acesso aos recursos de roteamento e buffers tristate (TBUFs). Cada 
slice pode ser individualmente programado e possui 2 LUTs de 4 entradas e 2 flip-flops 
conectados por meio de multiplexadores. Desta forma, cada CLB tem 8 LUTs e 8 flipflops, 
tendo, assim, 4 vezes mais recursos para implementação de lógica digital quando 
comparado com o CLB do  XC4000 (ver Fig 2.3). 

Para implementação de módulos parcialmente reconfiguráveis nos FPGAs Virtex-II é 
utilizado o fluxo de projeto modular proposto pela Xilinx [243][247][248]. Em [22] 
Calazans et. al  apresenta um roteiro de implementação de configurações parciais para o 
Virtex-II, baseado no uso do fluxo modular, integrando a ferramenta de projeto ISE 6.3 da 
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Xilinx. Entretanto, o processo baseado no fluxo modular da Xilinx tem demonstrado 
instabilidade para a construção de módulos mais complexos como sistemas 
microprocessados, por exemplo o Xilinx MicroBlaze [244]. Os principais problemas 
decorrem do fato de que o fluxo de projeto modular, proposto em [248], é na verdade uma 
adaptação de métodos que não previram inicialmente a reconfiguração dinâmica. 

Infelizmente, as empresas fornecedoras de FPGAs não disponibilizam até o momento 
ferramentas confiáveis para o projeto de sistemas parcialmente reconfiguráveis. O outro  
problema sério é que as ferramentas de roteamento da Xilinx [247] não garantem que as 
ligações de sinais dentro de um módulo permaneçam confinadas dentro destes módulo. 
Desta forma, sinais de um dado módulo do projeto podem passar por módulos adjacentes, 
dificultando a geração de bitstreams parciais e exigindo ajuste manual do projeto. Desta 
forma, a construção de módulos parcialmente reconfiguráveis complexos constitui-se em 
uma tarefa trabalhosa e muito susceptível de erros. 

Alguns autores têm evitado os problemas da reconfiguração parcial, sugerido a 
utilização de múltiplos FPGAs para a construção de sistemas dinamicamente 
reconfiguráveis. Assim, enquanto um FPGA é reconfigurado, os outros mantêm a operação 
contínua do sistema. Como exemplo, Walder et al. em [232]considera uma plataforma com 
2 FGPAs Virtex II. Um dos FPGAs é configurado estaticamente com um sistema 
embarcado baseado no processador MicroBlazer [244], enquanto o outro FPGA é dividido 
em regiões reconfiguráveis, organizadas de forma bastante regular para simplificar o 
processo de geração dos bitstreams parciais. Isto evita que estruturas complexas e 
irregulares, como microprocessadores e periféricos, precisem ser instanciadas num 
bitstream parcial, definido pelo fluxo de projeto modular. Com isto as dificuldades de 
implementação são minimizadas. Em [92][233] é apresentada a plataforma UltraSonic que 
considera reconfiguração dinâmica de múltiplos FPGAs, do tipo Virtex da Xilinx, para 
aplicações intensiva de dados. 

     

2.4 Dispositivos de Granularidade Grossa
 

Apesar do grande sucesso comercial dos FPGAs, estes dispositivos têm sido 
utilizados de forma intensiva apenas em aplicações estáticas. Para reconfiguração parcial 
dinâmica de hardware os FPGAs têm apresentado limitações. As principais são: 

 
1. A grande quantidade de elementos programáveis (granularidade fina) torna o processo 

de placer&router bastante complexo, exigindo grande tempo de computação para 
mapear aplicações com desempenho adequado. Muitas vezes, o mapeamento deve ser 
feito de forma semi-automática, com grande quantidade de trabalho manual para 
projetar módulos que atinjam a velocidade de clock desejada e possam, ao mesmo 
tempo, ser parcialmente reconfigurados em tempo de execução. 

2. Devido a grande quantidade de pontos de programação, os FPGAs precisam de 
grandes memórias SRAM de configuração e grandes tempos para reconfiguração do 
dispositivo. 

 
Para evitar este tipo de problema, DLRs têm sido desenvolvidos considerando a 

utilização de blocos básicos de granularidade grossa capazes de implementar operações 
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mais complexas que aquelas permitidas pelos tradicionais CLBs. Exemplos destes 
dispositivos são encontrados em [12][71][89][205][209]. Os DLRs de granularidade grossa 
tentam utilizar características de regularidade encontradas na computação do tipo dataflow 
e descritas a seguir:  

  
1. Regularidade de roteamento: computações dataflow consideram o roteamento de 

dados com largura de palavra (wordwidth), em contraste com o roteamento individual 
de bits nos FPGAs. Desta forma, a quantidade de bits de programação para o 
roteamento é drasticamente reduzida em dispositivos orientados a computação 
dataflow. O atraso de propagação sinais é também reduzido devido à simplificação do 
roteamento. 

 
2. Regularidade de operações: Computações dataflow utilizam operações bastante 

regulares de lógica e aritmética sobre palavras de dados. Estas operações são similares 
às encontradas no set de instruções de microprocessadores. Desta forma, os 
dispositivos de granularidade grossa consideram unidades funcionais e ALUs como 
blocos básicos para a implementação de aplicações. Estas unidades podem ser 
projetadas com alta velocidade, necessitando de poucos bits de configuração para 
selecionar uma dada operação sobre os dados de entrada. 

 
Dispositivos de granularidade grossa podem considerar estruturas de registradores e 

blocos de memória distribuídos para facilitar o acesso paralelo aos dados, permitindo 
melhor exploração do paralelismo. Devido à quantidade menor de bits de configuração é 
possível implementar estruturas com múltiplos contextos (similares às discutidas na Seção
2.2) e com grandes velocidades de reconfiguração para facilitar a construção de sistemas 
dinamicamente reconfiguráveis.  

Estes dispositivos de granularidade grossa, em função de sua estrutura regular 
orientada a operações de largura de palavra (dataflow), são mais adequados para 
implementações de aplicações massivas em dados como processamento de imagens, 
multimídia e DSP. Entretanto, poucas tem sido as aplicações práticas destes dispositivos, 
que estão ainda em fase de desenvolvimento experimental. 

Um exemplo clássico de dispositivo de granularidade grossa é a arquitetura 
MorphoSys [123][205][228][229] ilustrada na Fig 2.5. 

 

 
MorphoSys Arquitecture 

 

 
RC: MorphoSys Array 

 

Fig 2.5 Arquitetura MorphoSys M1 e trecho do RC Array. 
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MorphoSys é uma arquitetura de computação reconfigurável de granularidade grossa 
que tem como alvo aplicações de processamento paralelo de dados com alta regularidade e 
alto througput. Muitas das aplicações que têm características compatíveis com está 
arquitetura estão no domínio de processamento de imagens.  

Na Fig 2.5 tem-se o diagrama do chip MorphoSys M1 com os elementos principais da 
arquitetura. Este dispositivo consiste de um sistema microprocessador baseado no 
processador TinyRisc acoplado a um array reconfigurável chamado de RC_Array. Este 
array é composto por um conjunto de elementos chamados de células reconfiguráveis RC
que estão organizadas em uma matriz de 8×8 perfazendo um total de 64 células. O array de 
RCs pode opera no modo SIMD (Simple Instruction Multiple Data) [168]. Neste modo 
todos os RCs em uma mesma linha ou coluna são configurados com a mesma 
funcionalidade a partir de uma mesma palavra da memória de contextos, sendo que cada 
RC opera sobre um conjunto de dados diferentes.  

Uma estrutura de interconexão programável, organizada em três camadas, permite o 
roteamento flexível dos dados entre as células de processamento (RCs), processador e 
buffers de memória (Frame Buffers). Cada RC incorpora os seguintes componentes 
computacionais de granularidade grossa: 1- uma ALU de 28bits; 2- multiplicador de 
16×12bits; 3- uma unidade de deslocamento (shift); 4- multiplexadores de 8 e 16 entradas; 
5- um registrador de 16bits. 

Uma das principais fontes de dificuldades das arquiteturas de granularidade grossa é 
que em geral o projetista de aplicação deseja substituir DLRs mais universais de 
granularidade fina (projeto com elementos digitais básicos em FPGAs) por DLRs de 
granularidade grossa (com blocos funcionais mais especializados para aumentar a 
velocidade e reduzir a complexidade do roteamento dos dados).  

Assim, o problema não trivial a ser enfrentado na construção de arquiteturas de 
granularidade grossa é definir o número e tipos de unidades funcionais que devem 
constituir os blocos básicos e a topologia das conexões no DLR. Isto deve ser feito para que 
o DLR seja eficiente para todas as aplicações possíveis em um certo domínio. Em função 
desta especialização dos blocos funcionais e das conexões, estes dispositivos têm 
encontrado dificuldades para sua utilização difundida em vários domínios de aplicações.  

Além do exposto acima, o grande aumento de velocidade e densidade dos FPGAs tem 
permitido a implementação eficiente de várias aplicações do tipo dataflow 
[116][140][179][207] combinadas com aplicações mais irregulares como interfaces e 
protocolos de comunicação, controladores e máquinas de estado. 

Desta forma, o desenvolvimento de metodologias, tanto para dispositivos de 
granularidade fina quanto para dispositivos de granularidade grossa, constituem-se em tema 
de pesquisa fundamental e atual na área de Sistemas Dinamicamente Reconfigurável. Em  
[72][73][74] Galanis et al. sugere a utilização de arquiteturas híbridas que combinam DLRs 
de granularidade fina e grossa na implementação de SCR, tirando proveito das vantagens de 
ambos os tipos de tecnologia. 

Em particular, os métodos que serão propostos nesta Tese têm considerado a 
utilização de reconfiguração estática em dispositivos de granularidade fina do tipo FPGA. 
Esta escolha leva em consideração a grande maturidade e utilização comercial já difundida 
dos dispositivos FPGA com reconfiguração estática. Entretanto, os métodos propostos são 
compatíveis com a consideração de dispositivos DLR de granularidade grossa e sistemas 
que considerem o dispositivo dividido em regiões parcial e dinamicamente reconfiguráveis.   
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2.5 Reuso de IP-Cores e Projetos Baseados CSoCs
 
Nesta seção pretende-se concluir a discussão sobre tecnologias de sistemas 

reconfiguráveis, considerando a tendência crescente para o projeto digital baseado em 
plataformas que incorporam o reuso de IP-Cores (Intellectual Propertie Core) e 
tecnologias reconfiguráveis do tipo CSoC (Configurable System on Chip) [13][106]. A Fig 
2.6 mostra o gráfico de crescimento da complexidade dos ICs em comparação com a 
capacidade de projeto (produtividade) [222]. 

 

 
Fig 2.6 Crescimento de complexidade de ICs e o Gap da produtividade de projeto. 

 

O desenvolvimento da microeletrônica tem imposto um rápido crescimento da 
complexidade dos sistemas digitais. Segundo a lei de Moore [146][147] a densidade dos 
circuitos integrados (ICs) dobra a cada 18 meses. Esta lei vem sendo respeitada deste os 
primeiros ICs da década de 60 até o presente momento, sendo hoje possível o projeto de  
sistemas digitais com cerca de centenas de milhões a bilhões de transistores no chip. 

A alta densidade dos ICs atuais tem permitido a integração de todos os módulos de 
uma aplicação em um único chip. Em função deste nível de integração, tais aplicações têm 
recebido a designação de SoCs (System on Chip ou sistemas em um único chip) [39].  

Em especial, os dispositivos de lógica reconfigurável do tipo FPGA têm atingido 
altíssimas densidades de integração e altas velocidades de operação, sendo capazes de 
integrar em seus arrays programáveis sistemas digitais completos envolvendo 
processadores, periféricos, elementos de memórias e circuitos de processamento dedicados. 
Estes sistemas são chamados de CSoCs (Configurable System on Chips) [13][106] e podem 
reunir dezenas de milhões de portas lógicas equivalentes e operar a velocidades de 
centenas de megahertz.    

O grande problema que tem sido enfrentado na concepção de CSoCs diz respeito ao 
desenvolvimento de metodologias que permitam dominar a complexidade de projeto. Além 
da alta complexidade dos atuais sistemas digitais, o mercado caracteriza-se por um curto 
time-to-market (tempo para lançar um produto), exigindo um ciclo muito curto de projeto 
para que o produto chegue ao mercado em um tempo competitivo. Dados estatísticos 
mostram que um atraso de 6 meses num projeto pode levar a perdas de 33% de lucros com 
o produto [124]. 
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Para enfrentar a complexidade de projeto e o curto time-to-market, diminuindo o Gap 
entre capacidade dos ICs e produtividade, a indústria tem utilizado a prática de reuso de IP-
Cores [166]. Um IP-Core constitui um componente pré-projetado e validado que 
desempenha uma certa funcionalidade como, por exemplo, um filtro digital FIR. Como 
estes módulos são utilizados em diversas aplicações, eles podem ser previamente 
projetados, testados e ter suas descrições armazenadas em uma biblioteca de componentes. 
Assim, os projetistas de aplicação podem fazer uso destes IP-Cores em seus projetos sem a 
necessidade de os redesenhar, bastando conhecer seu modo de operação e interface de 
conexão. Segundo previsões da indústria [194] o percentual de reuso de cores em ICs deve 
atingir 90% em 2012.  

  Nesta Tese considera-se que a construção de IP-Cores disponibilizados na forma de 
bibliotecas para um dado domínio de aplicação também é fundamental para permitir a 
simplificação das etapas de projeto das aplicações em Sistemas de Computação
Reconfiguráveis. O reuso de componentes, neste caso, permite a simplificação do fluxo de 
projeto evitando que o projetista da aplicação precise lidar com as etapas complexas de 
projeto de IP-Cores para o FPGA. 

 

2.6 Conclusões
 

Neste capítulo foi dada uma visão geral das tecnologias de lógica reconfigurável 
disponíveis. Foram analisados dispositivos do tipo FPGA de granularidade fina e 
arquiteturas que consideram lógica reconfigurável de granularidade grossa como é o caso 
do chip MorphoSys. 

Também foram discutidas questões de reuso de componentes do tipo IP-Core para a 
construção de sistemas complexos, que incluem dispositivos de lógica reconfigurável. A 
tendência, com os avanços da tecnologia de microeletrônica, é que sistemas compostos por 
FPGAs, microprocessadores, sistemas de barramento e periféricos possam ser integrados 
em um único chip de alta densidade e alto desempenho, constituindo sistemas do tipo CSoC 
(Configurable System on Chip). Esta tendência torna fundamental o aperfeiçoamento dos 
métodos de mapeamento de aplicações nestas plataformas. O mapeamento de aplicações 
nas plataformas de computação reconfigurável modernas demandam maior qualidade dos 
métodos de Particionamento Hardware/Software, Particionamento Temporal/Espacial e 
Escalonamento de Tarefas. 

O Capítulo 3, a seguir, apresenta uma visão geral de diversos trabalhos que servem 
para definir o “Estado da Arte” na área de Metodologias para Sistemas de Computação 
Reconfigurável. A análise dos trabalhos feita no Capítulo 3 deixa claro que existe uma 
carência de metodologias de Particionamento Temporal de Aplicações que levem em 
consideração o Reuso de Componentes.  
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3 Estado da Arte em Sistemas de Computação Reconfiguráveis
 
 
Este capítulo é organizado em três partes. A primeira parte (Seção 3.1) tem por 

objetivo descrever uma classificação geral das técnicas de reconfiguração de hardware, 
com relação à finalidade com que as mesmas são implantadas dentro dos sistemas 
reconfiguráveis e com relação às técnicas de hardware virtual que são empregadas. A 
classificação apresentada estabelece um quadro geral para organizar o estudo dos Sistemas
de Computação Reconfiguráveis.  

Na segunda parte (Seção 3.2) pretende-se descrever de forma sucinta trabalhos 
significativos para o “Estado da Arte” com ênfase no tema central desta Tese concernente 
ao Particionamento Temporal. 

Finalmente, na terceira parte (Seção 3.3) é feito um resumo e comentários gerais a 
respeito do “Estado da Arte”.     
 

3.1 Classificação das Técnicas de Reconfiguração de Hardware
 

3.1.1 Classificação em Função da Finalidade da Reconfiguração
 

Em [153] é feita uma classificação das técnicas de Reconfiguração Dinâmica de
Hardware (RDH) em três categorias principais. Em função da finalidade da reconfiguração 
esta pode ser: 1- Algorítmica; 2- Arquitetural; 3- Funcional. Esta classificação é 
interessante como ponto de partida para a organização do estudo de sistemas 
dinamicamente reconfiguráveis (SDRs) e dos vários trabalhos disponíveis na literatura. 

   
1- Reconfiguração Algorítmica: Nesta modalidade de reconfiguração dinâmica, a função do 
módulo que está sendo reconfigurado permanece a mesma, sendo modificado o algoritmo 
que implementa a funcionalidade. Este tipo de reconfiguração ocorre devido à necessidade 
de modificar o desempenho, potencia dissipada ou alocação de recursos, em resposta a 
modificações ambientais e a modificações de requisitos operacionais do sistema. Em [153] 
é dado um exemplo deste tipo de RDH conforme ilustrado na Fig 3.1. 

No exemplo da Fig 3.1 tem-se um controlador de 1a ordem que é reconfigurado para 
um controlador de 2a ordem em função de uma modificação similar no comportamento 
dinâmico do ambiente sobre controle. 

Um problema importante que deve ser levado em conta no caso de uma 
reconfiguração algorítmica é que em muitas situações a interação entre o ambiente e o 
processo de hardware ocorre de forma praticamente continua e em intervalos de 
amostragem pequenos. A reconfiguração não deve introduzir descontinuidades 
suficientemente grandes nesta interação, de modo a perturbar de forma inaceitável o 
sistema.  
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Fig 3.1 Exemplo de reconfiguração algorítmica de um módulo. 

 
 

2- Reconfiguração Arquitetural: A meta deste tipo de reconfiguração dinâmica é promover 
a modificação topológica do hardware e das tarefas da aplicação, em um sistema 
heterogêneo, por meio da re-alocação de recursos. A necessidade deste tipo de 
reconfiguração vem do caráter dinâmico da disponibilidade-demanda de recursos em 
aplicações reais. A inversão das prioridades de execução de tarefas pode levar à 
necessidade de re-alocação de recursos para tarefas que se tornaram mais prioritárias.  

Isto pode implicar, por exemplo, na necessidade de deslocar uma tarefa menos 
prioritária de hardware para uma implementação de software, para que o recurso de 
hardware liberado seja usado na acelerar de uma outra tarefa com tempo de execução mais 
crítico. Em [153]  este tipo de reconfiguração é ilustrado com o exemplo da Fig 3.2, onde, 
em função da falha de um FPGA, uma tarefa de hardware (PSR) é deslocada para execução 
em um DSP com uma possível degradação de desempenho do sistema. 
   

  
Fig 3.2 Exemplo de reconfiguração arquitetural de um módulo. 

 
3- Reconfiguração Funcional: Neste tipo de reconfiguração existe uma quantidade de 
funções a serem executadas em uma dada aplicação e uma quantidade limitada de recursos. 
Isto implica na necessidade de várias tarefas compartilharem os mesmos recursos em um 
esquema de multiplexação temporal (time shearing). Em [153] esta modalidade de 
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reconfiguração dinâmica é ilustrada com o exemplo mostrado na Fig 3.3 onde um FPGA é 
inicialmente configurado para executar a função de ALU e, em seguida, o mesmo FPGA é 
usado para implementar a função de limitador. 
 

 
Fig 3.3 Exemplo de reconfiguração funcional de um módulo. 

 
Todos os tipos de RDH que foram descritos aqui exigem uma infra-estrutura, em 

tempo de execução, que tem por objetivo gerenciar os recursos disponíveis, executando a 
alocação e realocação de tarefas de hardware e software. Esta infraestrutura deve 
disponibilizar meios de manutenção dos estados das tarefas, quando estas são modificadas, 
ativadas/desativadas ou realocadas durante o processo de reconfiguração dinâmica. 
Também são necessários mecanismos de comunicação adequados entre as tarefas.  

Em geral, a infraestrutura necessária é suprida por um Sistema Operacional para
Computação Reconfigurável chamado de ROS (Reconfigurable Computer Operation
System) que fornece todos os recursos e serviços necessários para implementação das 
técnicas de reconfiguração dinâmica de hardware (RDH) [174][235][236].  
 

 

3.1.2 Classificação em Função da Técnica de Virtualização de Hardware
 

Um conceito muito importante, relacionado a reconfiguração dinâmica, é o conceito 
de hardware virtual (HV). Em [180] este conceito é definido, sendo dada uma classificação 
das várias abordagem propostas na literatura para a sua implementação. 

Hardware Virtual (HV) surgiu inicialmente como um conceito similar à memória 
cache utilizada em processadores de software. Neste caso, uma aplicação que precisa de 
uma quantidade de recursos maior que a disponível é dividida em páginas de hardware 
(também chamadas de partições ou contextos). Estas páginas podem ser alocadas 
dinamicamente nos recursos da lógica reconfigurável (DLR). Neste sentido, técnicas de 
hardware virtual podem ser vistas como métodos de Reconfiguração Funcional como 
descrito em [153]. 

O conceito inicial de HV evoluiu para incluir um conjunto de técnicas de mapeamento 
e arquiteturas de sistema que permitem ao projetista implementar em uma plataforma real 
uma aplicação que necessita, em princípio, de mais recursos físicos que os existentes. Isto 
exige o gerenciamento dinâmico de recursos em um sistema heterogêneo de computação 
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reconfigurável (SCR), composto de processadores, DSPs e DLRs. Esta expansão do 
conceito de HV inclui métodos de Reconfiguração Algorítmica e Arquitetural, descrita em 
[153].  Em [180] são listados vários projetos no campo da reconfiguração dinâmica que são 
classificados em 3 abordagens principais para a implementação de HV: 1-Particionamento
Temporal; 2-Execução Virtual; 3-DLR Virtual. 

 
1- Particionamento Temporal: Particionamento temporal foi o primeiro estilo de hardware
virtual investigado e tem como objetivo permitir que uma aplicação de tamanho arbitrário 
seja mapeada em um hardware físico de tamanho limitado e fixo. Para isto, é feito o 
particionamento da aplicação em segmentos que caibam no hardware físico e que possam 
ser executados seqüencialmente (escalonamento) na lógica reconfigurável.   

Podemos definir o particionamento temporal do seguinte modo: 
 

• Seja o grafo de elementos computacionais G=(V={o1,...,oN},E={e1,e2,..,eM}) onde
ea=(ob→ oc) ∈ E representa uma relação de precedência temporal. Defini-se o
particionamento temporal de G como o conjunto ΡTemp={P1,P2,...,PL} tal que: G =
P1∪P2∪...∪PL,∀ i,j, i≠j Pi∩Pj =φ. Se ob∈ Pi e oc∈ Pj e ea = (ob→ oc) ∈ E, todos os
elementos de Pi devem executar sua computação antes dos elementos de Pj.

 
Na Fig 3.4 é mostrado um fluxo clássico de projeto de hardware. A aplicação pode 

ser diretamente escrita em uma linguagem de descrição de hardware (HDL – hardware
description language) e convertida em uma netlist de circuito, através de métodos de 
síntese lógica [141]. As tarefas da aplicação a serem implementadas em hardware podem 
ser descritas usando uma linguagem de alto nível (HLL – high level language).  

 

 
Fig 3.4 Fluxo de projeto de hardware convencional. 

 
Aqui é considerado que a linguagem de alto nível pode descrever um comportamento 

na forma algorítmica ou como um conjunto de tarefas, capturando as relações e 
comportamentos individuais das tarefas. Neste caso, a descrição deve ser compilada para 
produzir uma representação na forma de um fluxo de dados DFG (Data Flow Graph) ou 
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fluxo de dados e controle CDFG (Control Data Flow Graph), que funcionam como uma 
representação intermediária. 

Técnicas de síntese de alto nível [141] podem então ser aplicadas para converter a 
descrição intermediária em uma estrutura no nível RTL (Register Transfer Level), que pode 
ser convertida em netlist de circuito para a implementação física. Finalmente, técnicas de 
mapeamento tecnológico e place&route [91][167] podem ser aplicadas para produzir 
configurações para os dispositivos de lógica reconfiguráveis (DLR).  

No caso dos circuitos resultantes terem tamanho maior que os DLRs disponíveis, faz-
se necessário à realização do Particionamento Temporal. Este particionamento poderá ser 
feito em diversos pontos do fluxo de projeto descrito na Fig 3.4. Em função da posição 
onde o particionamento temporal é introduzido no fluxo de projeto, [180] subdivide os 
métodos em 3 subclasses: 

 
1. Particionamento Temporal da Netlist de Circuito.
2. Particionamento Temporal do DFG.
3. Particionamento Temporal do CDFG.

 
Particionamento Temporal no nível de netlist de circuito é realizado após as etapas de 

síntese, sendo completamente independente da linguagem de descrição usada na 
especificação inicial da aplicação. A função deste particionamento é agrupar os 
componentes lógicos presentes na netlist (gates, flip-flops, etc)  em partições temporais.  

O método traz como desvantagem o fato de que o particionamento não pode 
considerar informações específicas sobre a estrutura da aplicação, que não são anotadas ao 
nível de netlist de circuito pós-síntese.  Desta forma, várias otimizações que são visíveis na 
especificação inicial não podem ser levadas em conta durante este tipo de particionamento. 
Outra desvantagem é que, devido à alta granularidade da netlist, a quantidade de objetos a 
serem particionados é muito grande para aplicações complexas. 

Os grafos de fluxo de dados DFGs (Data Flow Graphs) descrevem a aplicação como 
um conjunto de operações, ou tarefas, ligadas através de arestas que representam o fluxo 
dos dados. DFGs podem ser obtidos por meio da síntese de descrições do tipo HDL ou 
HLL, mas também podem ser usados para a descrição inicial das aplicações. O 
particionamento temporal consiste em formar partições do DFG com tamanhos adequados 
para que possam ser mapeadas diretamente nos DLRs.  

CDFGs capturam informações sobre o fluxo de dados e controle presentes nas 
descrições de alto nível (HLL). Isto exigem a utilização de técnicas de particionamento hw-
sw [56] para separar partes da aplicação para execução em hardware. É possível capturar 
informações sobre desvios, loops, execução condicionada de operações e subrotinas. 
Técnicas de otimização podem ser utilizadas, em conjunção com os métodos de 
particionamento temporal, para melhoria do desempenho na execução de loops que 
processam grandes quantidades de dados e consome parte significativa do tempo de 
execução das aplicações. 

        
2- Execução Virtual: Como descrito em [180], um primeiro método de execução virtual 
considera uma família de DLRs especiais, que são compatíveis entre se, diferindo apenas na 
sua quantidade de recursos. Estes dispositivos apresentam suporte para a reconfiguração 
dinâmica, associado a um modelo de programação que permite a captura do 
comportamento da aplicação e o mapeamento em qualquer dispositivo membro da família. 
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O modelo de programação define os elementos primitivos da computação, chamados 
de atores, operadores, páginas, ou, no sentido mais geral “tarefas”. Também são definidas 
as interações entre as tarefas: comunicação e sincronização. 

A idéia por traz da execução virtual é permitir que uma aplicação, descrita segundo o 
modelo de programação, seja portável para diversos membros de uma família de 
dispositivos e plataformas, que diferem na quantidade de recursos, mas mantêm uma 
mesma arquitetura que suporta o modelo de programação. Para atingir este objetivo, este 
modelo de HV requer a existência, na arquitetura, de um mecanismo em tempo de execução 
(run_time) para o gerenciamento de recursos e para o escalonamento das tarefas. Este 
mecanismo deve ser capaz de mapear as tarefas nos elementos computacionais presentes 
nos dispositivos. Na Fig 3.5, temos um exemplo de execução virtual em aplicação de vídeo, 
usando o modelo SCORE (Stream Computations Organized for Reconfigurable Execution) 
proposto por Caspi et al. [36][37][38][131][132]. 

     (a)  

(b)  
Fig 3.5 Execução virtual de hardware - SCORE: a) Modelo da aplicação, b) Implementação. 

 

O DLR usando na implementação possui 4 elementos computacionais CP (Compute
Page) cercados por 4 elementos de memória CMB (Configurable Memory Block), usados 
para a implementação dos buffers de comunicação entre tarefas (Fig 3.5b).  Cada tarefa na 
aplicação em (a) necessita de 4 CPs e não podem ser todas alocadas simultaneamente no 
DLR. Desta forma, as tarefas são seqüencialmente escalonadas no hardware conforme 
ilustrado na Fig 3.5(b).  

Um outro exemplo de DLR para execução virtual é mostrado na Fig 3.6. 
 

  
Fig 3.6 Arquitetura dataflow pipeline do dispositivo PipeRench. 
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O dispositivo PipeRench [78][79][80][104][132][202], mostrado na Fig 3.6, utiliza 
um modelo de programação baseado em uma linguagem de descrição de dataflows 
chamada DIL (Dataflow Intermediate Language). Uma descrição de aplicação em DIL 
pode ser compilada, por um compilador chamado DIL-Compiler, para o dispositivo que é 
organizado como um array linear de estágios de pipeline (Stripes) contendo processadores 
elementares (PEs) e registradores de dados (Pass Registers).    

 
Uma outra forma de execução virtual considera Sistemas Operacionais para

Computadores Reconfiguráveis (ROS), capazes de gerenciar DLRs, como FPGA por 
exemplo, considerando estes dispositivos como recurso computacional para a execução das 
tarefas. Estes sistemas devem disponibilizar um modelo de programação, mecanismos de 
comunicação, sincronização e escalonamento. Neste caso, cada tarefa de hardware deve ser 
sintetizada segundo um padrão de interface, definido pelo sistema operacional (ROS), que 
permita o gerenciamento e comunicação com o restante do sistema. 

Diversos autores têm apresentado propostas para implementação destes sistemas 
operacionais (ROS). Em [234][235][236] Wigley et al. descreve o conjunto de serviços que 
devem compor um sistema operacional típico para aplicações dinamicamente 
reconfiguráveis, com suporte para execução de múltiplas aplicações independentes (multi-
tarefa/multi-usuário). Wigley considera que a estrutura do sistema operacional deve 
fornecer um padrão, na forma de um conjunto de serviços, para carga e execução de 
aplicações pré-sintetizadas. Os usuários do sistema devem seguir este padrão para construir 
aplicações.  

Platzner et al. em [174][176] apresenta um modelo de sistema operacional (ROS) que 
visa explorar a capacidade das tecnologias de dispositivos DLRs existentes. Como os 
autores argumentam, a necessidade do desenvolvimento de tais sistemas é justificada a 
partir do aumento da densidade de integração, flexibilização dos modos de configuração 
(parcial, dinâmica e com múltiplos contextos) e introdução de tecnologias de sistemas em 
um único chip configurável (CSoCs) [12].  

Estes fatores vêm, recentemente, deslocando o foco de aplicações dos DLRs da 
função de um simples substituto de ASICs para as aplicações com alto grau de dinamismo 
de tarefas, cuja ativação no hardware reconfiguráveis são definidas em tempo de execução. 
Domínios promissores de utilização são: computadores do tipo wearable computing 
[178][179], processadores de rede [121], sistemas móveis entre outras. Estas aplicações 
combinam a necessidade de alta performance com freqüentes modificações na 
funcionalidade, em função do fluxo de dados e eventos que chegam no sistema. 

Em [174] a estrutura básica para o ROS é sugerida, mas não são discutidos em 
detalhes os mecanismos de escalonamento e gerenciamento de recursos do dispositivo 
reconfigurável. Platzner et al. apresentam um detalhamento mais técnico destes assuntos 
em [173][175][176][177]. Outros autores têm detalhado as definições de modelos de 
programação e estrutura interna das camadas de sistema operacional para computadores 
reconfiguráveis, como é o caso de [231]. 

Em  [23][24][25][26] Calazans et al. apresenta um design framework e modelos de 
organização estrutural  para sistemas parcial e dinamicamente reconfiguráveis. O objetivo é 
permitir o projeto e implementação física de aplicações que incorporem reconfiguração 
dinâmica de módulos funcionais. Os modelos propostos por Calazans et al. são mostrados 
na Fig 3.7   
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       Fluxo de Projeto PADReH: Controlador de Reconfiguração (RSCM): 

 

Fig 3.7 Framework de projeto e controlador de reconfiguração (RSCM). 
 

O fluxo de projeto considera um modelo de implementação de ROS baseado em um 
controlador run-time (RSCM) para o sistema reconfigurável.  O fluxo de projeto integra um 
framework chamado PADReH que considera o mapeamento da parte de hardware de uma 
aplicação para um único FPGA, dividido em áreas parcialmente reconfigurável. Assim, 
subtende-se que um procedimento prévio de particionamento hw/sw deve ser realizado, 
para definir a especificação das tarefas de hardware que devem ser aplicadas ao fluxo 
proposto.  

Uma função fundamental em um ROS consiste na etapa de escalonamento de tarefas, 
que define a ordem em que estas utilizam os recursos da plataforma. Diversos autores têm 
sugerido métodos de escalonamento para sistemas reconfiguráveis.  

Em [154][155][156][157] Noguera apresenta uma técnica de co-design que trata do 
problema de escalonamento de aplicações de eventos discretos em sistemas dinamicamente 
reconfiguráveis.  O objetivo é definir um particionamento hw/sw, da aplicação, e extrair um 
mecanismo de escalonamento dinâmico que permita o gerenciamento de recursos do 
sistema reconfigurável. A metodologia usa um paradigma de orientação a objetos [42] para 
representar as tarefas e os elementos que compõem a arquitetura alvo. Esta arquitetura é 
composta por uma CPU para execução de tarefas de software, elementos de memória e um 
conjunto de células reconfiguráveis  (DRL-Cells) para execução das tarefas de hardware.  

Em [125][126][127][128][198] Maestre et al. apresenta métodos de escalonamento 
para execução de kernels de computação na arquitetura MorphoSys, descrita na Seção 2.4, 
Capítulo 2, para aplicações de multimídia e DSP. O método proposto tira proveito da 
capacidade de sobreposição entre execução de tarefas, reconfiguração e transferência de 
dados da arquitetura, para minimizar o overhead associado a estas atividades, reduzindo o 
tempo de execução da Aplicação. Métodos considerando dispositivos FPGA, como o 
Virtex-II, são propostas por Walber e Platzner em [173][175][177] e Resano et al. em 
[187][188].  

 
3- DLR Virtual: Como descrito em [180], o objetivo por trás deste mecanismo de hardware 
virtual é obter um alto grau de independência entre o mapeamento da aplicação e os 
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dispositivos DLRs utilizados na implementação física do sistema [60][86][114][218][219]. 
A Fig 3.8 ilustra a idéia de DLR Virtual. 

  
Fig 3.8 Abordagem de DLR Virtual para reconfiguração dinâmica de hardware. 

 

 Neste tipo de abordagem, a aplicação é mapeada para uma arquitetura de lógica 
reconfigurável abstrata, associada a um modelo de programação. Esta arquitetura abstrata 
deve ser genérica o suficiente para permitir a implementação em uma grande variedade de 
dispositivos reais (DLRs). Por outro lado, a arquitetura abstrata deve ser capaz de capturar 
características especificas dos DLRs reais, de forma a permitir eficiência de implementação. 
Ferramentas de síntese, mapeamento e place&router, baseadas na arquitetura abstrata, são 
usadas para produzir a configuração do hardware chamada de Hardware Code. O 
Hardware Code representa uma implementação da aplicação baseada na arquitetura 
abstrata, sendo portável para vários dispositivos reais. 

De forma similar ao modelo de execução da linguagem de programação JAVA, o 
Hardware Code tem características de portabilidade, devendo ser executado por uma 
Máquina Virtual capaz de mapear a arquitetura abstrata no dispositivo DLR alvo real [231]. 

 
Existem dois caminhos para construir a Máquina Virtual: 

 
1-Re-Map: Neste caso, o Hardware Code é remapeado para o dispositivo DLR alvo por 
meio do uso de bibliotecas capazes de implementar os elementos da arquitetura abstrata 
diretamente no dispositivo físico. Neste caso, a Maquina Virtual é definida pelas 
ferramentas usadas para remapear a aplicação. Um exemplo deste tipo de DLR Virtual é 
apresentado em  [86] 

2-Interpretador: Neste caso, o Hardware Code é executado por um mecanismo 
interpretador construído no dispositivo DLR alvo. Este mecanismo é capaz de interpretar o 
Hardware Code como um conjunto de instruções que informam como o hardware físico 
deve ser configurado e reconfigurado para executar a aplicação. Um exemplo deste tipo de 
implementação, utilizando o FPGA Virtex II, é apresentado por Torrense em [218][219].     

Aplicações importantes dos DRLs Virtuais estão associadas à idéia de redes de 
sistemas reconfiguráveis. Nestas redes, as tarefas de hardware podem ser alocadas em 
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elementos heterogêneos, exigindo, assim, portabilidade entre estes elementos 
reconfiguráveis que utilizam diversas tecnologias de dispositivo. 

 

3.1.3 Síntese da Classificação de Sistemas Dinamicamente Reconfiguráveis
 
Existe uma grande quantidade de trabalhos de pesquisa e projetos de SCRs que 

buscam desenvolver aplicações e técnica conforme a classificação feita nas seções 3.1.1 e   
3.1.2, descritas em [153][180]. Infelizmente, até o momento, não existe uma penetração dos 
sistemas dinamicamente reconfigurável em aplicações de mercado, principalmente  porque 
os avanços na capacidade dos DLRs (aumento expressivo de densidade computacional [52]) 
ainda não mostraram, na intensidade adequada, os seus efeitos nos projeto baseados em  
plataformas, principalmente nos sistemas CSoC (Configurable System on Chip) 
[13][39][106]. Persiste, ainda hoje, um enorme gap entre a capacidade de fazer projetos e o 
potencial das tecnologias reconfiguráveis (Seção 2.5, Capítulo 2). A Fig 3.9 mostra um 
quadro geral de classificação para os métodos de reconfiguração dinâmica que foram 
estudados. 

 
Fig 3.9 Classificação dos sistemas dinamicamente reconfiguráveis. 

 

A próxima seção descreve um conjunto de trabalhos representativos na área de 
Particionamento Temporal, que é o tema central desta Tese. Estes trabalhos, desenvolvidos 
em mais de uma década de pesquisa, definem o “Estado da Arte” em Sistemas
Dinamicamente Reconfiguráveis. Aplicações do mundo real podem demandar diversos 
métodos de virtualização de hardware, com a reconfiguração dinâmica utilizada com 
diversas finalidades dentro do sistema. Desta forma, vários métodos apresentados na 
literatura são na verdade combinações dos métodos mostrados na Fig 3.9. 

Apesar da diversidade de trabalhos existentes, a definição de padrões para ambientes 
de projeto e implementação, para aplicações dinamicamente reconfiguráveis, que seja capaz 
de explorar as diversas características das aplicações reais, é uma tarefa ainda não atingida, 
configurando-se em um campo de pesquisa em aberto. 
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3.2 Estado da Arte em Particionamento Temporal
 

Existe uma grande quantidade de métodos de particionamento temporal descritos na 
literatura. Entretanto, apenas dois métodos apresentados por Vemuri [225] e Ouni 
[165][164] foram encontrados com propostas para a resolução do problema que abordamos 
nesta Tese. Este problema de particionamento será formalmente definido no Capítulo 4. 

Na Seção 3.2.1 e Seção 3.2.2 será feita uma descrição resumida de diversos métodos 
de particionamento encontrados na literatura, onde serão relatadas as suas principais 
características. Na Seção 3.2.3 e Seção 3.2.4, os métodos de Vemuri e Ouni, que 
consideram o uso de múltiplas implementações de biblioteca para uma mesma tarefa da 
aplicação, serão descritos de forma mais detalhada, tendo em visto a importante relação 
destes trabalhos com os métodos que são propostos nesta Tese.  

 

3.2.1 Métodos de Particionamento Temporal Baseados em Listas
         

Um exemplo clássico de particionamento temporal, para mapeamento de aplicações 
em um sistema de computação reconfigurável, é fornecido por Purna et al. em [182][183]. 
Nestas referências, é apresentada uma metodologia simples para o particionamento 
temporal de um processo do tipo DFG =(V,E) que representar aplicações de processamento 
intensivo de dados. V é um conjunto de nós que representam operações sobre dados, 
implementadas por meio de unidades funcionais, e E representa um conjunto de arestas do 
grafo que indicam o fluxo de dados entre operações. O particionamento temporal divide o 
DFG em um conjunto mínimo de subgrafos, com áreas menores que a disponível no 
hardware reconfigurável, determinando um escalonamento para a execução das partições 
sem dependências cíclicas de dados.  

O modelo considerado para o hardware reconfigurável é baseado em uma plataforma 
RACE, mostrada na Fig 3.10, que contém FPGAs XC4013E [245] da Xilinx, conectada a 
um computador host do tipo Sun SparcStation. Na Fig 3.10 também é mostrado o modelo 
de execução das várias partições do DFG. 

 

 
 

Modelo de Execução:
 

 

Fig 3.10 Plataforma RACE e modelo de execução das partições. 
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Purna et al. sugere um particionamento por lista (list scheduling) [141] que consiste 
em ordenar todos os vértices (conjunto V) do DAG da aplicação em uma lista e agrupar 
estes vértices em partições, seguindo uma regra de agrupamento. O critério de 
ordenamento, utilizado por Purna et al., consiste na ordem crescente do nível ASAP dos 
vértices do DAG. O nível ASAP (As Son As Possible) de um vértice é determinado como 
sendo a quantidade de vértices antecessores, no DAG da aplicação, que compõem o maior 
caminho, em termos do número de vértices, até o vértice inicial que é antecedido apenas 
por entradas de dados. Estes níveis ASAP são indicados nos DAGs mostrados na Fig 3.11 
pelos números colocados dentro dos vértices. 

 

 
Fig 3.11 a) Level based partitioning; b) Clustering-based partitioning [183]. 

 
O ordenamento ASAP é importante porque ele é capaz de refletir o paralelismo 

potencial de execução das operações (vértices) presentes na aplicação. Assim, se dois 
vértices v1 e v2 possuem o mesmo nível ASAP, isto significa que eles não possuem 
dependência de dados e podem ser executados em paralelo dentro de uma mesma partição. 

O método proposto por Purna et al. utiliza esta propriedade do ordenamento ASAP 
para realizar o particionamento temporal de uma aplicação, utilizado uma entre duas regras 
de agrupamento dos vértices. A primeira regra, chamada Level-based partitioning, tenta 
obter o máximo grau de paralelismo agrupando em cada partição preferencialmente os 
vértices que tem o mesmo nível ASAP, diminuindo assim o delay (tempo de execução) da 
aplicação. A segunda regra, chamada Clustering-based partitioning, visa minimizar o custo 
de comunicação entre partições. Para isto, esta regra evita agrupar em uma mesma partição 
vértices que possuem o mesmo nível ASAP, sacrificando o grau de paralelismo e, assim, 
aumentado o delay da aplicação. No método Clustering-based partitioning o vértice 
escolhido para ser agrupado em uma partição é sempre aquele que produz o menor custo de 
comunicação para a partição.  

Na Fig 3.11, acima, temos uma ilustração mostrando o efeito dos dois tipos de 
particionamento. Cada vértice nos grafos da Fig 3.11 é considerado como tendo área e 
delay unitários. IN e OUT, nas tabelas, representam o montante de arestas que cruzam cada 
partição, representado a comunicação entre partições. Observa-se que o Level-based
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partitioning produz um particionamento com o menor tempo total de execução (7), mas 
produz custo maior de comunicação (37) devido a maior exploração de paralelismo. O 
Clustering-based partitioning resulta em um menor custo de comunicação (25), pelo 
sacrifício do paralelismo, com o efeito colateral do aumento do tempo de execução da 
aplicação (10).  

Desta forma, Purna et al. demonstra que o método Level-based partitioning é mais 
indicado para aplicações que não apresentam gargalos de comunicação, sendo o objetivo 
minimizar o tempo de execução. Para aplicações com restrições de recurso de comunicação 
entre partições, o método de Clustering-based partitioning é mais adequado, por levar a 
redução do custo de comunicação. Nesta Tese, o método Level-based partitioning, que foi 
apresentado, é utilizado para gerar uma solução de particionamento temporal inicial que 
será refinada por meio de um algoritmo de otimização baseada em busca heurística. Esta 
solução inicial será apresentada no Capítulo 7. 

Outros métodos de particionamento temporal baseados em escalonamento por lista 
são propostos por  Bobda em [17]. O primeiro método proposto por Bobda é similar ao 
método proposto por Purna et al. em [182][183]. Entretanto, Bobda introduz melhorias no 
método para otimização de área por meio de uma técnica de compartilhamento de unidades 
funcionais entre partições. Esta técnica permite a fusão de partições que possuem operações 
similares e que podem compartilhar as mesmas unidades funcionais.  

Um segundo método proposto por Bobda utiliza o posicionamento espectral em 3 
dimensões (3-D Spectral Placement) apresentado em [87], combinado com o método de 
particionamento de Kernighan-Lin (KL) [195], para ordenar as operações da aplicação e 
realizar particionamento por lista. Bobda demonstra que este método produz resultados 
superiores aos métodos tradicionais de escalonamento por lista, quando o objetivo é 
minimizar o custo de comunicação entre partições, em aplicações cujo grafo de fluxo de 
dados (DAG) tem alto grau de conectividade. 

Finalmente, Bobda em [17] sugere métodos que consideram o uso de DLRs parcial e 
dinamicamente reconfiguráveis. Bobda sugere o uso do método de posicionamento First-
Fit para alocar grupos (clusters) de operações, extraídas da aplicação, em áreas 
parcialmente reconfiguráveis do DLR. Para obter os clusters a partir do DAG da aplicação, 
são utilizados métodos baseados em lista (list scheduling level assignment partitioning). 
Estes métodos utilizam ordenamento ASAP das operações sobre os dados. Para o caso de 
grafos com maior grau de conectividade, Bobda sugere o uso do posicionamento espectral 
(2-D Spectral Placement) [87]. Este método é capaz de considerar o grau de conectividade 
entre as operações da aplicação, de forma a agrupar as operações obtendo o menor custo de 
comunicação entre os clusters.  

Cardoso em [35] propõe um método de particionamento temporal que considera o 
compartilhamento de unidades funcionais entre as operações de uma aplicação descrita na 
forma de um grafo de fluxo de dados DFG=(V,E) (Data Flow Graph). Diferentemente da 
maioria dos métodos encontrados na literatura, Cardoso propõem a integração do 
particionamento temporal com a síntese de alto nível, permitindo a consideração do reuso 
de unidades funcionais, com objetivo de otimizar a utilização do DLR.    

O método de particionamento proposto por Cardoso tem por objetivo minimizar o 
tempo de execução da aplicação, tentando minimizar a latência de cada partição e o número 
de partições. A redução do número de partições leva a diminuição do tempo total de 
reconfiguração. Para isto, é utilizado um método de particionamento baseado em 
escalonamento por lista (List Scheduling), que tenta respeitar uma restrição de latência 
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máxima para cada partição, seguido por uma técnica de fusão de partições (Partitions
Merge). A técnica de fusão tenta reduzir o número de partições por meio da união de 
partições cujas operações podem utilizar, de forma compartilhada, as mesmas unidades 
funcionais.  

O algoritmo proposto por Cardoso tem complexidade quadrática O(|V|2) com relação 
ao tamanho da aplicação, dada pelo número de operações no DFG (|V|). No que diz 
respeito à latência da aplicação, sem considerar os tempos de reconfiguração necessários 
entre partições, o método proposto por Cardoso produz resultados similares aos métodos 
tradicionais, como o método de lista baseado em ordenamento ASAP. Os resultados 
demonstram, entretanto, uma redução significativa do número final de partições com 
relação aos métodos comparados. Este resultado é muito importante se considerarmos a 
minimização do overhead devido a reconfiguração do DLR. Cardoso também reporta bons 
resultados no que diz respeito à minimização do custo total de comunicação. Apesar do 
algoritmo não levar em conta este custo de comunicação, ocorre uma redução devido à 
diminuição no número de partições. 

A maioria dos métodos de particionamento temporal propostos na literatura considera 
o mapeamento de uma aplicação em uma arquitetura predefinida, com uma área fixa 
permitida para a lógica reconfigurável. Em [21][212][213] Tanougast et al. chama  estes 
tipos de particionamento de “Abordagem de Desenvolvimento de Aplicação” (Application
Development Approach), sendo o objetivo desta abordagem otimizar parâmetros da 
aplicação como o tempo de execução, número de partições, memória, entre outros, 
considerando uma arquitetura alvo já definida. Tanougast et al. apresenta uma metodologia 
de particionamento chamada de “Projeto de Aplicação Específica” (Application-Specific
Design). Neste caso, uma aplicação G com restrição de tempo de execução T é considerada 
para implementação em uma arquitetura alvo ainda em desenvolvimento.  

A metodologia proposta por Tanougast et al. em [21][212][213] tem por objetivo 
definir a área mínima de lógica reconfigurável, necessária na arquitetura do sistema, para 
que a aplicação possa ser mapeada cumprindo a sua restrição de tempo T. 

 Cada tarefa a ser mapeada no DLR é modelada como um DFG = G(V,E). 
V={O1,O2,...,Om} corresponde a um conjunto de operações aritméticas e lógicas sobre o 
fluxo de dados acíclico definido pelas arestas do grafo: E ={e1,e2,...,ep}. Uma partição 
{P1,P2,...,Pn} deve ser definida sobre G cobrindo todas as operações Oi. Cada operação Oi 
tem uma implementação no DRL que ocupa uma área Area(Oi) e um tempo de execução ti. 

O método de particionamento temporal visa minimizar o tamanho S da lógica, 
necessária no DLR, para permitir a colocação da maior partição. S é dado pelas expressões: 

S = max{Area(Pi), i=1,2,...,n} e  Area(Pi) = ∑∀Ok∈PiArea(Ok). 
 
O método de particionamento proposto é apresentado em suas linhas gerais na Fig 

3.12. O bloco A representa o conjunto de restrições da aplicação, o bloco B representa a 
aplicação na forma do grafo DFG (G) e o bloco C representa um conjunto de 
implementações das operações de G, na forma de uma biblioteca tecnológica para o DLR 
alvo. Considera-se que são usados registradores de pipeline [141], entre todos os nós do 
grafo G, para processar uma seqüência de N grupos de dados encaminhados para o pipeline. 
Para aplicações massivas em dados (N muito grande) pode-se desprezar a latência do 
pipeline e considerar que a computação é feita em um tempo tpipe=N.tomax, onde tomax é a 
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maior latência de operação, encontrada em G, que define o período de clock para operações 
do pipeline. 

Considerando que C seria a área necessária para implementar todas as operações de G 
em única partição, o tempo total de execução tG é dado pela soma do tempo rt, necessário 
para configurar G no DLR, mais o tempo da computação na estrutura pipeline: tG = tpipe+ rt
= N.tomax + rt. O tempo rt é proporcional à quantidade de recursos necessários C e 
inversamente proporcional à velocidade de configuração vr do DLR: rt = C/vr.   

 

 
Fig 3.12 Método de particionamento temporal proposto por Tanougast [212]. 

Tanougast et al. considera que se o tempo de execução de tG é menor que a restrição 
de tempo T, é possível utilizar o tempo livre disponível para permitir o particionamento da 
aplicação, diminuindo o tamanho necessário da lógica reconfigurável. Para isto, estima-se o 
número inicial de partições n (bloco D na Fig 3.12) dado pela razão entre o tempo 
disponível para a execução T e o tempo tG necessário para executar a aplicação:  

n ≈ 
T

N.tomax + rt  
 

Á área Cn necessária no DLR para implementar cada partição considera partições de 
mesmo tamanho, assim: Cn = C/n. 

A próxima etapa consiste em gerar o particionamento temporal (bloco E). Na Fig 3.13 
é ilustrada a forma como o particionamento é realizado, com base em um escalonamento 
por lista do tipo ASAP.  

As operações do DFG são agrupadas em cada partição, respeitando o limite de área 
Cn (optimal area). A ordem ASAP em que as operações são agrupadas é definida da 
seguinte forma: 1- primeiro os vértices de entrada (sem predecessores) do DFG G são 
mapeados; 2- então um sub-grafo G’ é gerado pela remoção dos vértices já mapeados do 
grafo G; 3- os procedimentos 1 e 2 são reaplicados para o subgrafo G’, sendo este 
procedimento repetido até que todos os vértices de G sejam mapeados. Vale salientar que 
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os vértices são varridos no DFG numa direção convencionada da esquerda para a direita na 
Fig 3.13. 

 
Fig 3.13 Método de Particionamento com restrição de área Cn. 

 
O próximo passo, seguido pelo método, é realizar a implementação no DLR alvo das 

partições geradas, usando para isto as ferramentas disponíveis para place&route (bloco F). 
Após a implementação, é possível avaliar o tempo de execução obtido a partir da 
freqüência máxima com que cada partição pode operar. Se o tempo de execução resultante 
extrapola a restrição T (Fig 3.12) é necessário reduzir o número n de partições usadas, 
aumentando assim o tamanho (Cn=C/n) do DLR. Caso o tempo de execução seja menor que 
a restrição T, por um valor suficiente TStep, o método tenta aumentar o número de partições 
n, a fim de obter um menor tamanho para o DLR. Este procedimento de refinamento do 
particionamento é realizado até que não seja mais possível otimizar a solução, gerando o 
particionamento final e a área final S ≈ C/n para o DLR. 

Tanougast et al. demonstrou sua metodologia para aplicações de processamento de 
imagens, já que este tipo de aplicação tem características que são consideradas nos métodos 
propostos: 1-dados organizados naturalmente em blocos; 2-algoritmos modeláveis por DFG 
e estrutura do tipo pipelining, 3-computação massiva em dados (grandes quantidades de 
dados para ser processado). Resultados são relatados para o mapeamento das aplicações em 
uma plataforma ARDOISE baseada em um FPGA Atmel AT40K [9] acoplado a 2 bancos de 
memória SRAM de 1Mbyte para armazenamento das imagens em processamento. 

Devemos observar que a metodologia proposta não considera a demanda de memória 
criada pela comunicação entre partições. Desta forma, os recursos de memória devem ser 
verificados pelo projetista, após o particionamento. Isto pode exigir que o particionamento 
seja ajustado para cumprir restrições de memória ou implicar na definição posterior do 
montante de memória necessário para permitir a comunicação entre partições. Uma outra 
observação importante é que o método de particionamento não considera o custo associado 
à implementação dos mecanismos de controle de acesso à memória e controle de 
reconfiguração da aplicação, que devem ser instanciados no FPGA para todas as partições. 
O projetista deve estimar a área necessária para estes mecanismos, após o particionamento, 
e então adicionar esta estimativa à área S, para ter uma idéia do tamanho necessário do DLR 
para a implementação completa da aplicação. 
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3.2.2 Outros Métodos de Particionamento
 
Os métodos de particionamento temporal apresentados na Seção 3.2.1 constituem 

uma classe de métodos que são construídos essencialmente a partir de técnicas de 
escalonamento por lista. Nesta seção, serão apresentadas técnicas diversas de 
particionamento temporal que empregam uma grande diversidade de métodos heurísticos, 
ou combinações destes métodos. 

Mei et al. em [134] apresenta um método de particionamento hw/sw com 
características de particionamento espacial/temporal, baseado no escalonamento de tarefas 
para uma arquitetura dinamicamente reconfigurável. Esta arquitetura é composta por um 
processador para execução de tarefas de software e uma lógica parcialmente reconfigurável 
(FPGA) para executar tarefas de hardware, ambos acoplados a memórias locais e um 
sistema de memória compartilhada, como descrito na Fig 3.14a. 

 

  
Fig 3.14 a) SDR usando em [134]                   b) Método GA de particionamento hw-sw [134]. 

 

O objetivo do particionamento é permitir um mapeamento das tarefas para execução 
no Processador ou no FPGA e o mapeamento espacial/temporal das tarefas a serem 
executadas no FPGA, de modo que um conjunto de restrições de tempo real (deadline de
tarefas) possa ser cumprido da melhor forma possível.  A característica de reconfiguração 
parcial dinâmica faz com que o FPGA seja modelado como um conjunto de recursos que 
podem ser espacialmente divididos em áreas individualmente reconfiguráveis. Desta forma, 
o problema de particionamento deve levar em conta a alocação de áreas no FPGA e o 
posicionamento das tarefas (constrained place problem). 

O método de particionamento adotado por Mei et al. [134] utiliza algoritmo genético 
GA [158][193] para mapear as tarefas da aplicação para o Processador ou para o FPGA, 
conforme ilustrado na Fig 3.14b. O algoritmo associa a cada possível particionamento um 
gene binário (gn) que possui um bit para cada tarefa. Este bit (0→ Processador, 1→ FPGA) 
indica se a tarefa será mapeada em sw (no Processador) ou hw (no FPGA) (Fig 3.14b).  

O método de algoritmo genético proposto tem por objetivo minimizar uma função de 
custo tard(gn). A função tard(gn) corresponde a soma de todos os tempos de atraso das 
tarefas da aplicação que deixam de cumprir suas restrições de tempo (deadlines). Mei et al. 
propõe um método de avaliação da função de custo tard(gn) baseado em escalonamento por 
lista (list-scheduling) [141]. Este procedimento é aplicado a cada solução presente em uma 
dada população de soluções do algoritmo genético e, desta forma, deve ser simples para 
minimizar o custo computacional. A cada interação do escalonamento, as tarefas de hw são 
posicionadas no FPGA por meio do uso das heurísticas First Fit(FF) ou Best Fit(BF) 
[28][130]. FF posiciona as tarefas de hardware na primeira área encontrada com tamanho 
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suficiente. BF posiciona a tarefa na menor área disponível, em que a tarefa cabe, de modo a 
diminuir a fragmentação de área causada pelo posicionamento das tarefas no FPGA.

Os resultados apresentados por Mei et al. em [134] demonstram que seu método de 
particionamento é capaz de obter soluções que garantem as restrições de tempo das 
aplicações em 76% dos experimentos realizados. Entretanto, o custo computacional para 
obter estas soluções não é informado. A descrição do método leva a crer que para 
aplicações complexas, com muitas tarefas, o tempo computacional será grande, devido a 
grande quantidade de soluções que devem ser escalonadas, tendo em vista o custo 
associado aos processos de escalonamento e posicionamento de tarefas no FPGA. Estes 
processos devem ser executados em cada solução de particionamento processada pelo 
algoritmo genético, durante todas as suas iterações. 

Outro trabalho que integra particionamento hw/sw com características de 
particionamento espaço/temporal, em um dispositivo de lógica parcial e dinamicamente 
reconfigurável, é proposto por Miramond et al. em [143]. Este trabalho apresenta uma 
técnica para o mapeamento automático de aplicações, descritas por meio de um grafo de 
precedência de tarefas, em uma arquitetura heterogênea composta por um processador de 
software MP e um hardware parcialmente reconfigurável DLR.  

Em sua metodologia, Miramond et al. considera um método de exploração local 
(local search) do espaço de soluções, utilizando uma versão adaptada do algoritmo de 
Simulated Annealing (SA) [193][195] descrito por Lam em [111]. O método explora, de 
forma concorrente, soluções para o particionamento hw/sw de tarefas, particionamento 
temporal e escalonamento de tarefas na arquitetura alvo. A função de custo a ser 
minimizada pelo algoritmo SA corresponde ao tempo total de execução da aplicação. O 
objetivo é decompor a aplicação em partições para execução em sw e hw. Considerando a 
reconfiguração parcial, o DLR pode ser divido em regiões independentemente 
reconfiguráveis e, desta forma, a metodologia deve prever o particionamento temporal das 
tarefas de hw em contextos que possam caber nas regiões reconfiguráveis. Em seguida, é 
preciso definir um escalonamento para estabelecer a ordem em que as tarefas de sw e hw 
devem ser executadas.  

Miramond at al. em [143] compara os resultados obtidos com seu  método e os 
resultados obtidos com algoritmo genético (GA), relatando ganhos de velocidade de cerca 
de uma ordem de grandeza na obtenção de soluções, com tempos de execução em torno de 
dezenas de segundos. No entanto, não é reportado o quanto à solução obtida está próxima 
de um ótimo global para o problema de mapeamento proposto.  

Uma abordagem clássica de escalonamento para o processo de síntese de alto nível 
[102][141] utiliza técnicas conhecidas por heurística de escalonamento por forca direta 
DFS (Directed Force Scheduling). Em [227] Vemuri e Pandey utilizam está técnica 
combinada com um método de Exploração do Espaço de Projeto DSE (Design Space
Exploration) para obter particionamentos ótimos com relação a latência total da aplicação. 
O método de DSF proposto por Vemuri e Pandey considera restrição de recursos, fornecida 
como uma biblioteca de unidades funcionais disponibilizada para a implementação das 
operações da aplicação no FPGA.  

A exploração de espaço de projeto DSE consiste em um loop de exploração que 
modifica, em cada iteração, a quantidade de unidades funcionais disponíveis para cada tipo 
de operação presente na aplicação, modificando assim o grau de paralelismo com que é 
possível realiza as operações. Em cada iteração do loop de exploração, o algoritmo DFS é 



 44

utilizado para escalonar as operações da aplicação em partições, de modo a minimizar a 
latência total de execução.  

O método proposto por Vemuri e Pandey em [227] foi integrado no ambiente de 
prototipação SPARC [208] para sistemas dinamicamente reconfiguráveis. São reportadas 
reduções significativas de latência, para implementações de uma transformada de coseno 
DCT e transformada rápida de Fourier FFT. Mas o autor não reporta o custo computacional 
do método proposto. Entretanto, devido à complexidade dos métodos de exploração, 
espera-se que este método tenha um elevado custo computacional para aplicações com uma 
quantidade muito grande de operações.     

Em [254] Zhang-Ng apresenta uma metodologia de particionamento temporal 
dividida em duas fases, considerando estimativas de interconexão entre operações e 
avaliando de forma quantitativa o custo de comunicação entre partições. O objetivo do 
método é minimizar o custo de comunicação. Para cumprir com este objetivo, o método 
descrito em [254] realiza uma etapa de clustering inicial. Esta etapa agrupa as operações 
que são mais conectadas entre se, para formar grupos de operações chamados clusters. O 
resultado deste procedimento é a formação de um novo grafo de aplicação, com um menor 
grau de conectividade, onde os novos vértices são exatamente os clusters de operações. Em 
uma segunda etapa, os clusters são unidos através de uma operação de merging. Esta etapa 
objetiva a formação das partições temporais da aplicação, respeitando a restrição de área do 
DLR alvo e respeitando as dependências de dados entre os clusters.

Zhang-Ng apresenta em [254] resultados para exemplos de aplicação de tamanho 
moderado: 1-equação diferencial de 2a ordem com 11 operações e 16 variáveis e 2-filtro 
elíptico de 5a ordem com 34 operações e 47 variáveis. Ao apresentar o particionamento 
destas aplicações, segundo seu método, Zhang-Ng reportar maior redução do custo de 
comunicação entre partições, quando comparado com resultados para as mesmas aplicações 
usando particionamento baseado em ASAP List-Scheduling e abordagem Enhanced Static
List-Scheduling [102][141].  Segundo os autores, apesar de que os resultados obtidos não 
são ótimos, como os possíveis de serem gerados por procedimentos de particionamento 
mais exaustivos, os resultados superam os dois métodos clássicos de escalonamento 
citados. 

 Os métodos de particionamento temporal citados consideram aplicações 
representadas por grafos de fluxo de dados (DFGs/DAGs) onde os elementos a serem 
particionados  (vértices) representam operações simples sobre dados, implementáveis como 
unidades funcionais (somadores, comparadores, multiplicadores, etc) e que operam no nível 
de granularidade de palavras (blocos de 4, 8, 16bits, etc).  Além disto, estas aplicações são 
do tipo dataflow (fluxos de dados apenas) não sendo consideradas estruturas de controle e 
decisão mais complexas, como as presentes em estruturas do tipo control-data flow (fluxos 
de dados em controle) representadas por grafos do tipo CDFG (Control Data Flow
Graphs). A seguir, serão citados dois trabalhos que considera tanto fluxo de dados quanto 
fluxo de controle presentes nas aplicações. 

Ganesan et al. em [75] apresentada uma metodologia de particionamento temporal 
baseada na capacidade de reconfiguração parcial e dinâmica de FPGAs, como o Xilinx
XC6200 [241] e Virtex [250]. A aplicação considerada pode incluir tanto fluxo de dados 
quanto fluxo de controle, sendo inicialmente especificada de forma comportamental em 
VHDL ou C. Esta descrição inicial é convertida em um grafo de fluxo de controle e dados 
CDFG que segue o formato BBIF (Behavior Block Intermediate Formate).  
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Ganesan et al. considera  a divisão do FPGA em duas regiões reconfiguráveis parcial 
e dinamicamente, chamadas de RC1 e RC2, para implementar uma estrutura pipeline de 
dois estágios como é indicado na Fig 3.15.  

 
Fig 3.15 Modelo de particionamento + pipeline. 

A aplicação na forma de CDFG é dividida em um conjunto de partições temporais 
{TPi}, onde o índice i indica a ordem em que a partição deve ser executada. Enquanto um 
estágio está executando uma partição TPi, o outro estágio está sendo reconfigurado com a 
partição TPi+1. Com isto, tem-se uma sobreposição (pipeline) entre ciclos de execução e 
reconfiguração. Isto tende a diminuir o delay da aplicação. O mecanismo de 
particionamento tenta agrupar os componentes, que formam o CDFG, dentro do limite das 
regiões de reconfiguração, por meio de estimadores de área, preservando as dependências 
de dados e de controle presentes na aplicação. 

No método proposto por Ganesan et al. existem dificuldades para realizar o 
particionamento de um CDFG quando este envolve desvios e principalmente loops. Se um 
loop possui um grande número de iterações e é particionado, pode-se ter uma grande perda 
de tempo em reconfiguração. Isto pode justificar a utilização de um FPGA de maior 
tamanho, a fim de evitar a divisão dos loops. Uma outra possibilidade, para resolver este 
problema, é utilizar técnicas de fissão de loops como descrita por Vemuri em  [226] (ver 
Seção 3.2.4) quando o loop tem características de processamento de dados intensivo do tipo 
DSP.  

Outro problema surge quando uma partição do CDFG possui uma parte de um loop e 
outros elementos que não fazem parte deste loop. Isto exige mecanismos para detectar as 
repetições na execução da partição e evitar que as operações que não pertencem ao loop 
sejam também repetidas.  

A proposta de Ganesan et al. difere da maioria dos trabalhos de particionamento 
temporal, que evitam o particionamento de estruturas de controle. Em geral, aplicações 
modeladas como CDFG são inicialmente submetidas a particionamento hw/sw. Este 
particionamento detecta núcleos (kernels) de processamento do tipo DFG (fluxo de dados 
sem estrutura de controle), extraídas do CDFG, cuja implementação em hardware é 
justificada pelo aumento de desempenho obtido. Deve-se observar que: se dois grupos de 
blocos que, por exemplo, derivam de um if são postos na mesma partição, um destes grupos 
vai sempre ficar ocioso, o que significa desperdício de recurso e diminuição da eficiência 
de utilização do FPGA. 
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Em Cardoso [32] encontramos o outro exemplo de método que considera o 
particionamento de aplicações que envolvem estruturas de controle, como loops. Este autor 
considera um método de particionamento temporal que divide a aplicação diretamente na 
sua descrição em alto nível, em linguagem de programação C. Neste nível, é possível 
considerar um conjunto de otimizações de código, em especial técnicas de otimização dos 
loops presentes na especificação. Cardoso propõem uma técnica de particionamento 
temporal de loops, quando estes necessitam de mais recursos que os presentes na lógica 
reconfigurável. A técnica, chamada de Loop Dissevering, permite o particionamento de 
qualquer tipo de loop para execução como um conjunto de configurações seqüenciais, em 
uma área de lógica reconfigurável.  

O método proposto por Cardoso particiona o loop em um conjunto de configurações, 
que cabem no DLR, e em um escanolador que determina a ordem em que as partições 
devem ser executadas. O método apresentado em [32] é geral o suficiente para ser 
implementado em diversas tecnologias de lógica reconfigurável. No entanto, percebemos 
que a quantidade de reconfigurações de cada partição depende do número de iterações do 
loop que contém sua configuração. Desta forma, para um grande número de iterações, o 
overhead de reconfiguração poderá ser excessivo em dispositivos de granularidade fina, 
como os FPGAs. Assim, está técnica é mais adequada para dispositivos de granularidade 
grossa, com baixo tempo de reconfiguração. Cardoso tem implementado está técnica em 
dispositivos XPP [12] de granularidade grossa, no âmbito do compilador de C XPP-VC 
[34].    

Um outro aspecto que deve ser considerado no particionamento temporal, em 
sistemas reconfiguráveis, diz respeito às características de granularidade do DLR utilizado 
para o mapeamento das aplicações. Em [72][73][74] Galanis et al. descreve uma 
metodologia para o mapeamento de aplicações de computação intensivas, em uma 
plataforma que possui DLRs de granularidade variada. Esta metodologia é desenvolvida no 
âmbito do projeto ANDREL (Architectures and Methodologies for Dynamic Reconfigurable
Logic) [99] desenvolvido pela INTRACON S.A., IMEC e ST-Microelectronics.  

O DLR considerado por Galanis et al. é composto por um conjunto de blocos 
reconfiguráveis de granularidade fina (fine-grain-hw), blocos de granularidade grossa 
(coarse-grain-hw) e uma memória compartilhada para implementar a comunicação entre 
estes blocos e entre partições temporais. Blocos fine-grain são implementados utilizando 
tecnologia FPGA e realizam operações em largura de bit, presentes em CLBs, sendo 
adequados para operações com datapaths de largura irregular e máquinas de estados 
(FSM). Blocos coarse-grain (CGCs) são compostos por elementos capazes de executar 
operações com largura de palavra (16 bits). Cada elemento nos CGCs tem um multiplicador 
e uma ALU e são interligados, por uma estrutura de roteamento, a elementos vizinhos e 
bancos de registradores. Estas estruturas de granularidade grossa são adequadas para a 
realização de computações do tipo dataflow em largura de palavra.  

O método de particionamento considera a aplicação a ser implementada em hardware 
descrita como um código em C. Na primeira fase do particionamento, a descrição é 
completamente mapeada para o fine-grain-hw. Caso a restrição de tempo seja satisfeita, a 
implementação é considerada válida e o processo de particionamento termina. Caso 
contrário, inicia-se uma segunda fase de particionamento, que identifica (por meio de 
análises estáticas e dinâmicas da descrição da aplicação) partes críticas chamadas de 
kernels. Os kernels são ordenados em função do nível de complexidade computacional em 
uma lista e são movidos, um a um, segundo o grau de complexidade, para o coarse-grain-
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hw, mantendo o restante da aplicação implementado no fine-grain-hw. A cada mapeamento 
de um kernel para o coarse-grain-hw, o tempo de execução total é avaliado e o processo 
termina assim que a restrição de tempo da aplicação é alcançada, gerando a solução final. 

Os resultados apresentados por Galanis et al., para aplicações intensivas de dados 
(OFDM Transmitter, JPEG decoder), demonstram que aumentos significativos de 
performance são obtidos, quando a aplicação é adequadamente particionada para 
dispositivos de granularidade fina e para dispositivos de granularidade grossa. Os métodos 
de particionamento temporal/escalonamento, responsáveis pelo mapeamento na lógica 
reconfigurável, utilizam técnicas simples baseadas em lista, que apresentam baixa 
complexidade computacional. Apesar dos resultados positivos demonstrados, o tipo de 
arquitetura proposta ainda possui pouca penetração em aplicações comerciais, sendo, assim, 
uma arquitetura em desenvolvimento no âmbito do projeto ANDREL [99]. 

O menor nível de granularidade em que o particionamento temporal pode ser 
executado é o nível de netlist de circuito, correspondente a granularidade de dispositivos do 
tipo FPGA, como foi definido na Seção 3.1.2 deste capítulo. Vários métodos de 
particionamento de netlist são propostos na literatura. Em [40] Chang et al. apresenta  um 
bom exemplo de particionamento de netlist. Neste trabalho é proposto um modelo para 
implementação de comunicação entre contextos, multiplexados temporalmente em um 
FPGA, chamado TMCL (Time-Multiplexed Communicating Logic). A metodologia 
proposta em [40] permiti o particionamento de um circuito S, grande o suficiente para não 
caber no FPGA, em um conjunto de contextos {C1,C2,...,Cn}. Para realizar o 
particionamento da aplicação é utilizado um algoritmo de particionamento temporal 
baseado em DFS (Directed Force Scheduling) cujo objetivo é produzir um conjunto de 
partições com um custo mínimo de comunicação entre se, de modo a simplificar a 
implementação do modelo TMCL no FPGA. 

O grande problema de particionamento ao nível de netlists de circuito é que todas 
as partições devem é executadas em um período de tempo que coincide com o ciclo de 
clock, já que o particionamento é feito no nível dos elementos lógicos do circuito digital 
que implementa a aplicação. Deste modo, mecanismos de escalonamento das partições 
devem funcionar em velocidades muito maiores que a freqüência de operação para a 
aplicação. Este fato exige tempos de reconfiguração muito rápidos, da ordem de 
nanosegundos. Estes tempos de reconfiguração são possíveis com dispositivos FPGA para 
múltiplos contextos (MC-FPGAs), como foi descrito no Capítulo 2.    

Em [119] e [120] é apresentada uma abordagem alternativa para o particionamento 
temporal baseado no modelo TCML. Nesta nova abordagem, o algoritmo FDS é substituído 
por uma técnica de particionamento NFBB (Network-Flow Based Bi-Partitioning) 
modificada para produzir múltiplas partições de um circuito seqüencial. A utilização da 
técnica NFBB exige uma modificação nos grafos que representam o circuito S a ser 
particionado. Segundo o autor, resultados mais eficientes, no que diz respeito aos custos de 
comunicação, são obtidos em comparação com o algoritmo FDS. Em [29] são apresentados 
métodos de particionamento temporal baseados em bipartição de uma rede de elementos 
lógicos. Em [65] é apresentado um método de particionamento baseado em Programação
Linear Inteira [256], que permite a quebra, em múltiplos contextos, de uma descrição de 
um circuito seqüencial a ser executado em um MC-FPGA. 

Uma característica como a todos os métodos de particionamento temporal estudados, 
que foram citados nesta seção e na seção anterior (Seção 3.2.1), é que todos eles 
consideram particionamento das aplicações no nível dos elementos de um grafo DFGs ou 
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CDFGs, compostos por operações básicas sobre dados ou operações num nível muito 
baixo, no caso de particionamento de netlists. Apenas os métodos propostos por Mei et al. 
[134] e Miramod et al. [143] consideram o particionamento no nível de tarefas 
computacionais complexas em um ambiente de particionamento hw/sw. 

Nesta Tese é considerado o particionamento de aplicações representadas como grafos 
de fluxos de dados (DFGs), onde os elementos a serem particionados são tarefas complexas 
que, em geral, representam kernels (núcleos) de computação que operam sobre grandes 
blocos de dados. Estas tarefas computacionais foram definidas na Seção 1.5.1 do Capítulo 1
como funções em C (ver Fig 1.6, Capítulo 1). A Escolha deste nível de granularidade, para 
os grafos de aplicação, justifica-se em função da necessidade de orientar a construção de 
aplicações complexas para a utilização de bibliotecas de funções, padronizadas para cada 
domínio de aplicação. Isto permite a utilização de reuso de funções (ver seções 1.5.2 e 1.5.3 
do Capítulo 1), previamente projetas para execução em FPGA, como uma estratégia para a 
redução da complexidade de projeto de sistemas de computação reconfigurável de alto 
desempenho. 

A forma de compensar a perda de flexibilidade na exploração de paralelismo, devido 
à redução de granularidade na descrição das aplicações, consiste em considerar que cada 
tarefa, componente da descrição, possui um conjunto de implementações alternativas em 
FPGA, que executam a mesma funcionalidade, mas que apresentam diferentes graus de 
exploração de paralelismo. Desta forma, diferentes relações de ocupação de área e tempo
de execução podem ser consideradas. Assim, o particionamento temporal deve explorar a 
multiplicidade de implementações de uma mesma tarefa, com o objetivo de encontrar o 
agrupamento de tarefas em partições e simultaneamente a melhor escolha de 
implementação para cada tarefa, de modo a obter a melhor utilização de recursos do FPGA 
e o melhor desempenho. 

Poucos trabalhos tem sido encontrados na literatura que apresentam metodologias de 
particionamento temporal no nível de tarefas e que considerem múltiplas implementações 
para uma mesma tarefa em uma biblioteca de componentes (L). Este tipo de abordagem é o 
que está sendo proposto nesta Tese (ver Seção 1.5 do Capítulo 1). No “melhor do que
conhecemos”, apenas dois autores, Vemuri et al.[225] e Ouni et al.[165][164], apresentam 
propostas metodológicas neste sentido. Estas propostas serão descritas em suas 
características mais relevantes nas seções seguintes (Seção 3.2.3 e 3.2.4). 

  

3.2.3 Metodologia de Particionamento de Ouni et al.
 
Em [164][165] Ouni et al. descreve um algoritmo de particionamento temporal cujo 

objetivo é dividir uma aplicação, descrita como um grafo de tarefas, em um conjunto de 
partições, minimizando a latência total da aplicação. O algoritmo é capaz de escolher para 
cada tarefa uma implementação descrita por um par de parâmetros (latência, área ocupada) 
e alocar a tarefa em uma partição adequada, tentando minimizar o número de partições. A 
Fig 3.16 mostra uma visão geral da proposta de Ouni et al. 

A arquitetura alvo utilizada consiste em um DLR conectado a uma memória externa. 
Esta memória é utilizada para implementar a comunicação entre as partições que são 
colocadas no DLR. Um controlador é responsável pelo processo de escalonamento das 
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partições, na lógica reconfigurável, pela reconfiguração e pelo controle de acesso a 
memória. A aplicação é modelada como um grafo de tarefas GT = {T1,T2,...}. 

  

 
 

a) Arquitetura Alvo 
 

b) Particionamento 
Fig 3.16 Visão geral da proposta de particionamento temporal de Ouni. 

 
Nesta metodologia de particionamento, é sugerida a construção de um espaço de 

exploração de projeto, definido por um conjunto de possíveis implementações para cada 
tarefa. A Fig 3.17 mostra um exemplo deste espaço de exploração para uma aplicação 
composta por duas tarefas: T1 com 5 possíveis implementações e T2 com 4 possíveis 
implementações, resultando em  um espaço de projeto com 20 (5×4) pontos de exploração. 

 

Tabelas de Implementação de Tarefas:

  
Fig 3.17 Espaço de exploração de projeto baseado nas tabelas de implementação de tarefas. 

 

As tabelas de implementação de tarefas são geradas por um estimador (HLS
Estimation na Fig 3.17). Durante a estimativa, métodos de escalonamento (ASAP/ALAP,...) 
usados na síntese de alto nível (HLS) [141], que consideram restrições de área e tempo de 
execução, são utilizados para determinar um conjunto de implementações de cada tarefa 
com diversos acoplamentos possíveis entre área e latência. 

O particionamento proposto por Ouni et al. inicia calculando um conjunto mínimo 
NMIM =AGT/ADLR de partições para implementar a aplicação. AGT é a área do grafo de tarefas, 
igual à soma das áreas de todas as tarefas. ADLR é a área disponível no DLR.  O algoritmo 
considera, inicialmente para cada tarefa, as implementações da biblioteca com menor área 
(e maior latência). A escolha de implementações com menor área tende a diminuir o 
número de partições e, deste modo, diminui o overhead de reconfiguração. No entanto, está 
escolha tende a aumentar a latência da computação em cada partição. O algoritmo aloca as 
tarefas nas partições tentando minimizar a latência, respeitando a restrição de área do DLR 
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e a restrição de tamanho da memória na geração de comunicação entre partições. Caso a 
quantidade de partições NMIN não seja suficiente para mapear todas as tarefas, novas 
partições são criadas até que todas tarefas estejam alocadas. 

Para explorar o espaço de soluções de projeto, gerado pelas diversas possibilidades de 
implementação das tarefas (acoplamentos área-latência), o algoritmo realiza um conjunto 
de iterações formadas pelas seguintes etapas: 1- Selecionar a partição gerada com a maior 
latência e descobrir nesta partição as tarefas que compõem o caminho crítico; 2- Selecionar 
no caminho crítico a tarefa crítica que tem a maior latência; 3- Trocar a implementação da 
tarefa crítica pela implementação seguinte de menor latência (maior área) encontrada na 
tabela de implementação da tarefa; 3- Refazer particionamento considerando a nova 
implementação da tarefa crítica; 4- Avaliar se a latência total da aplicação foi reduzida. 
Estas etapas são repetidas enquanto a avaliação da latência total da aplicação diminui em 
função das trocas de implementação das tarefas críticas. Quando a latência deixa de ser 
melhorada, durante uma iteração, o algoritmo termina, obtendo-se o particionamento final. 

Para realizar o particionamento temporal, em cada iteração descrita no parágrafo 
anterior, Ouni et al. utiliza o algoritmo chamado Dynamic Algorithm apresentado em [165]. 
Este algoritmo implementar uma busca praticamente exaustiva por particionamentos 
temporais, que é realizada em duas etapas: 1- Na primeira etapa, o algoritmo inicia a busca 
por um particionamento com número de partições Nc igual a um mínimo Ncmin, previamente 
calculado em função do tamanho total do grafo de aplicação GT  e do tamanho do DLR, e 
vai aumentando o número de partições até encontrar uma solução de particionamento 
factível, com uma quantidade de partições Nc1; 2- Na segunda fase do algoritmo, todos os 
possíveis particionamentos com Nc1 partições são gerados, sendo retornado o de menor 
latência.

Ouni et al. não comparou seu método com outros métodos encontrados na literatura, 
tendo aplicado sua técnica em um exemplo reportado que implementa o núcleo para a 
transformação DCT (Discrete Cosines Transform). Entretanto, o método proposto o Ouni et
al. é um dos raros casos que tentam explorar o espaço se soluções gerado por diversas 
possibilidades de implementação das tarefas, que compõem a aplicação, introduzindo uma 
dimensão a mais no problema de particionamento. A Fig 3.18 mostra o efeito de 
diminuição de latência da aplicação, obtido durante as iterações do algoritmo de Ouni et al., 
para o exemplo da DCT, mostrando a solução encontrada e o ponto de parada do algoritmo.  

  

 
Fig 3.18 Iterações do Algoritmo proposto por Ouni. 

 

Ouni et al. não reporta o quanto sua solução se aproxima de um valor ótimo absoluto 
para o particionamento (O ótimo absoluto pode ser obtido de forma exaustiva, para 
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exemplos de tamanhos moderados). Observe que o algoritmo não é capaz de transpor 
mínimos locais, de forma que ele obtém soluções que são apenas localmente ótimas.  

Uma grande dificuldade do algoritmo de Ouni et al. está no custo computacional para 
a realização do particionamento temporal e que é executado a cada iterações do algoritmo 
que explora as escolhas de implementação das tarefas. Conforme é mostrado em [165], este 
custo tem uma tendência de cresce exponencialmente com a complexidade da aplicação, 
definida pelo número de tarefas. Assim, o método só é aplicável para aplicações com uma 
quantidade de tarefas moderada. 

 

3.2.4 Metodologias de Vemuri et al. Baseadas em Programação Linear Inteira
e Fissão de Loops

 

A maioria dos métodos propostos para o particionamento de DFG baseia-se em 
heurísticas que tomam decisões localmente nas vizinhanças de vértices. Estas abordagens 
são conhecidas por heurísticas míopes [28], diferindo bastante das técnicas que tentam 
explorar opções de particionamento de forma global, a fim de encontrar uma solução mais 
próxima possível do ótimo. Em [225][226] Vemuri et al. apresenta métodos de 
particionamento temporal automático, que tentam otimizar a implementação de aplicações 
do tipo DSP, utilizando técnicas de Programação Linear Inteira (ILP) [256], métodos de 
particionamento de loops (loop fission) [226] e métodos de exploração do espaço de projeto 
(espaço de parâmetros Número de Partições × Latência da Aplicação) [225].  

Vemuri et al. considera uma arquitetura formada por um processador host, 
responsável pelo processo de reconfiguração e controle de execução das partições, acoplado 
a um FPGA e memória para comunicação entre partições. A arquitetura alvo é representa 
pela tripla (Rmax,Mmax,CT) que significa respectivamente: o tamanho do FPGA em CLBs, o 
tamanho máximo da memória em bytes para o armazenamento de resultados parciais e o 
tempo para reconfiguração de cada partição no FPGA. A Fig 3.19 apresenta a especificação 
de entrada na forma de DFG (T,E) e o fluxo de projeto proposto por Vemuri et al. em [226]. 

 

a) representação da aplicação:

 

 

 

b) fluxo de projeto:

 
Fig 3.19 Representação da aplicação e fluxo de projeto de Vemuri. 
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Para cada tarefa Ti um estimador baseado em síntese de alto nível (HLS) determinar a 
área do FPGA necessária R(Ti) e o delay associado à tarefa D(Ti). O particionamento 
inicialmente considera um número mínimo de partições N = R(DFG)/Rmax, onde R(DFG) é 
a soma das áreas R(Ti) de todas as tarefas do DFG. 

O particionamento em [226] é definido por um conjunto de variáveis binárias yTP que 
tem valor 1 se a tarefa T é colocada na partição P e 0 no caso contrário, onde P é um 
indexador que indica as partições da aplicação variando de 1 até N, onde N é o número de 
partições. Em função destas variáveis, é possível representar o problema de 
particionamento como um conjunto de restrições na forma das inequações lineares, para 
compor um problema de Otimização Linear Inteira [256], onde o objetivo é escolher os 
valores das variáveis de particionamento yTP de modo a  minimizar o tempo de execução da 
aplicação. 

Vemuri et al. aplica métodos de Programação Linear Inteira (ILP) [256] para 
resolver o problema descrito no parágrafo anterior, obtendo o particionamento ótimo. Caso 
não seja possível obter uma solução, o número de partições N é aumentado e uma nova 
tentativa de resolver o problema ILP é feita, até que se obtenha um particionamento válido. 

Em [100] Jafri et al. sugerem um método similar ao proposto por Vemuri et al., 
baseado em ILP. Ouaiss e Vemuri apresentam em [162] um outro método, também baseado 
em ILP, combinado com Algoritmo Genético (GA) para resolver o problema de 
particionamento temporal e espacial em arquiteturas multi-FPGA.   

Em [225] Vemuri sugere um algoritmo que introduz uma nova dimensão ao problema 
de particionamento, ao considera várias possibilidades de implementações para cada tarefa 
Ti da aplicação. Isto é feito pela associação de um conjunto de possíveis implementações 
MT a cada tarefa T e pela troca da variável de particionamento yTP por uma nova variável 
yTPM, onde o novo índice M indica qual implementação é utilizada. Assim, yTPM = 1 
significa que a tarefa T é posicionada na partição P e usa a implementação M, em caso 
contrário yTPM = 0. Para obtenção do particionamento ótimo, é então utilizado novamente o 
método de Programação Linear Inteira (ILP). 

O problema dos métodos descritos por Vemuri et al. é o grande número de variáveis e 
restrições que estão presentes no problema ILP, que é computacionalmente complexo. Isto 
pode levar a altos custos computacionais para a obtenção de soluções.  

O problema proposto em [225] por Vemuri et al. é similar ao considerado nesta Tese, 
com o particionamento de um DFG de tarefas com múltiplas implementações armazenadas 
em uma biblioteca MT. Para deduzir a complexidade de resolução do problema ILP, Vemuri
et al. sugere um método alternativo que combina exploração do espaço de soluções com o 
método ILP para reduzir a complexidade computacional na obtenção de soluções. 

O método em [225] realiza a exploração do espaço de projeto DS =Número de
Partições Nc × Latência da Aplicação Da. O método procura soluções partindo de uma 
quantidade mínima de partições Nc=Ncmin até que uma quantidade máxima Ncmax seja 
atingida. Para cada valor de Nc, o método calcula os limites de latência Dmim e Dmax, 
esperados para a aplicação, e usa uma formulação mais simples do problema ILP para 
construir um particionamento com Nc partições e latência Da dentro dos limites 
estabelecidos (Dmim, Dmax). Este intervalo de latência é sistematicamente reduzido, em 
função do valor Da obtido na solução do problema ILP, e uma nova solução ILP é gerada 
para procurar por particionamentos de latência menor que Da, até que não seja possível 
gerar soluções ou um limite no tamanho mínimo do intervalo [Dmin,Dmax] seja alcançado. 
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Então, a solução de mínima latência Da obtida é armazenada e o método é repetido para um 
novo valor de Nc, com uma partição adicional. Este procedimento é repetido até que o 
número máximo de partições Ncmax seja atingido e a solução de menor latência encontrada é 
considerada a solução final de particionamento.  

Vemuri et al. aplicou seu método na implementação de uma transformada DCT [172] 
[225]. Os seus resultados demonstram que para processamento de grandes imagens a 
implementação usando várias partições pode obter desempenho maior que uma 
implementação estática (não particionada). Isto se deve ao fato de que a utilização de N 
partições promove um aumento de área efetiva, por um fator de N e, desta forma, é possível 
construir a aplicação usando implementações de tarefas com maior paralelismo, 
considerando mais blocos de dados sendo processado simultaneamente. No entanto, o 
efeito de aumento de desempenho só é possível se o tempo de computação for 
suficientemente maior que os tempos gastos com reconfiguração.  

3.3 Resumo e Conclusões Sobre o Estado da Arte
 

Neste capítulo diversos trabalhos que descrevem metodologias e modelos para 
hardware Virtual e Particionamento Temporal foram apresentados. Na Tabela 3.1 é feito 
um resumo das principais características destes trabalhos. 

  

Tabela 3.1 Resumo das características dos trabalhos apresentados 
Trabalho/

Referência
Técnica
Virtualiz.

Repres. Arquit.
Alvo

Objetivo Algoritmos Explor.
Espaço

Campo
Aplic.

Cardoso1/ 
[35] 

Part. 
Temporal 

DFG de 
Operações 

FPGA 
GF 

Reuso Funções 
Minimizar: 
Tempo de Exec 

Escalonamento 
Por Lista 
  

Não Comp. 
Dataflow 

Mei / 
[134] 

Part. 
Hw-Sw e  
Temporal 

DFG de 
Tarefas 

FPGA 
GF 

Deadline 
Tempo Real 

Alg. Genético.& 
Escalonamento 
Por Lista 

Particiona. 
Hw- Sw 

Tempo 
Real 

Ouni/ 
[164][165] 

Part. 
Temporal 

DFG de  
Tarefas 

FPGA 
GF 

Minimizar: 
Tempo de Exec 

Escalonamento 
Por Lista 

Área&Tempo 
Para Tarefas 

Comp. 
Dataflow 

Tanougast/ 
[21][212] 

Part. 
Temporal 

DFG de 
Operações 

AT40K
GF 

Minimizar: 
Área do DLR 

Escalonamento 
Por Lista. 

No. de  
Partições  

DSP, 
Imagens

Bobda/ 
[17] 

Part. 
Temporal 

DFG de 
Operações 

FPGA 
PD,GF 

Minimizar: 
Tempo de Exec 
e Comunicação 

Escalonamento  
Por Lista, Part. 
Espectral. 

Não Comp. 
Dataflow 

Purna/ 
[182][183] 

Part. 
Temporal 

DFG de 
Operações 

FPGA 
GF 

Minimizar: 
Tempo de Exec 
e Comunicação 

Escalonamento 
Por Lista 
ASAP/Cluster. 

Não Comp. 
Dataflow 

Vemuri1/ 
[225][226] 

Part. 
Temporal 

DFG de 
Tarefas 

FPGA 
GF 

Minimizar: 
Tempo de Exec 
Reconfiguração 

Prog. Linear 
Inteira -ILP,  
Fissão de 
Loops.  

Área&Tempo 
Para Tarefas 

Comp. 
Dataflow 

Ganesan/ 
[75] 

Part. 
Temporal 

BBIF:CDFG 
de blocos 
básicos 

FPGA 
PD,GF 

Minimizar: 
Tempo de Exec 
Reconfiguração 

Part.  do BBIF, 
Sobrepor Exec 
e Reconf.   

Não Control -
Dataflow 

Vemuri2/ 
[227] 

Part. 
Temporal 

DFG de  
Operações 

FPGA 
GF 

Minimizar: 
Tempo de Exec 

Escalonamento 
Forca Direta. 

No de  
Recursos 

Comp. 
Dataflow 

Galanis/ 
[72][73][74] 

Part. 
Hw-Sw e 
Temporal 

DFG de  
Operações 

Misto 
DLRs 
GF,GG 

Minimizar: 
Tempo de Exec 

Escalonamento 
Por Lista, 
ASAP e Hu. 

Particiona. 
Hw-Sw. 

Comp. 
Dataflow 

Zhang-Ng/ 
[254] 

Part. 
Temporal 

DFG de 
Operações 

FPGA 
GF 

Minimizar: 
Comunicação 

Cluster&Merge. Não Comp. 
Dataflow 

Miramond/ 
[143] 

Part. 
Hw-Sw e  
Temporal 

DFG de 
Tarefas 

FPGA 
PD,GF 

Minimizar: 
Tempo de Exec 

Simulated 
Annealing. 

Local no 
DFG 

Comp. 
Dataflow 
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Tabela 3.1 Continuação 
Trabalho/

Referência
Técnica
Virtualiz.

Repres. Arquit.
Alvo

Objetivo Algoritmos Explor.
Espaço

Campo
Aplic.

Cardoso2/ 
[32] 

Part. 
Temporal 

Código C- 
CDFG 

XPP 
GG 

Implementação 
de partições 

Loop 
Dissevering. 

Não Control- 
Dataflow 

Chang/ 
[40] 

Part. 
Temporal 

Neltlis de 
Circuito 

FPGA 
MC,GF 

Minimizar:  
Conexões 

Escalonamento 
Forca Direta. 

Não Circuitos 
Digitais 

Noguera/ 
[154][155] 

Execução 
Virtualiz. 

Classes e 
Objetos 

Múltiplas 
Células 
GF-GG   

Minimizar: 
Tempo de Exec 
Reconfiguração 

Escalonamento 
Dinâmico por 
Prioridade, e  
Reuso Config. 

Não    Eventos 
  Discretos

Maestre/ 
[125][126] 

Execução 
Virtualiz. 

DFG de 
Kernels 

Morpho- 
Sys 
GG 

Minimizar: 
Tempo de Exec 
Reconfiguração 
 

Escalonamento 
Estático sobre- 
Posição/Reuso: 
execução- 
Comunicação. 
 

Clustering , 
Reuso de 
dados, 
Busca 
Recursiva. 
 

   Comp. 
  Baseada 
  Kernels: 
 FFT,DCT,
 IIR,FIR,... 

Walder/ 
[173][175] 

Execução 
Virtualiz. 

Fluxo de 
Tarefas 

Xilinx 
Virtex 

Proposta de 
Escalonamento,
Minimizar: 
Tempo de Exec 
Fragmen. Inter. 

Escalonamento 
Dinâmico 
Cooperativo e 
Preemptivo. 

    
 

-------- 

 
 

Geral 

Resano/ 
[187][188] 

Execução 
Virtualiz. 

Grafo de 
Tarefas 
TCM 

FPGAs 
PD,GF, 
NoC, 
 

Minimizar: 
Tempo de Exec 
Energia 

Escalonamento 
TCM, Reuso e 
Pré-busca 
Configurações. 

Escalona-
mento 
Estático: 
Curva 
Pareto.  

 Comp. 
 Geral 

 Multi-task

Wigley/ 
[234][235] 

Execução 
Virtualiz. 
ROS 

DFG de  
Tarefas 

FPGA  
PD,GF 

Proposta ROS Part Temp de 
Purna (4.6), 
Escalonamento 
FCFS. 

    
-------- 

    Geral 
Multi-task 

Platzner/ 
[174][176] 

Execução 
Virtualiz. 
ROS 

Fluxo de 
Tarefa 

Xilinx 
Virtex 

Proposta ROS     
-------- 

    
-------- 

 
Geral 

Multi-task 
Calazans/ 
[23][24][25] 

Execução 
Virtualiz. 
ROS 

Fluxo de 
Tarefa 

Xilinx 
Virtex 

Proposta 
Controle  de 
Reconfiguração 

    
-------- 

    
-------- 

 
Geral 

Multi-task 
PipeRench/ 
[78][79][80] 

Execução 
Virtualiz 
DLR- 
Especial 

Pipelined 
Dataflow 
(DIL) 

Pipe-
Rench 

Modelos de 
Computação/ 
Execução 
Virtual 

    
-------- 

    
-------- 

 
Data 

Stream 

SCORE/ 
[36][37][38] 

Execução 
Virtualiz 
DLR- 
Especial 

Computa-
ção 
Stream 

Modelo  
de DLR- 
SCORE 
 

Modelos de 
Computação/ 
Execução 
Virtual 

    
-------- 

    
-------- 

 
Data 

Stream 

Ha/ 
[86] 

DLR 
Virtual 
Re-Map 

HLL FPGA 
Abstrato 

Portabilidade, 
Multi-plataforma

    
-------- 

    
-------- 

 
Geral 

Torrense/ 
[218][219] 

DLR 
Virtual 
Interpret. 

Não 
Especifi-
cada 

FPGA 
Virtual 

Portabilidade, 
Multiplataforma 

    
-------- 

    
-------- 

 
Geral 

     
Na tabela são listados os 25 trabalhos, representativos do estado da arte, que foram 

analisados. Esclarecendo o significado das colunas da tabela: A primeira coluna indica o 
trabalho e as suas principais referências; A segunda coluna informa o método de 
virtualização em que o trabalho se enquadra, conforme a classificação mostrada na Fig 3.9 
da Seção 3.1.3; A terceira coluna indica o tipo de representação da aplicação de hardware; 
A quarta coluna indica a arquitetura DLR alvo considerada: PD significa parcial e 
dinamicamente reconfigurável, GF significa granularidade fina e GG granularidade grossa, 
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MC significa multi-contextos; A quinta coluna especifica o objetivo dos métodos que são 
empregados no trabalho, representando, em muitos casos, uma função custo que se deseja 
otimizar; A sexta coluna dá uma breve descrição do algoritmo utilizado; A sétima coluna 
informa se é utilizado algum método de exploração do espaço de soluções (em geral, a 
exploração utiliza busca heurística que determina um valor adequado para um conjunto de 
parâmetros utilizados no particionamento/escalonamento); Finalmente, a oitava coluna 
indica o tipo de aplicação visada nos trabalhos. 

DeHon em [49] e Dittmann em  [58] descrevem os enormes desafios colocados para o 
desenvolvimento de metodologias e ferramentas que permitam por em prática projetos de 
sistemas dinamicamente reconfiguráveis. Até o momento, nenhuma metodologia e nenhum 
modelo de programação e implementação tem se firmado como um padrão unificador da 
área de SCR, em especial, incorporando técnicas de reconfiguração dinâmica. Assim, a área 
de SCR caracteriza-se como um campo de pesquisa em aberto, com grandes desafios 
metodológicos e tecnológicos, mas também com grandes oportunidades de contribuição nos 
seus diversos subtemas de pesquisa. 

Apesar das grandes dificuldades que a pesquisa tem encontrado no campo da 
reconfiguração dinâmica, é um ponto de consenso que aplicações intensivas em dados, 
como as encontradas em aplicações de redes, processamento de imagens, DSP e 
multimídia, podem extrair grandes benefícios deste tipo de técnica. Isto tem motivado a 
manutenção do esforço de pesquisa, que tem gerado diversos trabalhos disponíveis na 
literatura. 

O resumo de revisão bibliográfica, apresentado neste capítulo, constitui uma amostra 
representativa do “Estado da Arte” na área de SCR e SDR que utilizam técnicas de 
virtualização de hardware. O objetivo foi fundamentar o trabalho desenvolvido nesta Tese, 
focado na área de Particionamento Temporal de Aplicações do tipo DFG. 

Como foi visto neste capítulo, metodologias encontradas na literatura visam dividir as 
aplicações em partições espacialmente, como em [11][96], e temporalmente [182][183], de 
forma a permitir a implementação mais eficiente possível em lógica reconfigurável. Em 
geral, os métodos objetivam a minimização do tempo de execução global da aplicação e 
dos custos de comunicação entre partições [183]. Entretanto, metas secundárias podem 
também objetivar a minimização de outros itens, hoje não menos importantes, como  
potência consumida [187] e recursos de lógica necessários [212].   

A granularidade do particionamento das aplicações varia desde granularidade fina, ao 
nível de elementos lógicos (gates) [40], média granularidade considerando unidades 
funcionais [17][183] que implementam operações sobre os dados, até granularidade grossa, 
considerando o particionamento ao nível de tarefas computacionais complexas, também 
chamadas de kernels [126][165].  

Foi observado no Estado da Arte que existem uma lacuna no que diz respeito aos 
Métodos de Particionamento Temporal ora existentes. Estes métodos negligenciam, em 
geral, a possibilidade de reuso baseado em bibliotecas de componentes de aplicação, que 
simultaneamente permitam a escolha de diversas possibilidades de implementação de 
tarefas (DSE – Design Space Exploration[257]) em termos de recursos e desempenho 
(relação área × latência). Esta diversidade de implementações pode resultar, no entanto,  do 
alto grau de liberdade durante a síntese de alto nível (HLS) [141] dos componentes da 
aplicação. Apenas os trabalhos apresentados por Vemuri et al. e Ouni et al. propõem 
metodologias neste sentido.  
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Em função dos fatos citados, esta Tese apresenta novos métodos que procuram 
explorar o grande potencial de otimização que a exploração das diversas possibilidades de 
implementação de tarefas de uma aplicação pode oferecer. Foi a lacuna na exploração deste 
potencial de otimização, encontrado no estado da arte, o que motivou os objetivos descritos 
anteriormente na Seção 1.5 do Capítulo 1. 

No próximo capítulo, será definido formalmente o problema para o qual esta Tese 
propõe novas soluções. O Trabalho pretende contribuir para o desenvolvimento de técnicas 
de mapeamento automático das aplicações, em ambientes dinamicamente reconfiguráveis, 
com exploração das diversas possibilidades de implementação de tarefas organizadas na 
forma de bibliotecas de IP-Cores. Desta forma, pretende-se contribuir para o avanço do 
“Estado da Arte”. 
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4 Formalização do Problema Central da Tese
 

 
Neste capítulo, será dada uma definição formal do problema central para o qual esta 

Tese pretende contribuir com soluções baseadas em metodologias de exploração de espaço 
de projeto DSE (Design Space Exploration). A resolução do problema, que será 
formalizado, visa o cumprimento dos objetivos e contribuições que foram colocados na 
Seção 1.5 do Capítulo 1, resultando na construção de uma ferramenta de Particionamento
Temporal que será integrada ao fluxo de projeto proposto e apresentado na Fig 1.5 
(Capítulo 1). A seguir, na Seção 4.1, será definido o problema do particionamento temporal 
integrado a escolha de componentes de biblioteca, dando uma descrição detalhada de todos 
os elementos que figuram na sua definição. Na Seção 4.2, será feita uma apresentação da 
estrutura do espaço de exploração de projeto DS (Design Space), que é definido a partir do 
problema central da Seção 4.1. Finalmente, este capítulo é encerrado na Seção 4.3, onde 
são tecidas algumas conclusões. 

 

4.1 Definição do Problema
 

Nesta seção será definido formalmente o problema  básico  desta Tese. Será definida 
de forma abstrata a aplicação, a arquitetura alvo, biblioteca de implementações e o 
problema integrado de particionamento temporal e escolha de implementações de tarefas. 

4.1.1 Definição da Aplicação
 

A aplicação é considerada como um DAG (Directed Acyclic Graph) que representa 
um DFG (dataflow graph) designado por A  =( AV, AE). Cada vértice v ∈ A V representa 
uma tarefa da aplicação e cada aresta e ∈ AE  ⊂ A V ×A V  representa comunicação de dados 
entre tarefas.  Os vértices de A   podem ser subdivididos em três tipos a saber:  

 
� Vértices v do tipo source (escreve-se type(v) = so): correspondem a vértices que 

representam fontes de dados a serem processados pela aplicação          (D4.1) 
� Vértices v do tipo sink (escreve-se type(v) = si): correspondem a vértices que 

representam elementos que recebem os dados produzidos pela aplicação    (D4.2) 
� Vértices v do tipo kernel (escreve-se type(v) = ke): correspondem a vértices que 

representam computações sobre blocos de dados na aplicação           (D4.3)   
 

São definidas três funções de custo: 
 

� Tempo de computação de h:  d: (h ∈ AH) → d(h) ∈ R+                (D4.4) 
� Área usada por h:  a: (h ∈ AH) → a(h) ∈ R+                       (D4.5) 
� Número de portas de memória de h:  m: (h ∈ AH) → m(h) ∈ N          (D4.6) 
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As funções de custo acima são aplicáveis a elementos h que podem ser uma tarefa v 
de AV, componentes c da biblioteca de implementação L ou também uma partição π do 
conjunto Π(A ). Desta forma, o conjunto que define o domínio destas funções é dado por 
AH = AV ∪L∪Π(A ). Os conjuntos L e Π(A ) são definidos nas seções  4.1.3 e  4.1.4. 

 
R + é o conjunto dos números reais positivos e N   é o conjunto dos naturais. 
 
O valor de m(v) representa a quantidade de acessos simultâneos a memória, para 

operações (escritas e leituras), realizados pela tarefa v quanto esta ativa. Assim, m(v) 
representa a quantidade de portas de memória que devem ser disponibilizadas para a 
execução da tarefa v. 

 
Para uma dada implementação, cada tarefa representada pelo vértice v tem um 

instante de tempo de início da execução st(v) e um instante de tempo de término ft(v), dados 
pelas seguintes definições: 

 
� Tempo inicial de v: st: (v ∈ A V) → st(v) ∈ R+                     (D4.7) 
� Tempo final de v: ft(v) = st(v) + d(v)                            (D4.8) 

4.1.2 Arquitetura Alvo
 

A arquitetura alvo considerada é representada de forma abstrata na Fig 4.1 abaixo. 
 

 
Fig 4.1 Arquitetura abstrata considerada no problema. 

 
Os parâmetros de arquitetura alvo são: 
 
� RA:  área reconfigurável do FPGA                            (D4.9) 
� RT:  tempo de reconfiguração do FPGA                         (D4.10) 
� Npm:  número de portas de memória disponíveis                   (D4.11)   

 
Considera-se que a aplicação é implementada em um bloco de lógica reconfigurável 

formada por um FPGA estaticamente reconfigurável, com área de lógica dada pela 
constante RA e com tempo de reconfiguração dado pela constante RT. A comunicação de 
dados entre as tarefas, que compõem a aplicação, é realizada por intermédio do sistema de 
memória de dados acoplado ao FPGA, sendo possível a realização de até Npm acessos 
simultâneos. A constante Npm representa o número de portas disponíveis para conectar 
tarefas no FPGA ao sistema de memória. 

Considera-se que uma certa tarefa v acessa os dados e escreve resultados na memória 
durante seu tempo de execução, que inicia no instante de tempo st(v) e termina no instante 
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de tempo ft(v). Desta forma, o tempo de comunicação entre tarefas está incluído nos tempos 
de computação d(v) = ft(v) – st(v) das tarefas individuais. 

 
Também é definida uma função de estado q(v,t), da tarefa v, que poderá ao longo do 

tempo t ∈ R+ assumir dois valores: “0” quando a tarefa v não estiver executando e “1” caso 
contrário. Em função de st(v) e ft(v), definidas na Seção 4.1.1, pode-se escrever: 

 
� q(v,t)  =  1  se st(v) ≤ t ≤ ft(v)   e  q(v)  =  0 se  t <  st(v) ou  t > ft(v)      (D4.12) 

 
A quantidade de portas de memória acessadas pela aplicação, em cada instante de 

tempo  t , é dada pela seguinte função mu(t):  
 

� mu(t) =          m(v)×q(v,t)                                   (Eq4.1) 
 

4.1.3 Biblioteca de Implementações
 

Considera-se que cada tarefa, presente na aplicação, é instanciada na lógica 
reconfigurável utilizando uma das implementações presentes em uma biblioteca de 
componentes L. Para cada tarefa v ∈ AV é possível extrair um subconjunto L(v) ⊂  L de 
componentes da biblioteca. L(v) contém implementações c(v,i) alternativas para a tarefa v, 
sendo a variável i um índice que indica um dos possíveis componentes em  L(v).  

Defini-se os seguintes  parâmetros de interesse: 
 
� NImpl(v) = # L(v):  é a quantidade de implementações disponíveis para a tarefa v, 

presentes na biblioteca L(v)                               (D4.13) 
 

Para cada componente c(v,i) ∈ L(v): 
 

� d(c(v,i)): tempo de execução do componente c(v,i)               (D4.14) 
� a(c(v,i)): área de lógica reconfigurável usada pelo componente c(v,i)   (D4.15) 
� m(c(v,i)): número de portas de memória, para escrita e leitura, usadas por c(v,i) 

(D4.16) 
 

Cada subconjunto L(v) tem seus elementos c(v,i) ordenados (pelo indexador i) no 
sentido decrescente dos tempos de execução d(c(v,i)). Desta forma, se L(v) = {c(v,1), c(v,2)
c(v,3),...,c(v,NImpl(v))}, pode-se escrever as seguintes regras para a construção da 
biblioteca de componentes: 

 
� ∀ par {c(v,i), c(v,j)} ⊂  L(v):  i > j ⇒ d(c(v,i)) < d(c(v,j))           (R4.1) 
� ∀ par {c(v,i), c(v,j)} ⊂  L(v):  i > j ⇒ a(c(v,i)) > a(c(v,j))          (R4.2) 

 
 Estas regras significam que os componentes colocados na biblioteca em L(v) são 

dispostos em uma curva do tipo pareto ótimo [257]. Esta curva é traçada no espaço de 

Σ 
 v ∈A V
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projeto definido pelos parâmetros: tempo de execução d(c) e área de implementação a(c). 
Isto é ilustrado na Fig 4.2. 

   
L(v) ={c(v,1),c(v,2),...,c(v,n-1),c(v,n)},  c(v,n+1) ∉ L(v) 

Fig 4.2  Curva pareto ótimo com o conjunto de n componentes que implementam v. 
 
Na Fig 4.2, temos um conjunto de (n+1) implementações para a mesma tarefa v. Para 

que estes componentes possam ser adicionados ao subconjunto L(v), da biblioteca de 
implementações, é necessário que seja possível reordenar os índices dos componentes de 
forma que as regras de construção (R4.1) e (R4.2), acima descritas, sejam respeitadas.   

É fácil notar que é possível construir o conjunto L(v) com os n primeiros 
componentes {c(v,1),...,c(v,n)}, mantendo a ordem dos índices encontrada na Fig 4.2. 
Entretanto, é impossível adicionar o componente c(v,n+1) a L(v), pois não existiria forma 
de reordenar os índices respeitando as regras de construção.  

Como pode-se observar, é impossível estabelecer uma ordem entre os componentes 
c(v,i) e c(v,n+1), pois d(c(v,n+1)) > d(c(v,i)) e ao mesmo tempo a(c(v,n+1)) > a(c(v,i)). 
Neste caso, c(v,n+1) está em uma região do espaço de projeto dominada por c(v,i). Esta 
região corresponde à região destacada (mais escura) no grafo da Fig 4.2. 

 
Desta forma, os conjuntos L(v) que compõem a biblioteca de componentes L devem 

sempre respeitar a seguinte regra (equivalente às regras de construção anteriores): 
 
� L(v) deve ser um conjunto pareto ótimo no espaço de projeto tempo × área. Ou 

seja, não devem existir componentes c(v,k) ∈ L(v) contidos na região de 
domínio de outros componentes c(v,j) ∈ L(v)                   (R4.3) 

 
O sentido desta regra de pareto ótimo é eliminar da biblioteca L componentes que 

não apresentam vantagens para a implementação de uma dada tarefa v. Voltando ao 
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exemplo da Fig 4.2, qualquer implementação da tarefa v com o componente c(v,n+1) 
poderá ser substituída com vantagens, em área e tempo de execução, pelo componente 
dominante c(v,i). Deste modo, não faz qualquer sentido considerar o componente c(v,n+1) 
na biblioteca de implementações L. 

Finalmente, deve-se observar que nem todos os vértices v ∈ AV, da aplicação, contêm 
implementações em  L. Apenas os vértices do tipo kernel (v | type(v)=ke)  representam 
computações sobre os dados  e, portanto, possuem implementações em L.  

Vértices do tipo source e sink (v | type(v)=so ou type(v)= si) representam fontes ou 
receptores dos dados processados pela aplicação, sendo implementados como tarefas 
externas ao FPGA. Como não são implementados no FPGA, estes tipos de vértice não 
possuem implementações em L. 

 

4.1.4 Problema Integrado de Particionamento Temporal e Escolha de
Implementações de Tarefas

 
Agora, pode-se definir formalmente o problema básico para o qual esta Tese propõe 

metodologias (soluções e fluxos de projeto):   
 

� Dada uma aplicação representada pelo grafo A = (AV, AE) definido em 4.1.1,
uma arquitetura alvo dada pelos parâmetros (RA,RT,Npm), como descrita em
4.1.2, uma biblioteca de componentes L definida em 4.1.3. O problema consiste
em encontrar uma implementação de A , definida por um particionamento
temporal Π(A ), e pela escolha de uma implementação c(v,Impl(v)) para cada
tarefa v ∈ AV do tipo kernel (type(v)=ke), que minimize o tempo de execução
da aplicação.                                     (D4.17) 

 
A solução deste problema é dada pelo particionamento Π(A) e pelo mapeamento 

Impl(v) de cada tarefa v. Impl(v) define a escolha do componente c(v, Impl(v)) ∈ L(v) para 
a implementação de v. Desta forma, é necessário definir estes dois itens da solução de 
forma mais precisa, como a seguir: 

 
 

Particionamento temporal: 
 
O particionamento temporal é dado pelo conjunto ordenado de partições Π(A)={π1,

π2,...,πNc-1, πNc} do conjunto de tarefas AV. Nc é uma variável do problema que define o 
número de partições utilizadas na implementação da aplicação. O particionamento, para ser 
válido, deve satisfazer as seguintes regras: 

 
� Cobertura da aplicação:      πi  = {v ∈ AV |  type(v) = ke}            (R4.4) 

 
� Unicidade da instanciação de tarefas: ∀ par (πi, πj): i≠j ⇒ πi ∩πj = ф    (R4.5) 

 

U
i=1

Nc



 62

� Restrição de área do FPGA: ∀ contexto πi ∈ Π(A)  temos        a(v) ≤ RA (R4.6)  
 

� Restrição de memória:  ∀ t ∈ R+: mu(t) =       m(v)×q(v,t) ≤ Npm      (R4.7) 
 

� Escalonamento das partições: ∀ par {πi, πj} ⊂ Π(A)  se i < j então πi deve ser 
executado antes de πj  no FPGA                             (R4.8) 

 
� Dependência entre tarefas: ∀ par de vértices {vi,vj} ⊂ AV  se existe um caminho  

vi→ vj  no grafo dirigido A , então a seguinte regra deve ser cumprida: Se vi∈πk  
e  vj∈πl então k ≤ l                                      (R4.9) 

 
O particionamento pode ser definido pela quantidade de partições Nc combinada com 

uma função Map(v) que mapeia cada tarefa do tipo kernel em uma partição πMap(v), 
respeitando as regras acima. Formalmente: 

  
� Função de mapeamento (particionamento): 

   Map: v ∈{ v’ ∈ AV |  type(v’) = ke}→ Map(v) ∈ {x ∈ N  | 1 ≤ x ≤ Nc}, 
                   a tarefa v é mapeada na partição πMap(v) ∈ Π(A)                 (D4.18) 
 
Escolha de implementações de tarefas: 

 
A escolha de uma dada implementação para cada tarefa é dada pela função Impl(v) 

formalmente definida como: 
 
� Função de escolha de implementações: 

  Impl: v ∈ {v’ ∈ AV |  type(v’) = ke}→ Impl(v) ∈ {y ∈ N  | 1 ≤ y ≤ NImpl(v)}, 
                   a tarefa v é implementada com o componente  c(v, Impl(v)) ∈ L(v)    (D4.19) 
 

Desta forma, a geração de solução do problema de particionamento pode ser vista 
como a procura por um valor de Nc para o número de partições e a busca pelos 
mapeamentos dados por Map(v) e Impl(v), definidos acima em D4.18 e D4.19, de forma a 
minimizar o tempo de execução da aplicação.  

 
Função objetivo: 

 
A definição, mais precisa, da meta a ser atingida na solução do problema de 

particionamento é dada pela seguinte função objetivo: 
 

� Função objetivo: Encontrar Nc, Map(v) e Impl(v) tais que o tempo de computação da 
aplicação TA seja minimizado: 

 
                                       min:  TA =       d(πi)  +  Nc×RT                    (Eq4.2) 
 

onde d(πi) é o tempo de computação de cada partição πi e Nc×RT  é o tempo total 
gasto para reconfigurar o FPGA com todas as partições. 

Σ
i =1

Nc

Σ 
 v ∈πi 

Σ 
 v ∈A V
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 O tempo de computação de cada partição é calculado em função do caminho crítico 

de tarefas, conforme as definições abaixo: 
 

� Conjunto de tarefas do caminho crítico de πi  : CPath(πi) ⊂ πi          (D4.20) 

� d(πi) =      d(v)                                           (Eq4.3)
 
 

 
Finalmente, deve-se observar que os três parâmetros que caracterizam cada tarefa v: 

a(v), d(v) e m(v), que representam a área, o tempo de execução e a quantidade de portas de 
memória respectivamente, dependem do componente c(v,Impl(v)) escolhido para  
implementar v, dado pela função Impl(v). Desta forma, pode-se escrever: 

 
� a(v) = a(c(v,Impl(v)))                                    (Eq4.4) 
� d(v) = d(c(v,Impl(v)))                                    (Eq4.5) 
� m(v) = m(c(v,Impl(v)))                                    (Eq4.6) 

 
 

4.2 Espaço de Projeto:
 

O problema de particionamento temporal, que foi estabelecido na seção anterior,  cria 
um espaço de projeto (DS- Design Space) que é ilustrado na Fig 4.3. 

 

 
Fig 4.3 Espaço e projeto definido pelo problema de particionamento temporal. 

 
 
 

Σ  v ∈  
CPath(πi) 
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Neste espaço os eixos Map(AV) e Impl(AV) são vetores dados por: 
 

� Map(AV) =[Map(v1),Map(v2),...,Map(vNke)]                      (D4.21) 
� Impl(AV) =[Impl(v1),Impl(v2),...,Impl(vNke)]                      (D4.22) 

 
Onde apenas as tarefas do tipo kernel {v1,v2,...,vNke} = {v ∈ AV |  type(v) = ke} são 

consideradas. Nke é simplesmente o número de tarefas de AV  do tipo kernel.   
 
A proposta central desta Tese é desenvolver novos métodos de exploração do espaço 

de projeto (DSE– Design Space Exploration) [257] ilustrado na Fig 4.3. A partir de uma 
solução inicial, escolhida estrategicamente, tenta-se encontrar, utilizando-se métodos 
apropriados de busca, uma solução boa levando-se em conta restrições de arquitetura e 
minimização do tempo de execução TA.      

O espaço de projeto é definido por um limite superior para o número Ncmax de 
partições. Um valor natural para o limite superior Ncmax é dado pela quantidade de tarefas 
tipo kernel presentes na aplicação, já que temos no máximo uma partição por tarefa: 

 
� Ncmax ≤  #{v ∈ AV |  type(v) = ke}                                (Eq4.7)

 
É fácil demonstra que a quantidade SizeDS de pontos presentes no espaço de projeto 

pode ser calculada com a expressão: 
 

� SizeDS =[       [(Nc)    ] × [      (NImpl(vi))]                         (Eq4.8)

Esta expressão dá o tamanho do espaço de projeto. Numa tentativa de encontrar uma 
solução para o problema de forma exaustiva, seria necessário visitar cada um destes pontos, 
em busca daqueles que representam um particionamento temporal válido e que apresentam 
os melhores tempos de execução da aplicação.  Como pode-se ver, o tamanho do espaço de 
projetos cresce exponencialmente com o número de tarefas de AV do tipo kernel (Nke). 
Este fato torna inviável a obtenção de soluções, para o problema, por meio de busca 
exaustiva, mesmo para aplicações com um número de tarefas moderado.   

Para ilustrar o grau de complexidade do espaço de projeto, considerando uma 
aplicação com 20 tarefas do tipo kernel, onde cada tarefa tem 5 possíveis implementações, 
sendo o limite do número de partições igual a 4, o tamanho do espaço de projeto seria de:   
[120+220+320+420]× 520 = 105190225673103332519531250. 

Se, por exemplo, a busca fosse feita em um computador imaginário com a capacidade 
de analisar cada ponto em 1ns, seria preciso cerca de 3,3 bilhões de ano para varrer todo o 
espaço de projeto exaustivamente. 

O resultado acima demonstra a necessidade de desenvolver estratégias de busca por 
soluções que não precisem explorar exaustivamente o espaço de projeto e, mesmo assim, 
sejam capazes de encontrar soluções satisfatórias em tempo hábil.  

Um primeiro pruning deste espaço de projeto pode ser estabelecido considerando um 
limite menos pessimista que o dado pela Equação Eq4.7.  É fácil perceber que os limites 
para o número de partições [Ncmin, Ncmax] podem ser  aproximados por: 

 
 

Nke Π 
i=1

Nke
Σ

Nc=1

Ncmax
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� Ncmin  =  {      a(c(v,1)) }/RA                                (Eq4.9)

 
� Ncmax  =  {      a(c(v,NImpl(v))) }/RA                          (Eq4.10) 

 
 
A Equação Eq4.9 define a quantidade de partições que são necessárias para acomodar 

todas as tarefas v implementadas com os componentes de menor área c(v,1) ∈ L(v). Já a 
Equação Eq4.10 determina a maior quantidade de partições que são necessárias para 
acomodar todas as tarefas v quando estas são implementadas com os componentes de maior 
área  c(v,NImpl(v)) ∈ L(v).  

Do mesmo modo, é possível definir limites [TAmin(Nc),TAmax(Nc)] para os tempos de 
execução da aplicação, que devem ser esperados como solução do problema de 
particionamento, quando são exploradas soluções com Nc partições. Estes limites são dados 
pelas expressões: 

 
� TAmax(Nc) =       d(c(v,1)) + Nc×RT                           (Eq4.11)

� TAmin(Nc) =   max {        d(c(v,NImpl(v))) } + Nc×RT               (Eq4.12)  
 
TAmax(Nc) considera o caso extremo em que todas as tarefas da aplicação executam 

seqüencialmente, com as implementações mais lentas c(v,1) encontradas em L(v).   TAmin 
considera o tempo mínimo possível para o DAG da aplicação como sendo dado pelo tempo 
de path crítico, quando considera-se que as tarefas v executam com as implementações 
mais rápidas c(v,NImpl(v)) presentes em L(v). As equações Eq4.9 a Eq4.12 determinam um 
espaço de projeto auxiliar no plano “Número de Partições(Nc) x Tempo de Execução(TA)”, 
que pode ser utilizado para avaliar se vale a pena prosseguir na busca de soluções no espaço 
de exploração definido na Fig 4.3. Este plano é mostrado na Fig 4.4.  

     

 
Fig 4.4 Espaço de projeto “Número de Partições Nc × Tempo de Execução TA”.

Σ   
 v ∈A 

Σ   
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Σ  
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Σ      
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Uma diferença entre a proposta feita nesta Tese e aquela feita por Vemuri et al. em 

[225] é que este autor faz a exploração do espaço de projeto no plano da Fig 4.4, usando 
ILP para gerar cada solução de particionamento temporal e escolha de componentes, em 
cada ponto neste espaço auxiliar, conforme foi explanado na Seção 3.2.4 do Capítulo 3. Isto 
torna este método mais complexo do ponto de vista computacional.  

Por outro lado, o método propostos por Ouni et al. [164][165] considera uma 
estratégia de exploração mais simples do espaço de projeto unicamente na direção Impl(v) 
mostrada na Fig 4.3, correspondente a escolha de implementações das tarefas a partir de 
uma biblioteca de componentes. Este método usa busca exaustiva [165] por um 
particionamento ótimo, em cada iteração da exploração, o que leva a um custo 
computacional elevado.  

Os Métodos propostos nesta Tese, diferentemente dos dois métodos citado acima, 
realizam a exploração de soluções diretamente no espaço descrito na Fig 4.3, em ambas as 
direções deste espaço (Map(v) e Impl(v)), com a finalidade de reduzir a complexidade da 
exploração e manter a qualidade das soluções.  

 

4.3 Conclusões
 

Neste Capítulo, foi definido formalmente o problema central desta Tese. Esta 
definição reflete os objetivos colocados na Seção 1.5 do Capítulo de Introdução (Capítulo
1), onde foram discutidos o fluxo de projeto proposto e as contribuições esperadas.  

O problema é colocado como a busca por um mapeamento ótimo das tarefas da 
aplicação em partições (Número de Partições Nc e função Map(v)) e o mapeamento destas 
mesmas tarefas em componentes de biblioteca (L) (função Impl(v)), sendo que estes 
mapeamentos caracterizam um Espaço de Exploração (DS – Design Space). Com isto, o 
problema de particionamento foi reduzido a um problema de otimização (Seção 4.1.4) que 
será tratado nos próximos capítulos 6 e 7, por meio de mecanismos de busca [300][301]. 

Como foi citado no Capítulo 3, relativo ao “Estado da Arte”, apenas dois trabalhos 
foram encontrados na literatura que tentam resolver o problema formulado neste capítulo. 
Entretanto, o crescimento do potencial de aplicações de lógica reconfigurável, como 
recurso para processamento de alto desempenho, e a necessidade de simplificação de 
projeto destes sistemas, por meio da utilização de técnicas de reuso de componentes (Seção
1.5 do Capítulo 1 e Seção 2.5 do Capítulo 2), tornam as soluções para este problema 
bastante importante para o desenvolvimento dos atuais Sistemas de Computação
Reconfigurável. 

Os métodos propostos nesta Tese representam solução diversa daquelas encontradas 
na literatura. As diferenças podem resultar em vantagens na solução de problemas 
específicos, como será demonstrado a partir de resultados experimentais comparativos 
apresentados no Capítulo 9. 

No próximo capítulo, serão apresentados os modelos de computação e o modelo de 
arquitetura de sistema reconfigurável considerados neste trabalho. Estes modelos e a 
formulação do problema de particionamento temporal, feita neste capítulo, são as bases 
para os métodos que serão apresentados nesta Tese.  
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5 Modelo de Aplicação e Plataforma Computacional
 

Este capítulo descreve a arquitetura proposta para a implementação de aplicações 
computacionais de alto desempenho, que fazem uso de aceleração em hardware 
reconfigurável. Para isto, inicialmente será definido o modelo computacional utilizado para 
representar as aplicações. Em seguida, será descrito o modelo para a arquitetura alvo. Por 
último, será feita uma discussão sobre o modelo de tarefa adotado e suas implicações na 
forma de implementação dos módulos de hardware que compõem a aplicação. Aspectos 
relacionados ao acesso a memória também serão abordados. 

    

5.1 Modelo de Aplicação
 

Como foi discutido no Capítulo 1 Seção 1.3, o desenvolvimento de metodologias de 
projeto são fortemente dependentes do domínio de aplicação. Neste Trabalho, foram 
escolhidas aplicações que envolvem computação massiva de dados, tendo em vista a grande 
importância destas e a viabilidade para implementação em sistemas de computação 
reconfiguráveis (SCRs).  

Aplicações típicas que processam grandes quantidades de dados são encontradas em 
áreas como: processamento digital de sinais [20][81], telecomunicações [41][60][121], 
reconhecimento de padrões [145], processamento de imagens [59][122], computação 
cientifica que envolve modelagem e simulação computacional [274] e aplicações em 
bioinformática [275]. Um exemplo típico de aplicação de interesse são os analisadores de 
imagens para diagnóstico médico [260]. Nestas aplicações, imagens de altíssima resolução 
precisam de grandes quantidades de processamento para extração de informações úteis para 
o diagnóstico. Os tempos de computação podem variar desde dezenas de segundos até 
horas. Neste caso, os tempos de reconfiguração de FPGAs modernos, como por exemplo o 
Virtex II [250], que são da ordem de dezenas de milisegundos por milhão de gates, podem 
ser desprezados ou compensados pelo ganho de desempenho devido ao aumento de área 
virtual (maior paralelismo) gerado pelo particionamento temporal. Este conceito é 
demonstrado nos trabalhos apresentados em [258] e [259]. 

O modelo de computação proposto neste Trabalho foi definido para representar 
sistemas para processamento massivo de dados que, em geral, são estruturados como um 
conjunto de tarefas que aplicam repetidamente (loops) um mesmo núcleo (kernel) de 
computação sobre blocos de dados lidos continuamente da memória. Pode-se usar este 
modelo para suportar diversos campos de aplicação, como os citados acima. 

   

5.1.1 Modelo Computacional para Aplicação
 

As aplicações consideradas nesta Tese seguem o modelo computacional descrito 
nesta seção, que tem similaridades com o modelo apresentado em [233] para a plataforma 
UltraSonic.  O modelo de aplicação é representado por um grafo DAG de tarefas escrito na 
forma  A  = (AV, AE), como apresentado na Seção 4.1.1 do Capítulo 4. Na Fig 5.1 temos 
um exemplo para um grafo de aplicação. Considera-se que todas as tarefas do tipo kernel
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(ke) são executadas na lógica reconfigurável, enquanto as tarefas do tipo source (so) e do 
tipo sink (si) são executadas em dispositivos externos ao FPGA, como um processador host.  
Tarefas do tipo  so e si  são responsáveis pelo fornecimento dos dados a serem processados 
pelas tarefas do tipo kernel, no FPGA, e também responsáveis pelo consumo dos resultados 
gerados.  

 
Fig 5.1 Exemplo de DAG (A) que representa aplicação. 

 
As tarefas no modelo devem satisfazer as seguintes restrições: 
 

� As tarefas têm granularidade grossa, sendo constituídas de blocos de computação 
envolvidos em loops, como são os kernels definidos em [126]. 

� A comunicação entre tarefas é sempre implementada com buffers de memória, 
representados pelas arestas (conjunto AE) do DAG. As tarefas, durante a execução, 
lêem os dados diretamente dos buffers de entrada (arestas de entrada) e escrevem os 
dados de saída diretamente nos buffers de saída (arestas de saída). 

� Múltiplas tarefas podem ser executadas simultaneamente em uma partição, desde 
que a quantidade Npm de portas de memória disponível  na arquitetura permita. 

     

5.1.2 Modelo de Execução
 

As tarefas são ativadas no FPGA de forma não preemptiva, não podendo ser 
interrompidas durante a execução. Da mesma forma, as partições também são não 
preemptivas. Assim, o FPGA só é reconfigurado, para uma nova partição, quando todas as 
tarefas da partição corrente forem concluídas. 

A execução do DAG tem uma semântica similar a de rede de Petri temporizada [261]. 
Assim, cada tarefa v ∈ AV consome tokens (Data Tokens na Fig 5.1) que representam 
dados de entrada e, após um tempo de execução d(v), a tarefa produz tokens que 
representam dados de saída. É possível converter o DAG diretamente para uma rede de 
Petri, considerando que cada vértice do grafo comporta-se como uma transição e 
associando a cada aresta um lugar (que representa um buffer de memória). Isto permite a 
utilização de ferramentas de rede de Petri para simulação e análise de desempenho e 
propriedades do modelo [261].     
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Tokens de dados:  
 
No modelo apresentado na Fig 5.1, as estruturas de dados que são processadas pelas 

tarefas são representadas por tokens que fluem através do DAG. É evidente que o 
mapeamento exato das estruturas de dados da aplicação para estes tokens depende das 
especificidades da aplicação. Considera-se granularidade grossa para este mapeamento. 
Assim, os tokens representam grandes quantidades de dados, como por exemplo: imagens 
inteiras ou regiões significativas destas, ou grandes quantidades de amostras de sinais, por 
exemplo em aplicações de DSP. Com relação à semântica de disparo das tarefas, que é 
equivalente ao disparo de transições na rede de Petri (RP) equivalente, considera-se que: 

 
� Uma tarefa entra em execução (início do disparo da transição da RP) assim que todas 

as arestas de entrada possuem um token (estruturas de dados de entrada completas e 
armazenadas nos buffers de memória). 

� Os tokens das arestas de entrada são considerados consumidos apenas quando é 
concluído o acesso a toda estrutura de dados, associada a cada token, o que significa 
a conclusão da execução da tarefa. 

� Quando a tarefa é concluída (finalizando o disparo da transição) um token, 
representando as estruturas de dados completamente produzidas como resultado, é 
depositado em cada aresta de saída. 

 
Partições e pipelining:         
   

A Fig 5.2 mostra um exemplo de  um possível particionamento do DAG (A) da Fig 
5.1.  

 

 
Fig 5.2 Exemplo de particionamento de um DAG resultando em um novo DAG. 

 
Como pode-se ver, após o particionamento um novo DAG é obtido. Todas as tarefas 

do tipo kernel são agrupadas em novos vértices que representam as partições πi ∈ Π(A).  A 
princípio, cada uma das partições pode ser implementada por meio do mapeamento de sua 
estrutura interna em um pipelining de tarefas. Por exemplo: na partição π1 a tarefa v4 poderá 
processar um token fornecido por v1 ao mesmo tempo em que v7 processa um token anterior 
fornecido por v4.  
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O grande problema do uso do pipelining é que tokens de granularidade grossa, 
representando grandes volumes de dados, demandam uma grande quantidade de recursos de 
armazenamento. Também é necessária uma grande largura de banda do sistema de 
memória, para permitir o acesso simultâneo aos dados. Isto porque em uma estrutura plena 
de pipelining todas as arestas internas à partição têm tokens.  

Além do fato descrito acima, o próprio particionamento temporal provoca uma 
quebra na estrutura do pipelining.  Assim, se a partição π1 produz uma grande quantidade 
de tokens, que serão processados posteriormente por π2, será necessária uma grande 
quantidade de espaço de memória para armazenar temporariamente os dados parciais 
gerados. Neste caso, estruturas de pipelining são viáveis apenas quando considera-se 
aplicações em que a granularidade dos tokens é fina, onde estes representam pequenas 
quantidades de dados trafegando pelas arestas do DAG. Estes dados, então, podem ser 
armazenados em registradores de pipelining (rp).   

Nesta Tese não é considerada a implementação interna das partições utilizando 
estrutura de pipelining entre tarefas. Esta escolha é justificada em função dos fatos citados 
acima e pelo fato de que muitas aplicações relevantes, que envolvem a análise de grandes 
massas de dados, por exemplo em simulações científicas, podem ser cobertas mesmo com 
esta restrição [260]. Além disso, o caso de implementação de pipelining entre tarefas de um 
DAG é equivalente a considerar um novo grafo DAGEq, onde todas as tarefas são colocadas 
em paralelo como é ilustrado na Fig 5.3. 

 

 
Fig 5.3 Equivalência entre um DAG arbitrário com pipelining e um DAG equivalente em paralelo. 

  
A equivalência mostrada na Fig 5.3 se justifica pelo fato de que, em uma estrutura do 

tipo pipelining de tarefas, a tarefa v’ mais lenta é que vai determinar a velocidade de todas 
as outras tarefas, devido à sincronização introduzida pelo pipelining. Isto é idêntico ao que 
ocorre num DAG de tarefas totalmente paralelas e independentes, onde o tempo de 
processamento total é o tempo d(v’) da tarefa (v’) de maior latência.  
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Desta forma, pode-se escrever para o tempo de computação de uma partição π, que 
utiliza o pipelining, a seguinte expressão: 

 
� d(πPipelining) = d(DAGEq) = max{d(v)| v ∈ π }     (Eq5.1) 
 
Assim, os métodos que se aplicam a DAGs genéricos, sem pipelining, são aplicáveis 

diretamente aos casos onde o pipelining é usado.   
 

5.2 Modelo de Plataforma Computacional
  

O Modelo de Plataforma Computacional, usado neste Trabalho, tem sua arquitetura 
apresentada na Fig 5.4. Esta arquitetura fornece um modelo de interface para a síntese das 
tarefas da aplicação, através da definição de um template de tarefas (task wrapper). Ela 
também fornece os parâmetros (RA, RT, Npm) para o problema de particionamento, como 
que foi definido na Seção 4.1.2, Capítulo 4.  

   

 

 
 
 

Template de tarefas
(task wrapper)

 

Fig 5.4 Modelo de plataforma proposta para o sistema de computação reconfigurável. 
 

O modelo de plataforma possui um processador host, que é responsável pelo 
gerenciamento do sistema, controlando a reconfiguração de partições e a execução das 
tarefas e a entrada e saída de dados da aplicação. Considera-se a presença de um Sistema
Operacional para Computador Reconfigurável (ROS- Reconfigurable Computer
Opperation System) [174][176][234][277] utilizado como plataforma de software. O host 
da plataforma deve armazenar, em sua memória, os bitstreams de configuração das diversas 
partições e os dados a serem manipulados pela aplicação. Serviços padronizados do 
Sistema Operacional (ROS) devem permitir o  controle do carregamento das partições na 
lógica reconfigurável, o fornecimento dos dados para o processamento e a coleta dos 
resultados gerados.  

Neste modelo, as tarefas são implementadas em uma área de lógica reconfigurável 
que pode ser implementada por um FPGA, como por exemplo o FPGA Virtex II da Xilinx 
[250]. A lógica reconfigurável fornece recursos para a implementação, como componentes 
de hardware, das tarefas do tipo kernel do DAG da aplicação.   

Plataforma de
Computação
Reconfigurável 
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O modelo considera duas portas para comunicação entre a lógica reconfigurável e o 
host. A SelectMap [250]  permite  a configuração das partições na lógica reconfigurável e a 
porta de controle TskCtrl permite a inicialização (Rst) de todas as tarefas de uma partição e 
sua execução, por meio do envio de um sinal de disparo da execução (Start). Após o 
término da execução de uma partição, um sinal de finalização (Done) é enviado para o host 
por meio da porta de controle. Este sinal chama o ReconfSw para escalonar uma nova 
partição para execução.  

Deve-se observar que todas as funções de controle são realizadas no host. A lógica 
reconfigurável é utilizada apenas para a implementação das tarefas do DAG. Também são 
implementadas no dispositivo reconfigurável a lógica necessária para o escalonamento 
interno das tarefas e a lógica necessária para a conexão com as portas de memória. 

A Fig 5.5 mostra um mapeamento de um DAG  para a lógica reconfigurável. Neste 
exemplo, percebe-se que os sinais Start e Done, de cada tarefa individual, são combinados 
através de uma lógica auxiliar (composta por portas AND) para definir a ordem de execução 
das tarefas. Assim, o escalonamento interno das tarefas é definido por meio de uma lógica 
combinacional  simples. 

 

 
DAG de uma partição

(Apenas tarefas tipo kernel)

 

 

Mapeamento no FPGA

 
Fig 5.5 Grafo de tarefas DAG e mapeamento para o  FPGA. 

 
Para o mapeamento da Fig 5.5, após configurar-se a partição, o host envia um sinal 

Rst para inicializar todas as tarefas. O sinal Run dispara a execução das tarefas concorrentes 
Tsk1 e Tsk2. Quando estas duas tarefas terminam, os sinais Done de ambas são combinados 
pela porta AND para gerar o sinal Start de Tsk3, cujo sinal Done, por sua vez, inicia a 
execução de Tsk4. Após o término desta última tarefa (Tsk4), o sinal Done é enviado ao host 
(Done_Context) para ativação do software de reconfiguração ReconfSw. 

  O modelo apresentado nesta seção tem sido utilizado na construção da plataforma 
experimental Aquarius, apresentada em [259][272][273][274]. Esta plataforma utiliza o 
FPGA Virtex-II da Xilinx [250], como dispositivo lógico reconfigurável, para realização das 
tarefas de hardware (do tipo kernel). O host da plataforma utiliza o processador Nios II [4] 
implementado em um FPGA Stratix-II da Altera [3]. Para implementação do ROS é 
utilizado o sistema operacional μCLinux [277][278][279][280][281]. 
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5.3 Modelo de Tarefas
 

Cada tarefa, a ser executada na plataforma reconfigurável, é especificada de forma 
algorítmica em ANSI C. Um modelo de codificação de aplicações em C foi apresentado na 
Seção 1.5.1 do Capítulo 1. Esta linguagem é escolhida em função da familiaridade da 
maioria dos projetistas de aplicação e da sua proximidade com linguagens de descrição de 
hardware como SystemC [15]. Além disso, existe a disponibilidade de ferramentas de 
síntese de alto nível para códigos em C [263] e para SystemC [262]. A Fig 5.6 apresenta um 
exemplo de descrição de uma tarefa do tipo kernel e sua relação com o modelo de aplicação 
baseado em DAG descrito na Seção 5.1. 

 

/* Interface do kernel: */ 
char img[SIZE][SIZE]; /* Input token*/
char edge[SIZE][SIZE]; /* Output token*/ 

/* Função do kernel: */  
void edge_detector(char* img, char* edge) {

int uh1, uh2, threshold; 
for (i=0; i < SIZE - 4; i++) 

       for (j=0; j < SIZE - 4; j++) { 
           uh1= (((- img[i][j]) + (- (2 * img[i+1][j])) +  
                    (- img[i+2][j])) 
                 + ((img[i][j-2]) + (2 * img[i+1][j-2]) +    
                    (img[i+2][j-2]))); 
           uh2 = (((-img[i][j]) + (img[i+2][j])) +  
                   (-(2 * img[i][j-1]))+(2*img[i+2][j-1]) 
                + ((- img[i][j-2]) + (img[i][j+2]))); 
           if ((abs(uh1) + abs(uh2)) < threshold) 
                 edge[i][j]=”0xFF”; 
           else
                edge[i][j]=”0x00”; 

}
}

 
 
 
 

 

Fig 5.6 Código em C de um kernel detector de arestas de imagem e  elemento num grafo DAG. 
    
Neste exemplo, considera-se que os dados, a serem processados pelas tarefas, são 

organizados como arrays. A tarefa na Fig 5.6 processa uma imagem de entrada em um 
array bidimensional “char img[SIZE][SIZE]” e produz uma imagem de saída “char 
edge[SIZE][SIZE]” que contêm informação das bordas dos objetos na imagem. Estes 
arrays de dados são armazenados no sistema de memória e definem a interface da tarefa 
(Input token e Output token). No exemplo, o código da tarefa (função do kernel) 
implementa o algoritmo de detecção de bordas de Sobel [172]. Este código pode ser 
submetido a ferramentas de síntese [262][263] para exploração das diversas possibilidades 
de implementação em hardware.  

Uma típica implementação de hardware para a tarefa apresentada na Fig 5.6 é 
mostrada na Fig 5.7. Nesta implementação, a tarefa é dividida em três blocos: 1- bloco de 
dados de entrada composto por um conjunto de registradores, denominado de In_Regs; 2- 
bloco Data_Path formado por unidades funcionais e registradores intermediários, que 
implementam as operações do corpo do loop; 3- bloco de dados de saída, Out_Regs,   
composto por registradores que retêm os resultados gerados pelo bloco de processamento.  
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Fig 5.7  Implementação em hardware da tarefa da Fig 5.6. 

 
Deve-se observar, que na Fig 5.7 são omitidos os circuitos de controle (FSM), que 

respondem pela ordem em que as operações devem ser realizadas, bem como os circuitos 
para a geração dos endereços de acesso aos dados na memória. Os detalhes de interface da 
tarefa (wrapper), para conexão ao host e aos circuitos de memória, também são omitidos.  

 

5.3.1 Modelo de Execução das Tarefas
 
Nesta Tese considera-se tarefas do tipo kernel, como as apresentadas nas figuras Fig 

5.6 e Fig 5.7, onde  uma determinada computação processa blocos sucessivos de dados 
lidos da memória, produzindo blocos sucessivos de dados resultantes. Desta forma, cada 
iteração da computação é dividida nas três seguintes etapas: 1- etapa de busca de dados do 
bloco de entrada ou Data Fetch (DF);  2-  etapa de processamento do bloco de dados, que é 
chamada de Kernel Execution (KE); 3- etapa de escrita dos resultados armazenados no 
bloco de saída, chamada de Data Write (DW).  

A Fig 5.8 mostra um diagrama de seqüência temporal que representa a forma como as 
tarefas são executadas. Como pode-se observar nesta figura, o host inicialmente envia um 
comando clear para preparar a interface padrão de comunicação para a transferência de 
dados. Esta interface, por sua vez, envia um sinal de reset (Rst) para inicializar os IP-Cores 
das tarefas no FPGA. Em seguida, o host transfere os dados, que serão processados pela 
tarefa, para a memória local do FPGA. Isto é feito por meio da escrita seqüencial dos dados 
através de comandos Data Write. 

Uma vez concluída a transferência dos dados de entrada, o host dispara a execução 
das tarefas no FPGA, enviando para a interface padrão o comando enable. Este comando é 
traduzido num sinal Start para o IP-Core da tarefa. O processamento da tarefa é orientado a 
blocos de dados acessados na memória local. Em cada iteração, um bloco de dados, a ser 
processado no corpo do loop, é lido da memória durante a operação de Data Fetch (DF). 
Após o processamento, os resultados são escritos durante a operação de escrita Data Write 
(DW).
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Fig 5.8 Modelo de execução de tarefas utilizado nesta Tese. 
 

  O tempo de computação de uma tarefa v é dado pela expressão Eq5.2 abaixo: 
 

d(v) = NLoopIt×(dDF(v)+dKE(v)+dDW(v))    (Eq5.2) 
 

onde dDF(v) é o tempo necessário para acessar um bloco de dados na memória, dKE(v) é o 
tempo gasto durante a computação das operações do kernel e dDW(v) é o tempo despendido 
durante a escrita de resultados na memória.  NLoopIt é o numero de iterações do loop.  

Quando a tarefa conclui o seu processamento, ela ativa o sinal Done que é enviado 
para a interface de comunicação padrão. Esta, por sua vez, sinaliza para o host o término da 
tarefa com o sinal DONE. Após a conclusão da tarefa, o host pode ler os dados resultantes 
na memória local do FPGA (Memory Architecture na Fig 5.8), utilizando o comando Data
Read.  

Deve-se observar que a Fig 5.8 exemplifica a execução de uma única tarefa. 
Entretanto, uma partição composta por várias tarefas pode ser executada da mesma forma. 
Neste caso, a partição toda funciona como uma grande tarefa, por meio da combinação dos 
sinais Start e Done das tarefas individuais,  como é ilustrado na Fig 5.5. 
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5.3.2 Modelo de Implementação de Tarefas
 

Nesta seção será descrita a forma como cada tarefa, que compõem uma aplicação, é 
individualmente implementada na forma de um IP-Core [166] no FPGA. Para isto, a tarefa 
é dividida em 3 módulos como é ilustrado na Fig 5.9.  

 

 
Fig 5.9 Modelo de implementação de tarefa em 3 módulos: DFB, Algoritmo e DWB. 

 
O módulo DFB (Data Fetch Block) é responsável pela leitura dos blocos de dados 

individualmente processados em cada iteração do loop. Este módulo possui o conjunto de 
registradores de entrada (In_Regs da Fig 5.7) onde o bloco de dados lido da memória é 
armazenado. O módulo DWB (Data Write Block) é responsável pela escrita dos resultados 
na memória. Nele reside o conjunto de registradores de saída (Out_Regs  da Fig 5.7). O 
módulo responsável por toda a computação é chamado de Algoritmo (Data_Path na Fig 
5.7), ele implementa as operações sobre os dados, os cálculos de endereçamento dos 
elementos dos blocos de entrada e saída e toda lógica de controle (iterações do loop e 
escalonamento das operações do kernel). Os módulos trabalham de forma assíncrona, 
utilizando sinais de relógio separados. CLK_MEM é o relógio para acesso a memória e 
CLK_Algo é o relógio utilizado para temporização da computação. Esta separação dos 
sinais de relógio permite que os módulos DFB e DWB possam ser otimizados para trabalhar 
em uma velocidade eficiente de acesso aos dados, independentemente da velocidade de 
operação do Algoritmo. 

 O módulo Algoritmo possui uma interface padrão de conexão (wrapper) que define 
os sinais para conexão aos módulos DFB e DWB e os sinais entre o Algoritmo e interface 
de comunicação padrão. Os sinais do wrapper para o módulo Algoritmo são mostrados na 
Tabela 5.1. Os módulos DFB e DWB possuem uma interface genérica para o sistema de 
memória, que depende da implementação especifica utilizada. Estas interfaces definem uma 
porta de memória chamada de Memory_Port, que integra o acesso de leitura do DFB e o 
acesso de escrita do DWB, como mostrado na Fig 5.9: 

Memory_Port = (Read_Memory_Port, Write_Memory_Port); 
 
 
 



 77

 
Tabela 5.1 Sinais que compõe o wrapper para implementação do módulo Algoritmo  

Sinal: Função: 
RESET: Sinal de reset vindo da interface de comunicação padrão para 

inicializar a tarefa. 
START: Sinal vindo da interface de comunicação padrão (ou de outra 

tarefa) que disparo de execução da tarefa. 
DONE: Sinal que é enviado para a interface de comunicação padrão (ou 

para outra tarefa) para informar que a execução da tarefa foi 
concluída. 

DP_RD_DATA: Sinal de solicitação da leitura de um bloco de dados de entrada 
ao módulo DFB. 

Address<n>DFB: Endereços dos dados que devem ser lidos da memória para 
compor o bloco de dados de entrada. 

Data<m>DFB: Entrada dos dados vindos do sistema de memória e que 
compõem o bloco de dados de entrada no DFB. 

DP_WAIT_DATADFB: Sinal de sincronismo que, quando ativado pelo DFB, avisa ao 
algoritmo para esperar a leitura do bloco de dados de entrada.  

DP_WR_DATA: Sinal de solicitação de escrita de um bloco de dados de saída ao 
módulo DWB. 

Address<n’>DWB: Endereços onde o bloco de dados de saída deve ser escrito na 
memória. 

Data<m’>DWB: Saída dos dados para o sistema de memória e que compõem o 
bloco de dados de saída no DWB. 

DP_WAIT_DATADWB: Sinal de sincronismo que, quando ativado pelo DWB, avisa ao 
algoritmo para esperar a escrita do bloco de dados de saída.  

 
Para cada tarefa instanciada no FPGA,  portas (Memory_Port) são conectadas a ela, 

permitindo o acesso aos dados adequadamente. A forma de organização das tarefas, nos 
três módulos descritos, permite facilidade na implementação de padrões de reuso dos dados 
utilizados em cada iteração do  algoritmo.  

Métodos para exploração do reuso de dados, que permitem definir a melhor estrutura 
interna para os blocos DFB e DWB, são apresentados em [57][266]. A forma de 
implementação, baseada na separação entre a computação e o acesso à memória, nos três 
módulos descritos acima, pode facilitar a implementação do reuso. Pode-se utilizar síntese 
manual ou automática para a construção do Algoritmo e a partir de uma analise manual 
cuidadosa do padrão de reuso, construir a estrutura dos registradores no DFB [266]. 

 

5.4 Acesso ao Sistema de Memória
 

Aplicações de processamento massivo necessitam de sistemas de memória com alta 
largura de banda [264] e alta capacidade. A alta densidade de pinos de I/O, presente em 
dispositivos reconfiguráveis, pode ser usada para implementar estruturas de múltiplo acesso 
à memória. Em [264][265][266] estruturas típicas de controladores de múltiplo acesso aos 
dados são discutidas. 

Cada configuração de partição temporal, de uma aplicação, é composta por um 
conjunto de tarefas que se comunicam por meio de um sistema de memória local, acoplado 
ao FPGA. Este sistema de memória é ligado por meio de portas (Memory_Port) aos blocos 
DFB e DWB das tarefas.  
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Nesta Tese, foram fixados os detalhes de sinalização da interface para o sistema de 
memória, já que estes detalhes podem variar em função de características do padrão de 
acesso aos dados e componentes de memória utilizados, gerando a possibilidade de 
construção de interfaces otimizadas para cada caso, com melhor aproveitamento dos pinos 
do FPGA. 

A seguir, será mostrado como a abundância de pinos de I/O, presente nos FPGAs, 
pode ser usada para permitir acesso paralelo aos dados no sistema de memória local e como 
a estrutura de acesso aos dados é considerada neste Trabalho. 

  

5.4.1 Número de Portas de Memória
 
Para efeito de ilustração, considera-se que as portas das tarefas para acesso a 

memória, em sua forma mais simples, são formadas pelos seguintes sinais: address<n-
1:0>; data<m-1:0>; rd_wr; enable; wait, definindo um espaço de endereçamento de 2n e 
um barramento bidirecional de dados com largura m. Uma interface deste tipo consome 
m+n+3 pinos do FPGA, para conexão a um controlador de memória, capaz de processa 
todas as requisições de acesso sem contenção. Um FPGA com um total de NPinos_Mem, 
alocados para acesso à memória, poderá implementar um número de portas dado por: 

 
Npm =  NPinos_Mem /(n+m+3)      (Eq5.3) 
 

Considerando que a interface de controle para execução das tarefas consome os 
seguintes sinais adicionais: clk_algo; clk_mem; reset; start; done, num total de 5 pinos.  
Considerando que a quantidade de pinos de I/O no FPGA seja dada por NPinos_FPGA, tem-se 
que NPinos_Mem = NPinos_FPGA – 5. Desta forma, a quantidade de portas de acesso à memória 
que podem ser implementadas diretamente nos pinos do FPGA é dada pela expressão: 

 
  Npm = ( NPinos_FPGA -5)/(n+m+3)     (Eq5.4) 
 
A Tabela 5.2 ilustra a quantidade de portas de memória que podem ser 

implementadas para FPGAs da família Virtex-II da Xilinx [250][251], para um espaço de 
endereçamento de 1G x 16bits (n = 30 e m = 16) por porta. 

 
Tabela 5.2 Número de Portas de Memória de 1Gx16bits para dispositivos Xilinx Virtex II 

Dispositivo: Tamanho do 
FPGA 
Número de Slices: 

Número de 
I/O Pins 
NPinos_FPGA: 

Número 
de Portas 
Npm: 

Máxima Velocidade de 
Acesso com clk_mem = 
50MHz e 2 ciclos por acesso: 

XC2V40: 256 88 1 0,4 Gbits/seg
XC2V80: 512 120 2 0,8 Gbits/seg
XC2V250: 1536 200 3 1,2 Gbits/seg
XC2V500: 3072 264 5 2 Gbits/seg
XC2V1000: 5120 432 8 3,2 Gbits/seg
XC2V1500: 7680 528 10 4 Gbits/seg
XC2V2000: 10752 624 12 4,8 Gbits/seg
XC2V3000: 14336 720 14 5,6 Gbits/seg
XC2V4000: 23040 912 18 7,2 Gbits/seg
XC2V6000: 33792 1104 22 8,8 Gbits/seg
XC2V8000: 46592 1108 22 8,8 Gbits/seg
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Como pode-se observar, a grande quantidade de pinos de propósito geral permite a 

construção de dezenas de portas de memórias, em FPGAs de maior tamanho. Isto permite 
velocidade total (considerando todas as portas) relativamente alta para o acesso aos dados 
(entre 0,4 a 8,8 Gbits/seg), mesmo com freqüências de clock relativamente baixas (50MHz).  

A presença de múltiplas portas de memória viabiliza o funcionamento concorrente de 
diversas tarefas, implementadas em cada partição do FPGA. Neste aspecto, a arquitetura 
proposta neste Trabalho difere do modelo proposto para outras plataformas, como por 
exemplo a UltraSonic em [233][282], onde tarefas implementas num mesmo FPGA devem 
ser executas apenas de forma seqüencial, devido a existência de um única porta de acesso 
as memórias locais nestas arquiteturas. 
 

5.4.2 Multiplexação das Portas de Memória
 
Quando um conjunto de tarefas é implementado em uma partição, estas somam um 

certo número de portas que poderá ultrapassar a quantidade de portas de memória 
disponíveis nos pinos do FPGA. Neste caso, torna-se necessário multiplexar diversas portas 
de tarefa para uma mesma porta de memória, como é ilustrado na Fig 5.10. 

 

 
Fig 5.10 Multiplexação de portas de tarefa em portas de memória. 

  
Esta multiplexação implica um custo de lógica adicional. No exemplo da Fig 5.10, 

tem-se um total de 7 portas de tarefas para conectar a 3 portas disponíveis para acesso a 
memória, o que resulta na necessidade de 4 multiplexadores de 2 para 1 (MUX21).  

Na Fig 5.11 é apresentado um exemplo, utilizando lógica OR, de como a 
multiplexação de portas pode ser facilmente implementada. Para que esta implementação 
funcione, considera-se que quando uma porta de tarefa está inativa todos os seus sinais de 
saída ficam com valor lógico ‘0’ exceto o sinal rd_wr que deve ficar em ‘1’.  Assim, apenas 
uma das k portas de tarefas pode ser ativada por vez e controlar o funcionamento da porta 
de memória.  
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Fig 5.11 Modelo para implementação da multiplexação das portas de memória. 

 
É fácil mostrar que o custo adicional de recursos para estes multiplexadores é 

estimado pela expressão: 
 

  AMUX_Logic ≅ AMUX21×(NTsk_Port - Npm)     (Eq5.5) 
 
onde AMUX21 é a área necessária à implementação do MUX21, visto na Fig 5.10, NTsk_Port é o 
numero total de portas de tarefas presentes no FPGA e Npm é o número de portas de acesso 
à memória que se encontram disponíveis. Desprezando os custos das portas AND e Inversor 
mostradas na Fig 5.11 (já que em geral n e m são da ordem das dezenas) e considerando 
que as portas tristates são implementadas dentro dos IOBs (Input Output Blocks) do FPGA, 
é fácil concluir que o valor de AMUX21, presente na expressão Eq5.5, pode ser estimado por: 

 
  AMUX21 ≅  AOR × (n+m+2)      (Eq5.6) 
 

onde AOR é o custo de uma porta OR de 2 entradas. 
 
Como pode-se observar, é fácil estimar o custo para conexão das tarefas ao sistema de 

memória, mapeado nos pinos do FPGA, a partir das equações Eq5.5 e Eq5.6. Este custo 
pode então ser descontado da área reconfigurável (RA) para estimar a área disponível para a 
implementação das tarefas. É evidente, a partir de Eq5.5 e Eq5.6 e da Fig 5.11, que este 
custo adicional não representa um grande overhead de área, quando comparado às tarefas 
que representam componentes de granularidade grossa no FPGA.   
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5.4.3 Concorrência no Acesso as Portas de Memória
 

As conexões estabelecidas por MUX_Logic, para o exemplo da Fig 5.10, foram 
arranjadas de uma forma tal que cada porta de memória recebe requisição de acesso apenas 
de uma tarefa por vez. Isto é garantido, no caso deste exemplo, pela  exclusão mutua que 
fica estabelecida a partir das dependências representadas pelas linhas pontilhadas na Fig 
5.10. Se em uma aplicação o número de solicitações de acesso simultâneos ultrapassa a 
quantidade de portas de memória, poderá ocorrer concorrência para utilização destas portas. 

No caso da existência de acesso concorrente, o circuito de multiplexação proposto na 
Fig 5.11 precisa ser modificado, para incluir mecanismos de arbitragem que garantam o 
escalonamento adequado dos múltiplos acessos. O efeito deste mecanismo será refletido, no 
nosso modelo de execução de tarefas (Seção 5.3.1), pela introdução de tempos de 
contenção durantes os estágios de escrita e leitura de blocos de dados. Estes tempos de 
contenção irão provocar variação dos tempos dDF(v) e dDW(v), na Expressão  Eq5.2, a cada 
iteração do algoritmo da tarefa.  

As variações, provocadas pelos tempos de contenção de acesso aos dados, tornam 
bastante complexa a análise para a determinação dos tempos de computação de cada tarefa, 
presente na aplicação. Esta análise não é considerada no espoco deste Trabalho. Desta 
forma, considera-se, para fins de análise, que existe uma quantidade suficiente de  portas de 
memória no FPGA, o que  garante o atendimento a todas as solicitações concorrentes de 
acesso que possam ocorrer na aplicação.  

A Tabela 5.2 mostra que FPGAs Virtex II,  a partir do XC2V1500,  são capazes de 
fornecer acima de 10 portas de acesso a memória com largura de 16 bits e espaço de 1G. 

Como em muitos casos a quantidade de tarefas por partição é restrita a esta ordem de 
valor, pode-se considerar que a não existência de concorrência no acesso à memória é 
verdade para muitas aplicações.  

Apesar da restrição colocada nesta seção, os métodos de particionamento temporal e 
escolha de componentes, que serão descritos nos próximos capítulo, podem ser igualmente 
utilizados no caso da presença de concorrência no acesso a memória, desde que sejam 
construídos estimadores para os tempos de contenção provocados pelo efeito desta 
concorrência. Estes estimadores podem ser construídos, por exemplo, a partir de modelos 
de cadeia de Markov discreta [289] que representem arquiteturas e políticas de acesso 
específicas para o sistema de memória. 

      

5.5 Conclusões sobre o Modelos de Aplicação e Arquitetura
 

Neste capítulo foram descritos os modelos utilizados para a representação de 
aplicações, como DAGs de tarefas, onde cada tarefa é descrita como um código em C. Estas 
tarefas implementam loops computacional sobre estruturas de dados do tipo array. Estas 
estruturas de dados são representadas como tokens fluindo pelo DAG.  

Também foi  descrito  o modelo de “Plataforma Alvo” a ser utilizado  neste Trabalho. 
Finalmente, foi apresentado o modelo de execução e implementação das tarefas, como 
módulos de hardware responsáveis pelo acesso aos dados e computação (DFB, Algoritmo e
DWB).  
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Um modelo geral para a interface de acesso ao sistema de memória, que permitir 
acessos simultâneos  aos dados no FPGA, foi proposto.  

Os capítulos 6 e 7, a seguir, apresentam os algoritmos desenvolvidos para compor a 
metodologia de particionamento temporal, que é a principal contribuição desta Tese. Estes 
algoritmos tem como objetivo mapear, de forma eficiente, aplicações na plataforma 
reconfigurável, representadas pelos modelos mostrados neste capítulo.  

No que diz respeito ao Particionamento Temporal, a aplicação será vista de forma 
abstrata pelo seu DAG A  = (AV, AE), onde para cada tarefa v ∈ AV  tem-se um conjunto 
L(v) de possíveis  implementações de hardware, caracterizadas pelas áreas que ocupam no 
FPGA {a(v)} e pelos tempos de execução {d(v)}.  

A Arquitetura Alvo é representada, para o Particionamento Temporal, por um 
conjunto de três restrições a serem consideradas (RA,RT,Npm), onde RA representa a área 
de lógica reconfigurável, que é disponibilizada para implementação das tarefas, RT 
representa o tempo necessário para reconfiguração do FPGA e Npm é o número de portas 
de memória (Memory_Port), disponíveis para conectar as tarefas ao sistema de memória 
externo ao FPGA. Estes três parâmetros são extraídos do modelo de implementação da 
plataforma e abstraem, para o Particionamento Temporal, todas as outras particularidades 
do modelo. 

 



 83

6 Métodos para Distribuição de Área no FPGA
 

Este capítulo descreve o método proposto para permitir a escolha adequada de 
componentes para implementação de uma partição em um FPGA. Este problema é tratado 
como a questão da divisão da área reconfigurável disponível (RA), entre as diversas tarefas 
computacionais, pela escolha de implementações existentes na biblioteca L.  

Foram desenvolvidos métodos heurísticos para, juntamente com os métodos que 
serão mostrados no Capítulo 7, gerar boas soluções para o problema de particionamento 
temporal que foi apresentado no Capítulo 4. No trabalho apresentado em [258] foi proposto 
um método para o caso especial em que o DAG da aplicação é um grafo linear, formado por 
um conjunto de tarefas seqüenciais. No trabalho apresentado em [259] considera-se 
métodos, mais genéricos, para DAGs com dependência entre tarefas com forma arbitrária. 

Assim, tenta-se generalizar os métodos para um conjunto de aplicações que cobre boa 
parte daquelas relacionadas a, por exemplo, processamento de sinais, computação científica  
e diversas aplicações massivas em dados. A seguir estes métodos serão descritos em seus 
detalhes. 

6.1 Otimização do Uso de Área no FPGA
 
A idéia básica por trás dos métodos de otimização do uso de área do FPGA, 

propostos nesta Tese,  é ilustrada na Fig 6.1, onde é apresentado um exemplo ilustrativo. 
 

 

 
 

Fig 6.1 Idéia básica utilizada no Método de Distribuição de Área. 

πa: 

πb: 

πa: 

πb: 
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Considera-se, inicialmente, o mapeamento de uma partição π ={v1,v2} na área 
reconfigurável RA (Fig 6.1). As implementações de cada tarefa (vi) são caracterizadas pela 
utilização de uma certa área Ai e por um tempo de execução Ti. Considera-se que existe 
também uma biblioteca de componentes L = L(v1)∪L(v2), que armazena duas 
implementações por tarefa presente na aplicação:  L(vi) = {vi

a,vi
b}, i = 1,2.  

A Fig 6.1 mostra uma implementação inicial das tarefas πa ={v1
a,v2

a}, representada 
no gráfico de tempo-área (A×T), para os casos em que as tarefas são seqüenciais ou 
paralelas. TA é o tempo de execução da partição. Observe que as regiões em branco do 
gráfico representam ociosidade dos recursos do FPGA.  

A análise os gráficos, demonstra, no caso da implementação πa, que uma grande 
quantidade de recursos (A1) é usada pela tarefa v1 que é executada em um tempo 
relativamente pequeno (T1), resultando em uma grande ociosidade dos recursos do FPGA.
Esta ociosidade é dada por T2×A1+ T1×A2, no caso seqüencial, e (T2-T1)×A1 no caso 
paralelo. Ao mesmo tempo, observa-se que uma quantidade relativamente pequena de 
recursos (A2) é disponibilizada para a tarefa v2 que está consumindo praticamente todo o 
tempo de execução (T2).   

A idéia para otimizar a performance da partição, evidente na Fig 6.1, é distribuir 
melhor a área do FPGA, de uma maneira mais equilibrada entre as tarefas, de forma a 
minimizar o tempo de execução TA pela redução da ociosidade dos recursos. 

Os gráficos de tempo-área na parte inferior da Fig 6.1 consideram uma nova 
implementação πb={v1

b,v2
b}, onde recursos são removidos da tarefa v1, resultando em 

menor desempenho desta tarefa, e são realocados na tarefa v2, aumentando o seu  
desempenho. Esta redistribuição dos recursos é conseguida pela substituição das 
implementações das tarefas por novas implementações presentes na biblioteca de 
componentes L , com  novas relações A×T. 

No caso, uma implementação de v2 com maior exploração de paralelismo (v2
b), e 

portanto com maior área, substitui a antiga implementação (v2
a). A tarefa v1 tem sua 

implementação (v1
a) substituída por uma outra com menor paralelismo interno (v1

b), de 
forma a liberar área para permitir a acomodação da nova implementação de v2. Como 
resultado deste procedimento, tem-se um ganho efetivo no tempo de execução, dado pela 
diferença ΔTA. 

Evidentemente, o problema de escolher os melhores componentes da biblioteca L, de 
forma a aproveitar as oportunidades de otimização ilustradas na Fig 6.1, torna-se complexo 
quando a partição possui muitas tarefas em um DAG com topologia mais complicada.  

Como parte desta Tese, foram desenvolvidos algoritmos para distribuição de área, que 
são apresentados em [258] e [259]. Estes Algoritmos têm o objetivo de resolver o problema 
de escolha de componentes descrito nesta seção. Estes algoritmos serão detalhados a seguir. 

        

6.2 Heurística de Exploração para o Problema de Distribuição de Área
 

Foi desenvolvido um procedimento de escolha de implementações de tarefas 
chamado de Algoritmo de Distribuição de Área (DA), mostrado na Fig 6.2. Este  algoritmo 
é utilizado como um subfunção dentro do método de particionamento temporal que será 
descrito no Capítulo 7. O algoritmo DA é utilizado para ajustar a distribuição da área RA 
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entre as tarefas presentes em cada partição πi que compõem um particionamento temporal 
Π(A). 

 
Fig 6.2 Algoritmo de Distribuição de Área (DA). 

  
O algoritmo DA é um método que utiliza amostragem do espaço de solução e 

otimização [287] com o objetivo de minimizar o tempo de execução d(π) de uma partição π 
={v1,v2,...,vK}, onde vi são as tarefas da aplicação mapeadas em π. O tempo d(π) é calculado 
sempre em função do caminho crítico da partição: 

 
� d(π) =      d(c(v, Impl(v)))                              (Eq6.1) 
  
 
O termo d(c(v,Impl(v)))  representa o tempo de computação da tarefa v, sendo v 

implementada pelo componente c(v,Impl(v)). Impl(v) é o indexador que designa o 
componente utilizado da biblioteca L(v), como definido na Seção 4.1.3, Capítulo 4.  

Foi definida  uma solução S para a escolha de componentes como sendo o vetor: 
 
� S = [Impl(v1),Impl(v2),....,Impl(vK)]                       (Eq6.2) 
 

Σ  v ∈  
CPath(π ) 
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Os elementos deste vetor definem as K variáveis independentes do problema de 
otimização que busca minimizar a Equação Eq6.1.  

A área ocupada pela partição π, que utiliza a escolha de componentes dada pela 
solução S, é calculada por: 

 
� a(π) =      a(c(v, Impl(v)))                              (Eq6.3) 
  
O termo a(c(v, Impl(v))) representa a área da tarefa v implementada pelo componente 

c(v, Impl(v)).  
 

6.2.1 Funcionamento do Algoritmo DA
 
O algoritmo DA (Fig 6.2) começa fazendo uma amostragem do espaço de exploração, 

com a geração de um conjunto inicial de soluções chamado CS = {S1,S2,....,SN}, sendo cada 
solução definida por Eq6.2 com a escolha apropriada dos elementos do vetor. Estas 
escolhas serão esclarecidas adiante. Em seguida, cada solução Si∈CS é refinada, para 
tentar-se otimizar o tempo de execução da partição, por meio da modificação das 
implementações das tarefas.  

O método usado é implementado pela geração de novas soluções derivadas de Si, pela 
modificação da implementação de uma única tarefa realizada de forma iterativa. Existem 
duas modificações que podem ser feitas na solução:  

 
� Incremento do uso de área de uma tarefa v: Uma nova solução designada [Si com 

Impl(v)++] é gerada, a partir da solução corrente Si, pelo incremento de 1 no 
valor de Impl(v). Isto significa dizer que a tarefa v tem sua implementação 
alterada por  um novo componente de L(v), com área imediatamente maior que o 
atual, na curva pareto ótimo da Fig 4.2. Isto significa que a nova solução ocupará 
mais espaço a(v) no FPGA e terá seu tempo de execução d(v) reduzido. 

� Decremento do uso de área de uma tarefa v: Uma nova solução designada [Si 
com Impl(v)--] é gerada, a partir da solução corrente Si, pelo decremento de 1 no 
valor de Impl(v). Neste caso,  a tarefa v tem sua implementação alterada para um 
componente de L(v), com área imediatamente menor que o atual, na curva pareto 
ótimo da Fig 4.2. Isto implica na geração de uma solução que ocupará menos 
espaço a(v) no FPGA mas com seu tempo de execução d(v) aumentado. 

 
Como pode-se ver na Fig 6.2, o algoritmo DA refina cada uma das N soluções iniciais 

(loop externo). Para cada solução individual Si, o loop interno do algoritmo avalia se a área 
a(Si), gerada pela solução, extrapola ou não a área do FPGA (RA). 

Caso a área do FPGA não esteja violada pela solução Si (a(Si) ≤ RA), o algoritmo vai 
tentar usar a sobra de área (RA- a(Si)) para trocar o componente que implementa uma tarefa 
v ∈ π  por um novo componente com mais área. Escolhe-se v de forma a reduzir o máximo 
o tempo de execução da partição π. Para isto, o algoritmo constrói o conjunto CT1, como 
definido na Fig 6.2. Este conjunto tem todas as tarefas v em π cuja nova solução [Si com 
Impl(v)++] tem o melhor tempo de execução, sem violar a área do FPGA. Em seguida, 
caso o conjunto CT1 não esteja vazio (#CT1>0), o algoritmo escolhe a tarefa v em CT1 cuja 

Σ 
 v ∈π  
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troca de componente data por [Si com Impl(v)++] provoca o menor aumento de área da 
solução. Então, o algoritmo atualiza a solução Si trocando-a pela solução [Si com 
Impl(v)++].  

O procedimento acima descrito é repetido até que o conjunto CT1 torna-se vazio 
(#CT1 = 0), indicando que não é mais possível otimizar as implementações de tarefas sem 
extrapolar a área do FPGA. Isto encerra o loop interno do algoritmo, e o loop externo é re-
iterado (i++) para refinar uma próxima solução do conjunto CS. 

No caso oposto, a solução corrente Si produz uma área maior que a do FPGA 
(a(Si)>RA). Nesta situação, é necessário tentar reduzir o tamanho dos componentes que 
implementam as tarefas, de forma que a partição π  possa caber no FPGA.  

O algoritmo gera um conjunto CT2, que é definido como o conjunto de tarefas v em π
cuja nova solução [Si com Impl(v)--] possui o menor tempo de execução. Isto significa que 
o conjunto CT2 tem as tarefas v cuja diminuição individual (Impl(v)--) do tamanho do 
componente (redução de área e aumento no tempo de execução) produz o menor impacto 
negativo no tempo de execução da partição.  

Em seguida, o algoritmo escolhe, do conjunto CT2, a tarefa v cuja redução de 
tamanho da implementação produz a solução com menor área no FPGA e então atualiza a 
solução corrente Si  para [Si com Impl(v)--].    

Este procedimento é repetido até que a partição caiba no FPGA, o que faz o 
algoritmo, na próxima iteração, tentar gerar o conjunto CT1, ou a repetição termina com o 
conjunto CT2 vazio (#CT2 = 0). CT2 vazio significa dizer que não é mais possível reduzir o 
tamanho dos componentes (Impl(v)-- impossível). Então, neste caso, o algoritmo termina e 
uma solução final SF impossível é gerada, indicando que não é possível implementar 
aquela partição no FPGA.     

Caso uma solução SF impossível não seja gerada, durante as iterações do loop interno 
do algoritmo DA, após o término das iterações do loop externo, o conjunto CS terá todas as 
suas N soluções refinadas, cabendo no FPGA e com os tempos de execução otimizados. 
Então, o algoritmo escolhe, como solução final SF, a solução refinada em CS que resultou 
no melhor tempo de execução e o algoritmo termina com uma escolha de componentes de  
L viável para implementação da partição no FPGA. 

O Algoritmo DA, apesar de ter uma estrutura simples, é capaz de gerar soluções de 
boa qualidade como será mostrado na Seção 6.5. A idéia de refinar múltiplas soluções 
iniciais, colocadas no conjunto CS no começo do algoritmo, tem o objetivo de diminuir a 
chance de geração de soluções finais SF, presas em mínimos locais do espaço de soluções 
[288], que estejam muito distantes da solução ótima absoluta. Desta forma, uma escolha 
estratégica destas soluções iniciais, que gera uma amostragem do espaço de exploração 
definido pelo vetor na equação Eq6.2, pode afetar sensivelmente a qualidade da solução 
final gerada. 

A seguir, será feita uma breve discussão, na Seção 6.2.2, a respeito da estimativa do 
valor de RA usado no algoritmo DA e, em seguida, a partir da Seção 6.2.3, serão discutidas 
as diversas possibilidades para a geração do conjunto de soluções iniciais CS.    
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6.2.2 Estimativa do Valor de Área Reconfigurável RA
 

Sabe-se que nem toda área existente no FPGA esta disponível para a implementação 
de componentes (IP-Cores). Isto se deve ao fato de que grandes ocupações no FPGA 
podem levar a problemas de congestão no roteamento de sinais, inviabilizando a 
implementação. Além disto, uma porção dos recursos deve ser utilizada para permitir a 
lógica adicional, usada na conexão das tarefas ao sistema de memória, como foi mostrado 
na Seção 5.4.2, Capítulo 5. Todos estes fatos devem ser levados em conta na hora de se 
estimar um valor adequado para RA. Em geral, RA é determinado pela quantidade de 
elementos lógicos (Slices no caso do FPGA Virtex-II da Xilinx [250]) disponíveis para 
implementação dos componentes. Usando a Expressão Eq5.5 do Capítulo 5, que estima o 
custo da conexão com memória, e introduzindo um fator de roteamento σROT< 1, pode-se 
estimar  o valor de RA a partir da expressão:   

 
� RA = σROT ×AFPGA – AMUX21×(NTsk_Port -Npm)                  (Eq6.4) 
 
Nesta equação, AFPGA é a área total do FPGA e, como definido anteriormente, NTsk_Port 

é o somatório de todas as portas de tarefas na partição. Npm é o número de portas de 
memória disponíveis no FPGA. 

Considerando que o fator AMUX21 não tem um peso tão expressivo, quando comparado 
aos custos de implementação dos IP-Cores das tarefas, para a validação do algoritmo DA 
foi desprezado o efeito deste termo na Equação Eq6.4 e considerado RA com um valor 
constante, sem perda de generalidade de aplicação do algoritmo. 

   

6.2.3 Geração das Soluções Iniciais do Conjunto CS
 
Quatro tipos de solução inicial, para o algoritmo DA, foram propostas nesta Tese, elas 

podem integrar o conjunto CS em função da natureza da aplicação em questão. Estas 
soluções são listadas abaixo: 

 
� SIC - Solução Inicial Baseada em Complexidade: Esta solução considera a curva 

pareto (Fig 4.2), de implementações de cada tarefa, aproximada por uma função do 
tipo d(c) = C(v)/a(c), onde C(v) é uma constante que define a complexidade 
computacional de cada tarefa v                                 (D6.1)  

� SIL – Solução Inicial por Aproximação Linear da Curva Pareto: Esta solução 
considera a curva pareto (Fig 4.2), de implementações de cada tarefa, aproximada 
por uma função linear  a(c) = -α(v)×d(c) +β(v), onde as constantes α(v) e β(v) são 
obtidas por meio do cálculo do menor erro quadrático [171]              (D6.2)  

� SIT - Solução de Tempo Mínimo: Neste caso, para cada tarefa v presente na partição 
π , utiliza-se a implementação mais eficiente c(v,NImpl(v)) (maior área a(c) e menor 
tempo d(c)),  presente na biblioteca de componentes  L(v)                (D6.3)   

� SIA - Solução de Área Mínima: Neste caso, para cada tarefa v presente na partição π, 
utiliza-se a implementação c(v,1) que ocupa menor área a(c) e tem maior tempo d(c), 
presente na biblioteca de componentes L(v)                          (D6.4)   
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As soluções iniciais do tipo SIC e SIL são mais complexas e serão melhor explicadas 
nas seções seguintes. Soluções do tipo SIC são vantajosas em aplicações onde o DAG é 
linear (tarefas seqüenciais), enquanto que as soluções do tipo SIL são mais indicadas para a 
geração de soluções para aplicações com DAGs  de topologia mais geral.  

 

6.3 Solução Inicial do Tipo SIC
 

Soluções do tipo SIC são úteis em casos específicos de aplicações onde as tarefas são 
sempre executadas seqüencialmente (DAG linear) e cada tarefa v tem a relação entre o 
tempo d(v) e a área a(v) aproximada pela Eq6.5, abaixo, independentemente de que 
componente c(v,k) da biblioteca L(v) é usado na sua implementação. 

 
� d(v) = C(v)/a(v)                                          (Eq6.5)  

C(v) é uma constante, chamada complexidade computacional da tarefa v, e representa 
uma aproximação da área que a tarefa ocupa no gráfico tempo × área, mostrado na Fig 6.1.  

Da Equação Eq6.5 decorre que cada componente de L(v) deve obedecer a uma 
relação similar: 

 
� d(c(v,k)) = C(v)/a(c(v,k)),     ∀ c(v,k) ∈  L(v)                     (Eq6.6)  

 
 Uma biblioteca L(v), cujos componentes c(v,k) podem ser aproximados com a 

Equação Eq6.6, é obtida com a utilização de métodos como o Loop Unrolling (desenrolar 
loop), para exploração do espaço de projeto (DSE), durante a geração dos componentes (IP-
Cores).  Este método é ilustrado a seguir. 

 

6.3.1 Bibliotecas Geradas pelo Método Loop Unrolling
 
Nesta seção, é mostrado como bibliotecas de componentes, que respeitam a Equação

Eq6.6, podem ser geradas utilizando exploração de espaço de projeto baseado no 
desenrolamento de loops (Loop Unrolling). Esta técnica pode ser aplicada, por exemplo, no 
caso de tarefas em que um loop computacional possui independência de dados entre 
iterações. 

Na Fig 6.3 considera-se uma biblioteca L(v) = {c(v,1),c(v,2),c(v,3)} onde a tarefa v 
executa NIter iterações independentes do kernel. Considera-se que o corpo do loop (kernel) é 
implementado com área akernel e tem um tempo de execução NIter×dkernel, gerando a primeira 
implementação c(v,1). O termo dkernel é a latência para execução de cada iteração do loop 
(tempo de execução do kernel).  

A segunda implementação c(v,2) é gerada usando um fator 2 para desenrolar o loop. 
O resultado é que duas instâncias do kernel são construídas, dobrando a área necessária e 
reduzindo pela metade o número necessário de iterações (NIter/2). Do mesmo modo, o 
componente c(v,3) é gerado usando um fator 3 para desenrolar o loop, triplicando a área e 
reduzindo o tempo de computação a um terço. 
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Fig 6.3 Exemplo de biblioteca L(v) gerada por técnica de Loop Unrolling. 

 
É fácil perceber que, para estes componentes, o produto “tempo de computação

×área” pode ser aproximado por uma constante: 
 

� C(v) =  a(c) ×d(c)= akernel×NIter×dkernel                               (Eq6.7) 
 
No caso de aplicações com DAGs lineares, pode-se escrever para o tempo de 

execução de uma partição  π: 
 

� d(π) =      d(v)                                         (Eq6.8)
 

A partir das Equações Eq6.5 e Eq6.8, pode-se escrever o tempo de execução da 
partição em termos das áreas a(v) usadas pelas tarefas: 

 
� d(π) =       C(v) / a(v)                                    (Eq6.9) 

 
É evidente que uma solução válida deve ter área a(π) que não poderá exceder a área 

RA do FPGA, assim: 
 
� a(π) =      a(v)  ≤ RA                                     (Eq6.10) 

 
Desta forma, uma boa escolha de implementações das tarefas deve fazer com que o 

tempo de execução da partição (Eq6.9) seja mínimo, respeitando a restrição de área 
fornecida pela Equação Eq6.10. 

 

Σ 
 v ∈ π  

Σ 
 v ∈ π  

Σ 
 v ∈ π  
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6.3.2 Resolução do Problema de Mínimo no Campo Real
 
Para gerar a solução inicial SIC, a condição de que os valores de área a(v), de cada 

tarefa, são valores descontínuos, encontrados na biblioteca de implementações L(v), foi 
relaxada. Considera-se que d(π), a(π) e a(v) assumem valores contínuos nas Equações 
Eq6.9 e Eq6.10. Isto permite a utilização de cálculo diferencial para encontrar uma solução 
no campo real R  para as variáveis a(v), que minimize o tempo de execução da partição 
d(π), mas mantendo a restrição de área dada por Eq6.10. 

Para isto, considera-se a utilização mais eficiente dos recursos do FPGA, 
reescrevendo Eq6.10 para: 
 
� a(π) =      a(v)  = RA (sobra de área no FPGA nula)                 (Eq6.11)  

 
O ponto de mínimo de Eq6.9 ocorre quando o gradiente é nulo para todas as variáveis 

independentes a(v): 
 

� 
∂d(π)
∂a(v)   = 0, ∀ v∈ π                                      (Eq6.12) 

 
Resolvendo as equações resultantes de Eq6.12, considerando a Expressão Eq6.11, 

obtêm-se a seguinte solução para o ponto de mínimo de  d(π): 
 

� amin(v) = 
RA× C(v)

Σ C(v')
                                       (Eq6.13) 

 
Os valores amin(v) são os valores de a(v) que produzem o mínimo tempo de execução, 

dado pela Equação Eq6.9, respeitando a restrição de área (Eq6.10). O problema é que os 
valores amin(v) são contínuos e podem não corresponder aos possíveis valores de área a(c) 
para os componentes c ∈ L(v) disponíveis na biblioteca.  

A estratégia utilizada é realizar uma aproximação que escolhe os componentes da 
biblioteca L, seguindo a regra abaixo: 

 
� Para cada tarefa v ∈ π  escolhe-se a implementação c(v,Impl(v)) ∈ L(v) que tem o 

tempo de execução d(c(v,Imp (v))) com valor mais próximo possível do tempo de 
execução dmim(v)=C(v)/amin(v), dado pelas expressões Eq6.7 e Eq6.13. Se duas 
implementações satisfazem simultaneamente esta regra de proximidade, deve-se 
escolher a implementação com o menor tempo de execução.                 (R6.1) 

 
O vetor SSIC = [Impl (v), Impl (v’),...], derivado das equações Eq6.7, Eq6.13 e da regra 

R6.1 , é a solução inicial do tipo SIC. A motivação para o uso deste tipo de solução está na 
alta probabilidade de que ela seja um ponto muito próximo do ótimo absoluto, tendo em 
vista que ela é obtida da solução exata para uma aproximação contínua do problema de 
otimização discreto (busca na biblioteca L).  

Σ
 v ∈ π 

 v’ ∈ π  
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Uma outra vantagem deste tipo de solução é que ela incorpora automaticamente a 
exploração do espaço de projeto (DSE), para a construção individual dos componentes de 
L(v) para cada tarefa v. Neste sentido, é necessário apenas a construção do primeiro 
componente c(v,1), sem desenrolamento do loop, para cada tarefa, e em seguida extrair, 
desta implementação, os parâmetros akernel, NIter e dkernel, usados na Equação Eq6.7 para o 
cálculo das complexidades C(v). A desvantagem desta solução é que ela só é aplicável a 
DAGs lineares, onde as tarefas estão restritas a uma classe em que o método de 
desenrolamento de loops (ou outro equivalente) pode ser aplicado.  

Uma vez conhecidos os valores de C(v) e as soluções dadas por amin(v) , fatores de 
desenrolamento do loop floop_unrolling(v), para cada tarefa v, podem ser calculados por: 

� floop_unrolling(v) ≅ 
amin(v)

akernel(v)                                    (Eq6.14) 

 
Estes fatores podem ser usados para a construção das implementações das tarefas, como 
componentes c(v, floop_unrolling(v)) que de fato serão instanciados na aplicação.  

Mais adiante, serão apresentados exemplos onde a solução inicial do tipo SIC, 
combinada com o algoritmo DA,  tem apresentado bons resultados para aplicação de grafos 
lineares com tarefas que respeitam a relação dada por Eq6.5. Neste caso, a construção de 
componentes para a implementação de tarefas utiliza o método de desenrolamento de loop,
usando os fatores dados pela equação Eq6.13 e Eq6.14.   

 

6.3.3 Estimativa da Complexidade Computacional C(v) a partir de L(v):
 
As complexidades computacionais C(v), das tarefas, podem ser derivadas das curvas 

pareto ótimo, descritas na Seção 4.1.3 do Capítulo 4, por meio de ajuste de curvas.  Pode-se 
obter o valor de C(v) utilizando a técnica de menor erro quadrático [171] para aproximar as 
funções em Eq6.5 dos pontos das curvas pareto ótimo mostradas na Fig 4.2 (Seção 4.1.3). 
O resultado pode ser facilmente obtido a partir da equação: 

 

� C(v) =    
Σ d(c)×(a(c))-1

 Σ (a(c))-2
                                    (Eq6.15) 

 
Então, pode-se utilizar os valores dados por Eq6.15, obtidos a partir dos parâmetros 

da biblioteca de componentes L(v), para gerar a solução inicial dada pela Equação Eq6.13 
e pela regra R6.1. 

 

6.4 Solução Inicial do Tipo SIL
 

A solução inicial SIC, apresentada na seção anterior, considera a execução seqüencial 
de tarefas e uma forma especial para as curvas pareto ótimo da biblioteca L, que se 
aproximam da forma dada pela Expressão Eq6.5. Para aplicações com DAGs de forma 
arbitrária, como o da Fig 6.4, esta Tese propõe uma solução inicial baseada na linearização 

c∈L(v) 

c∈L(v) 
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das curvas pareto ótimo, combinada com métodos de programação linear [171] para 
geração das soluções do tipo SIL. 

 

 
Fig 6.4 DAG de tarefas de forma arbitrária. 

6.4.1 Linearização da Curvas Pareto Ótimo
 
A idéia, por trás da abordagem apresentada aqui, consiste em linearizar as curvas 

“área×tempo” que representam as bibliotecas de implementação L(v). Isto é aplicado para 
cada tarefa v, de modo a poder aproximar o problema de minimizar o tempo de execução 
em um grafo complexo, como o da Fig 6.4, à resolução de um conjunto de problemas mais 
simples de programação linear LP (Linear Programming) [171].     

 
A linearização das curvas pareto ótimo é feita da seguinte forma: 
 
Para cada tarefa v da partição π é construída uma aproximação da relação 

“área×tempo” dada por:  
 

� a(v) = -α(v)×d(v) +β(v), onde α(v) e β(v) são constantes              (Eq6.16) 
 
As constantes são obtidas a partir da biblioteca de implementações L(v), utilizando 

técnica de mínimo erro quadrático [171] para aproximar a Eq6.16 dos pontos da curva 
pareto ótimo. Deste modo, obtêm-se para estas constantes as seguintes expressões: 

 
 

� α(v) =  
NImpl(v)×Σ(d(c) ×a(c)) - (Σd(c))× (Σa(c))

 (Σd(c))2- NImpl(v)×Σ(d(c))2
                 (Eq6.17) 

 
 
 

� β(v) =     
Σ(d(c) ×a(c))-α(v)×Σ(d(c))2

 Σd(c)
                                (Eq6.18) 

  
 

c∈L(v)  c∈L(v)  c∈L(v)  

c∈L(v)  c∈L(v)  

c∈L(v) c∈L(v) 

c∈L(v) 



 94

 
 

Na Fig 6.5 é apresentado um exemplo de aproximação linear da curva pareto, para 
uma tarefa v com uma biblioteca L(v) com 5 componentes.  

 

Biblioteca de componentes 
L(v): 

Área(a) Keg Tempo(d) ms 

17 7 

15 8 

12 10 

9 14 

5 20 

a(d(v)) = - α×d(v) + β 
α =   0,88121 
β = 21,99823 
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Fig 6.5 Curva pareto ótimo e aproximação linear para a biblioteca L(v). 
 

Após a linearização de todas as tarefas v, pertencentes a uma partição π, como 
ilustrado na Fig 6.5 (usando as expressões Eq6.16, Eq6.17 e Eq6.18), pode-se escrever o 
problema de programação linear (LP) com o objetivo de minimizar o tempo de execução da 
partição π. O problema LP é descrito na próxima seção. 

6.4.2 Formulação do Problema de otimização LP
 

O tempo d(π), de uma partição π , é dado pelo tempo de execução do caminho crítico 
CPath(π) ⊂ π da partição. O  problema é que o caminho crítico não pode ser conhecido 
antes da atribuição de uma implementação de L para cada tarefa v da partição. O problema 
de otimização LP foi elaborado como um conjunto de subproblemas LP 
={LP1,LP2,...,LPNPaths} onde NPaths é a quantidade de caminhos no grafo da partição π e o 
subproblema LPi é um problema de programação linear, que considera o caminho Pathi 
como sendo o caminho crítico de π  e tenta minimizar o tempo deste caminho. Estes 
subproblemas são definidos pelas equações abaixo:  
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Problema LPi: 
 
� Minimizar o tempo de execução do caminho:   d(Pathi)  =         d(v)      (Eq6.19) 

 
Sujeito as seguintes restrições: 
 

� Pathi como caminho crítico: ∀ Pathk ≠ Pathi :           d(v) ≤ d(Pathi)       (Eq6.20) 
 

� Restrição de área do FPGA:           a(v) ≤ RA                      (Eq6.21) 
 

� Limites do tempos de execução: ∀ v∈ π: d(c(v,NImpl(v)))≤ d(v)≤d(c(v,1))   (Eq6.22) 
 
A resolução de cada subproblema LPi consiste em encontrar valores dmin(v,i), para as 

variáveis d(v), como números reais (em R) que minimizam o tempo de execução do 
caminho Pathi (Eq6.19), mantendo este como caminho crítico de π, respeitando as 
restrições dadas pelas expressões Eq6.20, Eq6.21 e Eq6.22. Estes subproblemas são  
aplicados a cada caminho Pathi. A solução do problema completo LP, para encontrar o 
tempo mínimo de execução da partição π, é obtido pela combinação das soluções de cada 
subproblema LPi da seguinte forma: 

 
� ∀ v ∈ π: dmin(v) = dmin(v,j) onde j é tal que  d(Pathj) = min{ d(Pathk) |Pathk ⊂ π é

um caminho em π com tempo de execução determinado pela solução de LPk}    
                                                  (Eq6.23) 

 
A solução acima representa o tempo de execução dmin(v), para cada tarefa v, que 

minimiza o tempo de execução da partição π. Entretanto, como o problema LP é resolvido 
no domínio contínuo das variáveis d(v) (em R), os tempos dmin(v) não correspondem 
necessariamente às implementações presentes na biblioteca de componentes L, 
representadas pelos pontos da curva pareto ótimo. Deste modo, é necessário realizar uma 
aproximação para escolha de implementações c(v,k), com tempo de execução o mais 
próximo possível dos valores dmin(v). Esta escolha é feita usando uma regra idêntica à regra 
(R6.1), já apresentada para o caso de soluções iniciais do tipo SIC acima explanadas. Mas, 
no caso da solução SIL, usa-se a Expressão Eq6.23 para calcular os tempos dmin(v). 

A utilização de soluções iniciais do tipo SIL, de forma similar às soluções SIC 
explicadas na Seção 6.3, é uma estratégia para se tentar iniciar a busca, implementada pelo 
algoritmo DA, com soluções próximas de pontos globalmente ótimos. Deste modo, a 
probabilidade do algoritmo encontrar mínimos locais e soluções ruins é reduzida. 
Adicionalmente, o número de iterações do loop principal do algoritmo pode ser reduzido, 
tendo em vista a proximidade da solução em relação ao  ótimo global. 

A escolha de relaxar as variáveis d(v), considerando elas como variáveis contínuas, e 
usando programação linear para a minimização, é justificada pelo fato de que os métodos 
de resolução para o problema no contínuo apresentam baixa complexidade computacional, 
se comparados com os métodos aplicáveis no domínio discreto. Assim, técnicas como 
Simplex [171] podem ser aplicadas para resolver os problemas LPi descritos nesta seção.  

        

Σ
∀ v∈π

Σ
∀v∈Pathi

Σ
∀ v∈Pathk
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6.5 Avaliação do Algoritmo DA e das Soluções Iniciais SIC, SIL, SIT e
SIA

 
Para avaliar a eficiência do algoritmo DA e das soluções iniciais SIC, SIL, SIT e SIA,  

o algoritmo DA foi implementado a partir da ferramenta MatLab [271] e aplicado a um 
conjunto de exemplos sintéticos. O MatLab permite uma implementação fácil do problema 
LP, descrito na Seção 6.4.2, com a utilização das funções do seu toolbox de otimização 
[271]. 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos para estes exemplos, que 
demonstram que o algoritmo DA é capaz de gerar soluções de qualidade satisfatória e pode 
ser considerado para utilização na construção dos métodos de Particionamento Temporal 
que são apresentados no Capítulo 7.   
 

 

6.5.1 Resultados para Soluções Iniciais do Tipo SIC
 

Para validar o algoritmo DA com solução inicial SIC, no caso de aplicações com DAG 
linear e biblioteca de componentes gerada por desenrolamento de loop, foi  utilizado um 
conjunto de aplicações sintéticas baseadas em exemplos de aplicações de processamento de 
imagens[172]. A Fig 6.6 mostra um destes exemplos. 

 

 
Fig 6.6 Exemplo de aplicação de processamento de imagem. 

    
A aplicação na Fig 6.6 é composta por 5 tarefas (kernels), seqüencialmente 

executadas para processar uma imagem de entrada de tamanho 256x256, e designadas por 
P1,P2,P3,P4 e P5. Os kernels para esta aplicação, definidos na Seção 6.3.1, são construídos 
utilizando 4 unidades funcionais (+-,*,CMP,MUX), sendo a quantidade destes recursos, 
utilizada por cada tarefa Pi, definida pela coluna i da matriz UR (Used Resources) da Fig 
6.6. As áreas ocupadas na lógica reconfigurável por cada recurso, extraídas de [261], são 
dadas em equivalent gates (eg) na Tabela 6.1.  
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Tabela 6.1 Área em  equivalent gates 
para unidades funcionais da aplicação 
FU: Equivalent Gates Used
+- 213
* 1887
CMP 213
MUX 96

  
Em função das áreas das unidades funcionais da Tabela 6.1 e da utilização de 

recursos dada por UR, é possível determinar, para cada kernel presente na aplicação, o 
valor de akernel. Estes valores são utilizado na Expressão Eq6.7 da Seção 6.3.1 para o 
cálculo  das constantes C(v) das tarefa. O valor de dkernel, desta expressão, é apresentado na 
Fig 6.6 como valores TPmax

i para a tarefa Pi e expressam a latência de cada kernel em ciclos 
de clock (c). O Número de iterações de cada kernel é dado pelo tamanho da imagem, no 
caso NIter = 256x256=65536.  

Uma vez determinadas as constantes C(v) para cada tarefa v ∈{P1,P2,P3,P4,P5}, é 
aplicado o algoritmo DA, considerando o conjunto CS com uma única solução inicial do 
tipo SIC construída com o método apresentado na Seção 6.3. 

Na Tabela 6.2 são apresentados os resultados obtidos para a aplicação da Fig 6.6, 
considerando diversas áreas RA para o FPGA. Estes resultados são apresentados em [258]. 

 
Tabela 6.2 Resultados da aplicação do algoritmo DA e solução SIC ao exemplo da Fig 6.6. 

  Soluções Obtidas para o Tempo de Execução:    
NIterações: Área FPGA 

RA (EG): 
Algoritmo DA: 

 
(105 ciclos): 

Exaustiva 
Ótimo Global 
(105 ciclos): 

Erro  relativo 
ao Ótimo (%): 

Tamanho do 
DS (103pontos):

Tempo do 
DA(MatLab): 

12 50000 7,1980 7,1980 0 14 0,44 s 
15 60000 5,7235 5,7235 0 24 0,49 s 
14 70000 4,7841 4,7841 0 30 0,50 s 
12 80000 4,3472 4,2270 1,64 40 0,55 s 
12 90000 3,9821 3,8812 0,28 40 0,38 s 
12 100000 3,4334 3,4334 0 50 0,55 s 

 
Conforme indica a Tabela 6.2, o algoritmo DA foi capaz de gerar soluções para o 

tempo de execução (3a coluna) que são iguais ou muito próximas dos valores ótimos 
globais (4a coluna), obtidos por meio de busca exaustiva. O erro relativo ao ótimo ficou 
inferior a 2%. Também verifica-se uma grande velocidade de convergência do algoritmo, 
que foi capaz de encontrar as soluções com uma quantidade de iterações entre 12 e 15 (1a

coluna) para explorar um espaço de projeto (DS) com tamanho de 14 a 50 mil pontos (6a

coluna). Devido à velocidade de convergência, o algoritmo DA, implementado no MatLab, 
precisou de um tempo entre 0,38 a 0,55 segundos para gerar as soluções (última coluna na 
Tabela 6.2), em uma plataforma AMDK6-2 500MHz, enquanto a busca exaustiva, também 
implementada no MatLab,  precisou de dezenas de horas para encontrar o ótimo global. 

O Algoritmo DA, com solução inicial SIC, também foi aplicado a 42 exemplos 
sintéticos como o mostrado na Fig 6.6, com áreas de FPGA (RA)  variando entre 50000 a 
100000 equivalents gates e com a quantidade de tarefas no FPGA (NTsks) variando de 2 a 8 
tarefas.  A qualidade dos  resultados para estes experimentos é mostrada nas figuras abaixo.  
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Na Fig 6.7, vemos o erro médio relativo ao ótimo global em função do número de 
tarefas no FPGA. Este erro se manteve inferior a 2%, mostrando uma alta qualidade das 
soluções geradas pelo algoritmo DA.  

 
Número de Tarefas no FPGA (NTask)

Fig 6.7 Erro % relativo ao ótimo global para 42 exemplos de aplicação do algoritmo DA. 
 
A Fig 6.8 compara o crescimento do número de iterações (NIt), necessárias para a 

convergência do algoritmo DA, com o crescimento do espaço de projeto (Space), quando o 
número de tarefas no FPGA varia. O gráfico mostra que enquanto o espaço de projeto (DS-
Design Space) cresce de forma exponencial, com o número de tarefas (Space), o número 
necessário de interações (NIt) permanece praticamente constante (na ordem das dezenas).  

 

(Escala Log)↑: Número de Pontos no Espaço de Exploração, Número de Interações  

 
(Escala Linear)→: Número de Tarefas no FPGA

 

Fig 6.8 Velocidade de convergência (NIt) versos o tamanho do espaço de projeto (Space). 
 
Estes resultados mostram que o algoritmo DA é capaz de responder a problemas reais, 

com baixo custo computacional e com a geração de soluções muito próximas do ótimo 
absoluto.      

NIt

Space

ErroT%



 99

 Apesar de muitas aplicações práticas poderem ser modeladas por DAGs lineares e 
tarefas com características similares as descritas nesta seção e na Seção 6.3, casos mais 
gerais precisam ser  considerados com DAGs de formas arbitrarias, como o da Fig 6.4, com 
tarefas com comportamento “área×tempo” mais genéricos. Resultados da aplicação do 
algoritmo DA nestes casos são apresentados na próxima seção. 
  

6.5.2 Resultados para Soluções Iniciais do Tipo SIL, SIT e SIA
 

Para validar o algoritmo DA no caso de grafos de forma genérica, foi usado conjunto 
CS com três soluções iniciais, dos tipos SIL, SIT e SIA. Os grafos sintéticos utilizados são 
apresentados na Fig 6.9. 

 

 

  
Fig 6.9 Grafos para avaliação do algoritmo DA com soluções SIL, SIT e SIA.  

  

Os três grafos são formados por tarefas numeradas de T1 a T17, sendo os grafos 
DAG_2 e DAG_3 subgrafos extraídos do grafo DAG_1. Cada tarefa possui cinco 
implementações nas bibliotecas mostradas na Tabela 6.3.  
 

Tabela 6.3: Implementação das tarefas nas bibliotecas  L1, L2  e L3 usadas nos experimentos 
Implementações (Área in Kequivalent gates e  Tempo de execução em mili-segundos) 

Imp 1:  c(v,1) Imp 2:  c(v,2) Imp 3: c(v,3) Imp 4: c(v,4) Imp 5: c(v,5) 
 

tarefas 
v Área 

a(c(v,1)) 
Tempo 

d(c(v,1)) 
Área 

a(c(v,2)) 
Tempo 

d(c(v,2)) 
Área 

a(c(v,3)) 
Tempo 

d(c(v,3)) 
Área 

a(c(v,3)) 
Tempo 

d(c(v,3)) 
Área 

a(c(v,3)) 
Tempo 

d(c(v,3)) 
T1 5/5/5 20/20/20 9/9/9 14/14/14 12/12/12 10/10/10 15/15/15 8/8/8 17/17/17 7/7/7 
T2 7/7/7 250/25/25 10/10/10 200/20/20 15/15/15 150/15/15 25/25/25 100/10/10 33/33/33 80/8/8 
T3 3/3/3 125/125/125 7/7/7 100/100/100 12/12/12 70/70/70 17/17/17 50/50/50 20/20/20 45/45/45 
T4 30/30/30 450/45/45 40/40/40 300/30/30 70/70/70 180/18/18 100/100/100 140/14/14 125/125/125 120/12/12 
T5 18/18/18 230/23/23 25/25/25 200/20/20 50/50/50 160/16/16 90/90/90 150/15/15 110/110/110 80/8/8 
T6 27/27/27 270/27/27 50/50/50 200/20/20 80/80/80 130/13/13 100/100/100 105/10/10 120/120/120 96/9/9 
T7 80/80/8 260/26/26 160/160/16 130/13/13 250/250/25 90/9/9 330/330/33 60/6/6 400/400/40 40/4/4 
T8 56/56/5 105/10/10 120/120/12 90/9/9 200/200/20 70/7/7 230/230/23 50/5/5 300/300/30 45/4/4 
T9 150/150/15 500/50/50 300/300/30 260/26/26 400/400/40 190/19/19 500/500/50 130/13/13 670/670/67 90/9/9 
T10 80/80/8 250/25/25 100/100/10 200/20/20 120/120/12 180/18/18 200/200/20 105/10/10 250/250/25 90/9/9 
T11 20/20/20 30/30/30 40/40/40 16/16/16 65/65/65 10/10/10 90/90/90 8/8/8 105/105/105 7/7/7 
T12 500/500/50 100/10/10 600/600/60 80/8/8 730/730/73 73/7/7 840/840/84 62/6/6 900/900/90 51/5/5 
T13 450/450/45 60/60/60 700/700/70 50/50/50 800/800/80 45/45/45 850/850/85 40/40/40 960/960/96 36/36/36 
T14 5/5/5 15/15/15 20/20/20 8/8/8 35/35/35 5/5/5 57/57/57 4/4/4 75/75/75 3/3/3 
T15 37/37/37 10/10/10 49/49/49 8/8/8 60/60/60 6/6/6 65/65/65 5/5/5 70/70/70 4/4/4 
T16 100/100/10 8/8/8 200/200/20 4/4/4 250/250/25 3/3/3 300/300/30 2/2/2 370/370/37 1/1/1 
T17 70/70/7 24/24/24 140/140/14 12/12/12 180/180/18 10/10/10 200/200/20 9/9/9 250/250/25 7/7/7 

Obs: valor_1/valor_2/valor_3 em cada célula da tabela significa que o valor _i é corresponde a biblioteca Li com i = 1, 2, 3.    
 

DAG_1:

DAG_2: DAG_3:
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Esta tabela representa três bibliotecas de componentes L1, L2 e L3, codificadas nos 
três valores numéricos colocados em cada célula no formato valor_1/valor_2/valor_3. 
Assim, uma biblioteca Li é extraída da tabela considerando apenas os valores valor_i em 
cada célula.  

Os DAGs da Fig 6.9 e os valores na Tabela 6.3 foram gerados manualmente e 
representam topologias que podem ocorrer em aplicações reais e possíveis implementações 
das tarefas. As bibliotecas Li, i=1,2,3 apresentam diferenças na dispersão dos valores da 
área e do tempo de execução entre as tarefas. Estas diferenças permitem a representação de 
várias possibilidades para aplicações reais. 

Cada uma das três bibliotecas Li é usada em um experimento para avaliação do 
algoritmo DA, combinadas com os três grafos da Fig 6.9.  Desta forma, 9 experimentos  
foram gerados e analisados. A  Tabela 6.4 mostra a combinação de grafo e biblioteca usada 
em cada um experimento.  

 
 

Tabela 6.4: Conjunto de experimentos executados 
Grafos usados nos experimentos (Fig 7.9): 
DAG_1 = {T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13,T14,T15,T16,T17} 
DAG_2 = {T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9} 
DAG_3 = {T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17} 
 

Experimento: Subgrafo usado: Biblioteca usado: 
Exp_1: DFG_1 L1 
Exp_2: DFG_1 L 2 
Exp_3: DFG_1 L 3 
Exp_4: DFG_2 L 1 
Exp_5: DFG_2 L 2 
Exp_6: DFG_2 L 3 
Exp_7: DFG_3 L 1 
Exp_8: DFG_3 L 2 
Exp_9: DFG_3 L 3 

   
Em cada um destes experimentos, o DAG foi mapeado para apenas uma partição π. 

Várias áreas RA do FPGA (valores com prefixo A: na Tabela 6.5) foram consideradas. 
Estas áreas variaram entre a mínima, necessária para implementação dos DAGs com os 
menores componentes c(v,1) ∈ Li(v) (coluna “Impl 1” na Tabela 6.3), até a área máxima, 
necessária para implementação do DAG com os maiores componentes c(v,NImpl(v)) ∈ 
Li(v) (coluna “Impl 5”  na Tabela 6.3). 

Na Tabela 6.5, os resultados, em termos de tempo de execução gerado pelo algoritmo 
DA (com o prefixo T: na tabela), são mostrados e comparados com as melhores soluções 
possíveis, ou seja, os ótimos globais (com o prefixo E:). Os ótimos globais foram obtidos 
por meio de busca exaustiva no espaço de projeto. Estes resultados são apresentados em 
[259]. 

Na busca exaustiva, todas as possíveis combinações de implementação de tarefas são 
analisadas e a solução globalmente ótima, com menor tempo de execução, é selecionada. 

Por causa do enorme tamanho do espaço de projeto para os experimentos Exp_1,
Exp_2 e Exp_3, na ordem de 517 = 7.63 x 1011 pontos, e devido à máquina disponível para 
análise, não foi realizada a busca exaustiva para estes experimentos.  

Para os experimentos Exp_4 a Exp_9, o tamanho do espaço de projeto é de 59 = 
1953125 pontos, tornando a busca exaustiva realizável. Neste caso, A busca exaustiva, 
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implementada como um programa em C, necessitou de 11 segundos, aproximadamente, 
para ser concluída em uma plataforma Celeron M – 1,3GHz – 256MBytes de RAM e 
WindowsXP-2002.  

Em função dos tempos para os Exp_4 a Exp_9, é possível estimar o tempo necessário 
para realizar a busca exaustiva para os experimentos Exp_1 a Exp_3, tendo em vista que a 
razão entre os tamanhos dos espaços de exploração, para estes dois grupos de 
experimentos, é da ordem de 5(17-9). Desta forma, estima-se um tempo de computação em 
torno de 5(17-9)×11segundos = 49,73 dias para a busca exaustiva no caso dos Exp_1 a 
Exp_3. 

   

Tabela 6.5: Resultados experimentais do Algoritmo de DA com soluções SIT, SIA, SIL 
 

 Resultados: tempo de execução T:x (mili-segundos ) para vários tamanhos do FPGA dados pela área A:y em 
(KEquivalenteGates) para cada implementação da partição;  
E:z representa  o tempo de execução ótimo obtido por meio de busca exaustiva;   
Er:t, onde  Er=(T-E)/E representa o erro do algoritmo DA. O prefixo m indica o máximo valor de Er e o prefixo  a 
indica  o valor médio de Er. 
         

Exp_1 A:1638 
T:1529 
E: ? 

A:1879 
T:1050 
E: ? 

A:2121 
T:804 
E: ? 

A:2362 
T:704 
E: ? 

A2603 
T:549 
E: ? 

A2845 
T:494 
E: ? 

A3086 
T:431 
E: ? 

A3327 
T:413 
E: ? 

A3569 
T:399 
E: ? 

A:3810 
T:399 
E: ? 

A:4051 
T:399 
E: ? 

A4292 
T:399 
E: ? 

A4534 
T:399 
E: ? 

A:4775 
T:399 
E: ? 

Er: 
? 

Exp_2 A:1638 
T:326 
E:? 

A:1879 
T:200 
E:? 

A:2121 
T:169 
E:? 

A:2362 
T:159 
E:? 

A:2603 
T:143 
E:? 

A:2845 
T:134 
E:? 

A:3086 
T:126 
E:? 

A:3327 
T:120 
E:? 

A:3569 
T:117 
E:? 

A:3810 
T:117 
E:? 

A:4051 
T:117 
E:? 

A:4292 
T:117 
E:? 

A:4534 
T:117 
E:? 

A:4775 
T:117 
E: ? 

Er: 
? 

Exp_3 A:300 
T:326 
E?: 

A:360 
T:201 
E:? 

A:421 
T:168 
E:? 

A:481 
T:148 
E:? 

A:542 
T:132 
E:? 

A:602 
T:124 
E:? 

A:662 
T:118 
E:? 

A:723 
T:117 
E:? 

A:783 
T:117 
E:? 

A:844 
T:117 
E:? 

A:904 
T:117 
E:? 

A:964 
T:117 
E:? 

A:1025 
T:117 
E:? 

A:1085 
T:117 
E: ? 

Er: 
? 

Exp_4 A:376 
T:1230 
E:1230 

A:485 
T:925 
E:925 

A:594 
T:715 
E:715 

A:704 
T:680 
E:638 

A:813 
T:577 
E:575 

A:922 
T:575 
E:515 

A:1031 
T:465 
E:447 

A:1140 
T:450 
E:395 

A:1249 
T:375 
E:370 

A:1358 
T:360 
E:347 

A:1468 
T:340 
E:340 

A:1577 
T:320 
E:307 

A:1686 
T:300 
E:297 

A:1795 
T:295 
E:295 

Er: 
m12.92% 
a3.35%    

Exp_5 A:376 
T:212 
E:212 

A:485 
T:116 
E:116 

A:594 
T:101 
E:101 

A:704 
T:90 
E:90 

A:813 
T:83 
E:83 

A:922 
T:78 
E:77 

A:1031 
T:73 
E:73 

A:1140 
T:72 
E:71 

A:1249 
T:68 
E:68 

A:1358 
T:68 
E:67 

A:1468 
T:67 
E:67 

A:1577 
T:67 
E:67 

A:1686 
T:67 
E:67 

A:1795 
T:67 
E:67 

Er: 
m1.5% 
a0.2% 

Exp_6 A:118 
T:212 
E:212 

A:152 
T:113 
E:113 

A:186 
T:95 
E:94 

A:220 
T:85 
E:85 

A:255 
T:80 
E:78 

A:289 
T:73 
E:71 

A:323 
T:68 
E:68 

A:357 
T:67 
E:67 

A:391 
T:67 
E:67 

A:425 
T:67 
E:67 

A:460 
T:67 
E:67 

A:494 
T:67 
E:67 

A:528 
T:67 
E:67 

A:562 
T:67 
E:67 

Er 
m2.81% 
a0.46% 

Exp_7 A:1412 
T:799 
E:799 

A:1584 
T:509 
E:509 

A:1756 
T:398 
E:398 

A:1929 
T:272 
E:272 

A:2100 
T:232 
E:231 

A:2273 
T:208 
E:207 

A:2445 
T:200 
E:197 

A:2617 
T:194 
E:194 

A:2789 
T:194 
E:194 

A:2961 
T:194 
E:194 

A:3133 
T:194 
E:194 

A:3306 
T:194 
E:194 

A:3478 
T:194 
E:194 

A:3650 
T:194 
E:194 

Er: 
m1.52% 
a0.17% 

Exp_8 A:1412 
T:164 
E:164 

A:1584 
T:126 
E:126 

A:1756 
T:104 
E:104 

A:1929 
T:92 
E:92 

A:2101 
T:87 
E:87 

A:2273 
T:76 
E:76 

A:2445 
T:67 
E:67 

A:2617 
T:63 
E:63 

A:2789 
T:59 
E:59 

A:2961 
T:59 
E:59 

A:3134 
T:59 
E:59 

A:3306 
T:59 
E:59 

A:3478 
T:59 
E:59 

A:3650 
T:59 
E:59 

Er: 
m2.63% 
a0.55% 

Exp_9 A:197 
T:164 
E:164 

A:227 
T:125 
E:125 

A:257 
T:104 
E:104 

A:288 
T:91 
E:91 

A:318 
T:74 
E:74 

A:348 
T:66 
E:66 

A:378 
T:62 
E:62 

A:409 
T:60 
E:59 

A:439 
T:59 
E:59 

A:469 
T:59 
E:59 

A:499 
T:59 
E:59 

A:530 
T:59 
E:59 

A:560 
T:59 
E:59 

A:590 
T:59 
E:59 

Er: 
m1.69% 
a0.12%  

 

Os resultados dos experimentos Exp_4 a Exp_9 demonstram que o algoritmo DA  
gera soluções (escolha das implementações das tarefas) muito próximas das soluções 
globalmente ótimas, com erro médio Er ≤ 3,5% e máximo erro em torno de 13%, conforme 
a Tabela 6.5.   

A Fig 6.10 mostra o número de iterações do algoritmo DA necessárias para refinar 
cada uma das soluções iniciais SIT, SIA e SIL, do conjunto CS, para gerar as soluções 
otimizadas no experimento Exp_1. O gráfico mostra o número de iterações em função da 
área do FPGA. 

Na Fig 6.10, observa-se que enquanto as soluções SIA e SIT têm uma grande variação 
no número de iterações (de DA), em função do tamanho do FPGA, a solução inicial SIL tem 
um número de iterações bem mais constante entre 5 e 16. Este comportamento se repete em 
todos os outro experimentos. Isto se deve ao fato de que SIA e SIT são soluções em 
extremos opostos de ocupação de área no FPGA. Quanto maior o FPGA, maior a distancia 
entre estas soluções e a solução no ponto ótimo. Assim, maior será a quantidade de 
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iterações necessárias para refinar estas soluções, gerando uma nova solução que seja mais 
próxima do ponto ótimo. 
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Fig 6.10 Número de iterações do Algoritmo DA para refinar cada uma das soluções de CS. 

 
No caso da solução inicial SIL, por ser a solução exata de uma aproximação linear e 

contínua do problema original de otimização, espera-se que a solução sempre esteja mais 
próxima da solução ótima. Esta expectativa é confirmada nos gráficos da Fig 6.10, pela 
maior constâncias da curva para esta solução com a variação da área do FPGA e pela 
quantidade bem menor de iterações necessárias para o refinamento.    

 

O número total de iterações na Fig 6.10, necessárias para refinar todas as soluções 
iniciais em CS, tem um valor muito constante, praticamente independentemente do 
tamanho do FPGA. Este número total de iterações, necessárias para o algoritmo gerar a 
solução final, fica entre 50 e 100 para todos os experimentos (Exp_1 a Exp_9) realizados. 
Isto indica que a quantidade de iterações também varia muito pouco com o tamanho do 
DAG, já que os experimentos Exp_1 a Exp_3 têm praticamente o dobro da quantidade de 
tarefas com relação aos outros experimentos e, mesmo assim, mantêm praticamente o 
mesmo número de iterações. Isto é um resultado similar ao observado na Fig 6.8. 

Os resultados descritos acima revelam a rápida convergência do algoritmo DA, 
comparado com o tamanho do espaço de projeto. O algoritmo DA também consegue uma 
qualidade de solução tão boa quanto aquelas do ótimo absoluto (Tabela 6.5). 

Para os experimentos Exp_1 a Exp_9, o algoritmo DA (ver Fig 6.2) refinou cada uma 
das três soluções SIA, SIT e SIL contidas no conjunto CS. A solução final considerada é a 
melhor das três soluções finais obtidas após o refinamento. A Fig 6.11 mostra as soluções 
finais geradas, para cada solução inicial, no caso do experimento Exp_1. Estas soluções são 
dadas no gráfico em função da área considerada para o FPGA. 
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Fig 6.11 Soluções finais obtidas a partir das 3 soluções iniciais: SIA, SIT, SIL de CS 

 
 

Como é mostrado na Fig 6.11, a melhor solução pode ser gerada a partir de qualquer 
das três soluções iniciais. A medida da eficiência de cada solução inicial, na geração da 
melhor solução final, é quantificada na Tabela 6.6.  

         

Tabela 6. 6: Eficiência  das soluções iniciais SIA, SIT e SIL  
Percentagem dos casos em que 
gera a melhor solução :  

Percentagem dos casos em que é a 
única a gerar a melhor solução: 

Solução Inicial: 

Exp_1 a Exp_ 3 Exp_4 a Exp_9 Exp_1 a Exp_3 Exp_4 a Exp_9 
SIA: 69,05% 81,25% 23,52% 22,73% 
SIT: 33,33% 58,33% 5,88% 4,55% 
SIL: 85,71% 83,33% 70,59% 72,73% 

 
 

As duas colunas a esquerda,  na Tabela 6.6, mostram a percentagem de casos, para os 
experimentos realizados, em que cada solução inicial (SIA, SIT e SIL) produziu o melhor 
tempo de execução. Neste caso, outras soluções iniciais podem resultar no mesmo tempo de 
execução.   

As duas colunas mais a direita representam a percentagem de casos em que cada 
solução inicial (SIA, SIT ou SIL ) produz sozinha o melhor tempo de execução. Nestes casos, 
as duas outras soluções produzem resultados piores.    

Os resultados demonstram que a solução inicial mais eficiente é a SIL (solução obtida 
por linearização das curvas pareto ótimo e otimização com método de programação linear 
(LP)). Entretanto, as soluções iniciais SIA e SIT são muito importantes, porque em ~28% 
dos casos as soluções com melhores tempos de execução são obtidos a partir delas. 

A combinação das soluções do algoritmo DA para os três tipos de solução inicial, 
mostrados na Tabela 6.6, resulta em alta eficiência na geração de tempos otimizados. Em 
65,15% dos casos, o resultado final é precisamente o mínimo global obtido por meio de 
busca exaustiva. Nos  34,85% dos casos restantes, o erro na aproximação do ótimo global é 
bem pequeno, como é mostrado na Tabela 6.5.  

Os resultados apresentados nesta seção demonstram a eficiência da abordagem 
proposta nesta Tese para a escolha das melhores implementações para cada tarefa v, com 

SIA SIT SIL
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base no algoritmo DA, e na escolha do conjunto de soluções iniciais CS. Os resultados 
mostram que o algoritmo DA é eficiente para geração de soluções (escolha de 
implementações de tarefas) para grafos e bibliotecas de componentes com forma arbitrária.  

Estes resultados são similares, em termos de qualidade, aos apresentados na Seção
6.5.1 para o caso de grafos lineares com a utilização de solução inicial SIC.  

A qualidade do algoritmo DA tem motivado a sua utilização como parte dos métodos 
de Particionamento Temporal, propostos nesta Tese, que serão apresentados no Capítulo 7.  

O uso do Algoritmo DA garante que cada partição, gerada para a aplicação, utiliza 
eficientemente os recursos do FPGA, escolhendo adequadamente o mapeamento das tarefas 
para a biblioteca L, de modo a produzir tempos de execução otimizados para estas 
partições.   
 

6.6 Complexidade Computacional do Algoritmo DA
 

A complexidade computacional do algoritmo DA pode ser calculada em função do 
esforço necessário para a construção do conjunto CS de soluções iniciais e da estimativa do 
número de iterações necessárias para o refinamento destas soluções.  

Como pode-se observar, a única solução inicial, das descritas neste capítulo, que 
adiciona complexidade ao algoritmo, é a solução SIL. Esta solução envolve a resolução do 
problema de programação linear descrito na Seção 6.4. As outras soluções, SIT, SIA e SIC, 
não adicionam complexidade porque as duas primeiras são diretamente extraídas da 
biblioteca de componentes L e a última é obtida diretamente da expressão analítica Eq6.13, 
descrita na Seção 6.3.2. 

É fácil perceber que o número máximo de iterações (NmaxIDA), que o algoritmo DA 
precisa realizar para refinar todas as  soluções do conjunto CS, é dado por: 

 
NmaxIDA = (#CS)×(#L)                           (Eq6.24) 
 
Assim, a complexidade do refinamento é proporcional aos tamanhos do conjunto de 

soluções iniciais CS e da biblioteca de implementações L.  Isto  implica em um baixo custo 
computacional e justifica a rápida convergência da solução observada nos experimentos da 
Seção 6.5.   

No caso da presença de uma solução do tipo SIL, existe o risco da introdução de 
complexidade exponencial durante a geração do conjunto CS. Isto se deve ao fato de que os 
métodos utilizados para a resolução dos problemas LP têm um limite superior para o 
número de interações do algoritmo que cresce exponencialmente com o tamanho do 
problema, dado pelas equações Eq6.19 a Eq6.22  [171].   

Felizmente, na prática, os métodos de programação linear têm apresentado 
convergência com tempos muito menores que o limite exponencial do número de iterações, 
o que tem tornado estes métodos práticos em muitas aplicações. Além disso, a quantidade 
de tarefas implementa por partição, em problemas reais, não é, em geral, tão grande. Na 
prática, espera-se encontrar, no máximo, dezenas de tarefas por partição. Deste modo, o 
problema LP, para geração de soluções SIL, pode ser resolvido em tempos computacionais 
pequenos em vários casos.     
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O problema LP tem sido resolvido usando o toolbox de otimização do MatLab [271]. 
A solução é obtida em alguns segundos. Entretanto, este tempo computacional pode ser 
reduzido, pela implementação do método de geração da solução SIL codificado 
eficientemente em linguagem C e compilado para uma forma executável, mais rápida que a 
implementação no ambiente MatLab. 

 
 

6.7 Conclusões
 

Neste capítulo, foi apresentado o algoritmo DA (Distribuição de Área), que tem como 
finalidade escolher os componentes da biblioteca L, para cada tarefa de uma partição, de 
modo que os recursos do FPGA sejam utilizados da melhor forma possível. O objetivo é 
obter o menor tempo de computação para a partição. Foi demonstrado, através de 
experimentos com exemplos sintéticos, que o algoritmo DA é eficiente na geração de boas 
soluções para a escolha de componentes, apresentado um baixo custo computacional.  O 
algoritmo DA foi capaz de gerar soluções muito próximas do ótimo global.    

Apesar de considerar-se, nesta Tese, aplicações em que não existem efeito de 
concorrência no acesso à memória (ver Capítulo 5), o Algoritmo DA não é modificado no 
caso de aplicações em que existe este efeito de concorrência. Isto porque o algoritmo DA 
não considera em sua estrutura (ver Fig 6.2), de forma explícita, o cálculo dos tempos de 
execução das tarefas. Assim, o efeito de acesso concorrente à memória poderá ser 
considerando, simplesmente, pela modificação das funções que calculam os tempos de 
execução, com a inclusão de estimadores para os tempos de contenção provocados por 
conflitos de acesso à memória.    

No Capítulo 7, será apresentado o método de Particionamento Temporal, 
desenvolvido nesta Tese, que integra em sua estrutura o Algoritmo DA que acaba de ser  
descrito.   
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7 Método de Particionamento Temporal
 
 
Este capítulo descreve os métodos de Particionamento Temporal que foram 

desenvolvidos nesta Tese e que têm por objetivo resolver o problema de particionamento 
proposto no Capítulo 4 na Seção 4.1.4. 

 Como foi visto no Capítulo 3, a maioria dos métodos, propostos por outros autores, 
têm por finalidade dividir uma aplicação, que não cabe em um dado FPGA, em fatias 
temporais que podem ser executas seqüencialmente. Para estes métodos, uma aplicação que 
cabe de imediato na lógica reconfigurável não precisa ser particionada.  

Assim, estas metodologias não exploram a possibilidade do particionamento temporal 
permitir um aumento no desempenho da aplicação, pela aceleração das tarefas individuais. 
Esta aceleração pode ser promovida pela maior disponibilidade de recursos reconfiguráveis, 
para cada uma das tarefas, permitindo uma  implementação com maior grau de  paralelismo 
e menor tempo de execução.   

Deste modo, mesmo que uma aplicação caiba completamente no FPGA, existe a 
possibilidade de que o particionamento temporal permita uma diminuição do seu tempo de 
execução. Esta possibilidade é citada nos experimentos, relacionados a esta Tese, que são 
descritos em [258] e [259].     

 Os métodos que serão apresentados neste capítulo são formulados a partir  de  duas 
idéias básicas:  

 
1- A possibilidade de aceleração da aplicação, com uso de particionamento temporal 

para aumentar a oferta de recursos por tarefa, permitindo maior paralelismo na 
implementação destas;   

2- A exploração do espaço de projeto (DSE), para encontrar um número de partições 
Nc e uma distribuição das tarefas para as partições, que resulte numa latência para 
a aplicação o mais próxima possível do ótimo.  

 
     

7.1 Idéia Básica do Método de Particionamento Temporal
 

A idéia de utilizar o particionamento temporal com o objetivo de promover aumento 
de desempenho é ilustrada no exemplo da Fig 7.1 abaixo. Como pode-se observar, para 
uma implementação em uma única partição π1, a área RA do FPGA deve ser dividida entre 
as duas tarefas v1 e v2, gerando o tempo de execução TA’, com um grau elevado de 
ociosidade dos recursos do FPGA. Pode-se, entretanto, utilizar particionamento temporal 
para obter melhor desempenho, gerando duas partições π1 e π2. 

No caso de duas partições, cada tarefa, v1 e v2, pode utilizar o máximo de área 
possível do FPGA para otimizar o tempo de execução, por meio de exploração de 
paralelismo. Isto resulta em uma área efetiva (virtual) de 2×RA. Se o ganho de tempo de 
execução das tarefas superar o tempo RT necessário para reconfigurar o FPGA, entre as 
duas partições, tem-se um ganho efetivo de desempenho ΔTA = TA’ –TA’’.  No caso da Fig 
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7.1, com duas partições, a ociosidade dos recursos do FPGA é dada apenas pelo tempo de 
reconfiguração (RA×RT).  
      

 

Fig 7.1 Exemplo de uso do particionamento temporal para obter aumento de desempenho. 
 

Evidentemente, o problema de escolher o melhor particionamento e implementação 
de tarefas, de forma a aproveitar as oportunidades de otimização ilustradas em Fig 7.1, 
torna-se complexo quando a aplicação possui muitas tarefas, organizadas em DAGs de 
forma arbitrária.  

O efeito do particionamento temporal é aumentar a disponibilidade de recursos por 
tarefa, de forma a permitir melhoras na implementação individual destas. Isto pode ser 
mensurado a partir de um fator de disponibilidade de recursos por tarefa ρ(πi), definido 
para cada partição πi do seguinte modo: 

 
� ρ(πi) = RA/#πi,  quantidade média de área por tarefa na partição       (Eq7.1) 

 
Como exemplo, no caso de uma aplicação com 10 tarefas implementadas em uma 

única partição π, em um FPGA de área RA=1000ua, tem-se ρ(π)=(1000ua)/(10task) = 
100ua/task. Caso esta aplicação seja implementada no mesmo FPGA em três partições π1, 
π2 e π3, com 3, 5 e 2 tarefas respectivamente, tem-se, para cada partição, as seguintes 
disponibilidades de recursos: ρ(π1)=333ua/task, ρ(π2)= 200ua/task e ρ(π3)=500ua/task.  

 
A área virtual VRA, gerada pelo particionamento da aplicação em Nc partições 

temporais, é dada por: 
 
� VRA = Nc×RA                                           (Eq7.2) 

 
A Fig 7.2, abaixo, mostra como a escolha do agrupamento das tarefas nas partições 

afeta o desempenho da aplicação. 
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Fig 7.2  Exemplo de escolha do melhor agrupamento das tarefas em   
              partições. 

 
Neste exemplo ilustrativo, a aplicação é composta por 3 tarefas seqüenciais A 

={v1,v2,v3}, a serem implementadas em um FPGA com área RA = 100ua e tempo de 
reconfiguração, entre as partições, dado por RT = 10ut. Para implementar as tarefas, tem-se 
uma biblioteca L de componentes como ilustrado na figura.  

São necessárias pelo menos duas partições para acomodar todas as tarefas no FPGA e 
existem duas possibilidades de mapeamento de tarefas nestas partições, como ilustrado na 
Fig 7.2a e Fig 7.2b. Entretanto, cada mapeamento define uma escolha diferente de 
componentes cij ∈ L, ótima para cada partição. No primeiro caso (Fig 7.2a) a melhor 
escolha de componentes resultou num tempo de execução da aplicação TA = 130ut. No 
segundo caso (Fig 7.2b), a modificação do mapeamento das tarefas permitiu melhorar a 
escolha de componentes, reduzindo o tempo da aplicação para TA’ = 90ut, representando 
uma redução de 31%. 

No método proposto nesta Tese para o particionamento temporal, foi desenvolvida 
uma estratégia de exploração das diversas possibilidades de particionamento, variando a 
forma de agrupamento das tarefas nas partições para encontrar uma solução otimizada. Para 
isto, métodos de exploração de espaço de projeto foram aplicados. Estes métodos serão 
discutidos neste capítulo. 

Apenas dois métodos, discutidos no Capítulo 3 e apresentados em [164][165][225], 
geram particionamentos temporais com estratégias de otimização similares as ilustradas 
com os exemplos das figuras Fig 7.1 e Fig 7.2. No entanto, os métodos propostos nesta 
Tese apresentam uma nova abordagem que, quando comparada com os métodos em 
[164][165][225], mostram-se como uma boa alternativa para a realização do 
particionamento temporal.   

Nas próximas seções, serão descritos os métodos propostos neste Trabalho e, no final 
do capítulo, serão discutidas as suas vantagens quando comparados com as outras duas 
propostas  encontradas na literatura. 
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7.2 Tabu Search (TS)
 

Existe atualmente uma grande quantidade de métodos de otimização disponíveis, 
como é possível constatar em [290][291][292][293][294][295][296][297][298][299]. Esta 
profusão de métodos torna um grande desafio à escolha daqueles que possam produzir o 
melhor resultado, para um problema particular, como é o caso do particionamento temporal 
e escolha de componentes. Além disso, em geral, é sempre preciso adequar estes métodos 
ao problema particular.  

Tabu Search (TS) é um método de busca proposto por Glover [299][300]301] em 
1989. Este método tem por fundamento a utilização de informação sobre o pontos do 
espaço de projeto, pelos quais a busca passou ao longo das iterações, para decidir os 
movimentos que devem ser escolhidos em futuras iterações, de forma que o algoritmo 
promova a otimização  da solução. 

O algoritmo básico do TS é uma variação do método Hill Climbing para busca no 
espaço de soluções de um problema de otimização. O Hill Climbing (HC) é apresentado na 
Fig 7.3.    

Algoritmo Hill Climbing para otimização da função c(x):
1. Selecione um x ∈ DS
2. Selecione o melhor s ∈ S(x) tal que c(s(x)) < c(x), 

Se não existir tal s então x é um mínimo local e o algoritmo deve parar, 
No outro caso ir para passo 3

3. Faça  x:=s(x) e vá para o passo 2. 
 
 

Fig 7.3 Método de Otimização Hill Climbing (HC). 
 
No método HC, um ponto solução inicial x, do espaço de projeto DS, é selecionado 

no passo 1, sendo o objetivo do algoritmo minimizar a função de custo c(x). Para este ponto 
x é construído um conjunto de movimentos S(x) que mapeiam a solução corrente x em 
soluções vizinha s(x), s ∈ S(x) é uma função que aplicada à solução corrente x implementa 
o movimento para a nova solução s(x).  No passo 2, caso seja possível encontrar 
movimentos s em S(x) que minimizam a função custo c(s(x)) < c(x), é selecionado o melhor 
movimento s ∈ S(x), que produz a maior redução na função custo c(x), e então uma nova 
solução corrente é gerada x:=s(x) no passo 3. Caso não seja possível encontrar um 
movimento s que minimiza a função custo, o algoritmo para e retorna a solução corrente 
como a melhor solução encontrada. 

O problema do algoritmo HC é que ele poderá retornar uma solução x que é um ótimo 
local, com valor da função custo c(x) que poderá está muito distante do ótimo global 
possível. Assim, o algoritmo HC é eficaz apenas nos casos onde é de conhecimento prévio 
que o espaço de projeto DS tem apenas um ponto de mínimo local.    

O método Tabu Search é derivado do método HC, da Fig 7.3, pela introdução de três  
modificações fundamentais:  

1- O passo 2 do algoritmo HC é modificado com a introdução de um novo conjunto 
de movimentos T, além do conjunto de movimentos S(x). T é chamado Conjunto Tabu e  
possui contém movimentos que são proibidos para a iteração corrente. 

2- O movimento s, escolhido do conjunto S(x), não precisa otimizar a função custo 
com relação à solução corrente. Assim, uma nova solução s(x) tal que c(s(x)) ≥ c(x) é 
permitida. Entretanto, o movimento escolhido deve ser o melhor movimento s ∈ S(x) 
(aquele que produz o menor valor de c(s(x))) que não está contido no conjunto tabu: s ∉ T. 
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3- O critério de parada do algoritmo é atingido, se todos os movimentos em S(x) estão 
proibidos com S(x) ⊂ T  ou se uma quantidade especificada de iterações CIt é atingida. 

 
Estas modificações são introduzidas pelo método Tabu Search com dois objetivos 

principais:    
1- Permitir que o método TS seja capaz de escapar de mínimos locais, que funcionam 

como armadilhas para o método HC. Isto é possível devido ao fato de que uma nova 
solução pode ser aceita, como uma nova solução corrente x’, mesmo se ela tem uma função 
custo c(x’) ≥ c(x) maior que a da atual solução corrente x.  

2- O conjunto Tabu T é construído para restringir os possíveis movimentos no espaço 
de exploração (DS), de modo que o algoritmo caminhe por regiões promissoras do DS, 
evitando regiões ruins e caminhos cíclicos durante a busca.  

 
O conjunto T é construído a partir da informação da últimas iterações do algoritmo, 

que representa a história da busca. Deste modo, a idéia fundamental do método TS é guiar a 
busca a partir da informação acumulada durante a exploração do espaço de projeto DS. 

No método TS, uma lista de soluções previamente visitadas, conhecida com o nome 
de short_term_memory é implementada e classificada como pertencente ao conjunto Tabu
T. Isto impede que a busca retorne para um ótimo local anterior, fazendo com que a mesma 
prossiga em uma outra direção do espaço de projeto. Mecanismos conhecidos como 
intermediate and long_term_memory podem ser implementados no algoritmo, de modo a 
intensificar a busca em certas regiões ou diversificar estas regiões de forma que grandes 
extensões do espaço de projeto sejam cobertas. 

Recentemente Wiangtong [302] aplicou Tabu Search na resolução de particionamento 
hw/sw para mapeamento de aplicações na plataforma UltraSonic [233]. Wiangtong também 
aplicou os algoritmos AS (Simulated Annealing) e GA (Genetic Algorithm), ao mesmo 
problema, tecendo um estudo comparativo entre estes métodos e o método TS. 

A conclusão de Wiangtong é que o algoritmo TS apresenta maior desempenho, 
quando comparado com SA e GA. O algoritmo de Tabu Search foi capaz de gerar 
particionamentos hw/sw com tempos de execução menores que aqueles obtidos com SA e 
GA. Além disso, o algoritmo GA demandou uma maior quantidade de recursos que o TS, 
por conta da necessidade de armazenar informações para um grande número de soluções.  

A simplicidade do método e alguns resultados já descritos na literatura [303,304,305], 
como os  apresentados por Wiangtong em [302], tem motivado a escolha do método TS 
como primeiro candidato para a implementação do particionamento temporal. Os resultados 
experimentais, que serão apresentados no Capítulo 9, demonstram que, de fato, o método 
Tabu Search é interessante para o tipo de problema que foi definido o Capítulo 4 como o 
problema central desta Tese.  

 

7.3 Algoritmo para o Particionamento Temporal (TP1)
 

  O método Tabu Search foi utilizado para implementar o algoritmo de 
particionamento temporal deste Trabalho,  gerando uma primeira versão simples do método 
e uma segunda versão que incorpora estratégia de intensificação e diversificação, para 
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melhorar as soluções obtidas. O algoritmo TP1, que implementa a primeira versão do 
método, é descrito em detalhes nesta seção. 

7.3.1 Particionador Temporal TP1 Usando Método TS
 

A primeira versão do algoritmo TS, derivada de Glover em [300], que foi utilizada 
para realizar o particionamento temporal, é apresentada na Fig 7.4. Apesar da sua 
simplicidade, este algoritmo já apresenta resultados bastante interessantes, como será 
apresentado no Capítulo 9. Os termos que figuram neste algoritmo serão explicados 
adiante. 

 

Dada uma Aplicação A = DAG, uma biblioteca L e uma Arquitetura Ar=(RA,RT,Npm):  
1. Construa o particionamento inicial de menor área tpASAP ∈ DS e faça tp = tp*: = tpASAP. 

Inicialize o  contador de iterações k=0 e o conjunto Tabu T. Salve tp no Trace_File 
2. Construa o conjunto S(tp). Se S(tp) – T = φ, parar a busca. Se não, faça k:=k+1 e   

selecione sk∈ S(tp) – T tal que sk(tp) = OPTIMUM(s(tp): s∈S(tp)-T).  
3. Faça tp: = sk(tp). Salve tp no Trace_File.

Se TA(tp) < TA(tp*), onde tp* é a melhor solução correntemente encontrada, então 
faça  tp* := tp. 

4. Se o número de interações k atingiu o limite máximo estabelecido kmax parar a busca.  
Se não, faça  UpDate(T,tp,Trace_File) e retornar para o passo 2.   

 

Fig 7.4 Algoritmo de Particionamento Temporal TP1 baseado em Tabu Search. 
 

Construção do Particionamento ASAP inicial
 
O que o algoritmo faz é uma exploração do espaço de projeto DS, começando a busca 

no passo 1 com um particionamento inicial tpASAP. A construção de tpASAP segue o método 
proposto por Purna et al. em [182][183] para geração de particionamento temporal ASAP
(As Son As Possible). Neste método, todas as tarefas v do DAG da aplicação são ordenadas 
segundo a ordem ASAP O(v) com que elas aparecem no grafo. Este ordenamento é 
facilmente obtido pelas seguintes regras: 

 
� Vértice Raiz: O(v) = 0 se o vértice v do DAG não tem predecessor        (R7.1) 
� Se o vértice v tem predecessores:

Então O(v) = max{O(v’)| v’ ∈ (Predecessores de v)}+ 1         (R7.2) 
 
As tarefas v da aplicação são ordenadas por O(v), seguindo as regras R7.1 e R7.2, e 

são agrupadas nesta ordem em partições com área máxima RA, de forma a caber no FPGA, 
gerando um número inicial de partições Ncmin. 

Na geração do particionamento inicial tpASAP são utilizados, para implementar as 
tarefas v do DAG, os componentes c(v,1) da biblioteca L que possuem menor área. O 
objetivo desta escolha é iniciar a busca de soluções no DS com uma quantidade de partições 
próxima do menor número possível, minimizando, assim, o tempo necessário para 
reconfiguração das partições (Nc×RT). A utilização da ordem ASAP faz com que o 
agrupamento de vértices seja feito em largura no DAG. Isto aumenta o aproveitamento de 
paralelismo de execução entre as tarefas, o que ajuda a diminuir a latência (TA) resultante 
para o particionamento inicial.  
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O agrupamento das tarefas em partições pode gerar desperdício de área do FPGA, por 
efeito de fragmentação interna [11].  Isto significa que a escolha dos componentes c(v,1), 
no particionamento inicial, pode ter provocado sobra de área nas partições. Esta sobra de 
área poderá ser usada para acelerar algumas tarefas v, pela troca de suas implementações 
para componentes de maior área c(v,i) , i > 1 e melhor desempenho. Para fazer este ajuste e 
tentar reduzir o desperdício de área nas partições, o algoritmo DA, descrito em detalhes no 
Capítulo 7, é aplicado ao particionamento ASAP inicial. 

 
Escolha do Melhor Movimento de S(tp) não Proibido em T

 
No passo 2 tem-se o primeiro critério de parada para o algoritmo, que consiste em 

verificar se existem movimentos possíveis de serem realizados.  Se S(tp) –T = φ, significa 
que: ou não existem movimentos possíveis a partir de tp ou todos os movimentos possíveis 
estão proibidos em T e, desta forma, o algoritmo encerra a busca e retorna, em Trace_File, 
todo ou parte do caminho percorrido no DS com a melhor solução encontrada. 

 

Dado um particionamento tp, um Conjunto S(tp)-T, uma biblioteca L e uma Arquitetura 
Ar=(RA,RT,Npm):  
1. Criar um conjunto vazio CTA. 
2. Pegar um movimento s ∈ S(tp)-T e gerar o novo particionamento s(tp) 
3. Para as partições π ∈ s(tp), modificadas por s, aplicar o algoritmo DA para escolher  

de  L   os melhores componentes para cada tarefa  v∈ π, minimizando o tempo de 
computação TA(s(tp))  

4. Adicione no conjunto CTA o resultado obtido TA(s(tp)) se s(tp) for implementável 
5. repita a partir do passo 2 até que todos os movimentos de S(tp)-T tenham sido aplicados 
6. Gere como resultado de saída o sk que produz o melhor tempo TA no conjunto CTA.  

 

Fig 7.5 Função OPTIMUM para escolher o melhor movimento de S(tp)-T. 
 
A função OPTIMUM(), na Fig 7.5 acima, gera um conjunto de novos 

particionamentos, aplicando os movimentos de S(tp)-T, e avalia qual destes novos 
particionamentos tem o melhor tempo de execução TA. Para isto, OPTIMUM() aplica o 
algoritmo DA (Capítulo 7) às partições modificadas pelos movimentos s, para escolher os 
melhores componentes para implementar as tarefas, para cada novo particionamento s(tp). 
Deve-se observar que alguns novos particionamentos s(tp) podem não ser realizáveis, 
devido à modificação das partições produzir área maior que a disponível no FPGA. Neste 
caso, o algoritmo DA indica que as partições não são implementáveis.  

 Se for possível gerar o melhor particionamento sk, com a função OPTIMUM(), o 
algoritmo TP1, no passo 3, gera o novo particionamento corrente, aplicando o movimento 
sk ao particionamento atual (tp:= sk(tp)), e verifica se este novo particionamento gera um 
tempo melhor que o melhor tempo já encontrado em toda a busca. O particionamento com 
o melhor tempo, já encontrado durante a busca, fica armazenado na variável tp*. 
 
Atualização do Conjunto Tabu T
 

O passo 4 do algoritmo TP1 aplica o segundo critério de parada, que consiste na 
verificação de um limite para o número de iterações kmax. Caso este limite não tenha sido 
atingido, o algoritmo atualizar o conjunto Tabu T e repete a iteração a partir do passo 2.   
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A atualização de T é feita pela função UpDate() que, em função das informações 
contidas no Trace_File, que guarda a história do processo de busca, e em função do 
particionamento corrente tp, decide quais movimentos devem ser restritos na próxima 
iteração. 

7.3.2 Geração do Conjunto Tabu T
 
Nesta primeira versão do algoritmo TP1, foi utilizada uma implementação do 

conjunto T que tem por objetivo evitar caminhos cíclicos, durante a busca, e permitir a 
redução da quantidade de informações no  Trace_File. A regra de construção de T é dada a 
seguir: 

 
� T = { sk ∈ S(tp) | sk(tp) ∈ Trace_File ou  #sk(tp) < #tp }               (R7.3) 

 
A geração de ciclos é evitada pela proibição de movimentos que levem a soluções 

que já estão no Trace_File. A regra #sk(tp) < #tp significa que não devem ser aceitos 
movimentos que reduzem o número de partições. Assim, o número de partições das 
soluções, ao longo do caminho de busca, deve apenas crescer ou se manter constante. Com 
isto, sempre que o movimento escolhido pela função OPTIMUM adiciona uma nova 
partição à solução corrente, pode-se descartar do Trace_File toda a informação sobre as 
soluções anteriores, já que não será possível repetir estas soluções, por todas elas terem no 
mínimo uma partição a menos que as novas soluções tp que serão futuramente geradas. 

A justificativa para a proibição de redução no número de partições, que figura em 
R7.3, esta na idéia de que o algoritmo adiciona uma nova partição, à solução corrente, pela 
necessidade de criar mais área virtual (VRA em Eq7.2), para reduzir a latência da solução. 
Desta forma, considera-se que não faz sentido reduzir o número de partições de modo a 
diminuir a oferta de recursos para as tarefas.  

7.3.3 Geração do Conjunto de Movimentos S(tp)
 
O conjunto de movimentos S(tp), para um particionamento corrente tp, é definido a 

partir do deslocamento de tarefas v individuais da sua partição de origem πs  para  uma 
partição de destino πd. Assim, defini-se um movimento s ∈ S(tp) como uma dupla (v, πd), 
existindo dois tipos de movimentos: 

 
1- Movimentos que conservam o número de partições: 
� s = (v, πd), v∈ πs e s(tp) ={π1, π2,... πs’,...., πd’....., πN} onde tp = {π1, π2,... πs,....,

πd....., πN}, πs’ = πs -{v} e πd’ = πd +{v}                                        (D7.1) 
2- Movimentos que adicionam uma nova partição: 
� s = (v, πN+1), v∈ πs e s(tp) ={π1, π2,... πs’,...., πN, πN +1} onde tp = {π1, π2,... πs,....,

πN}, πs’ = πs -{v} e πN+1 = {v}                                (D7.2) 
 
 
Em função das definições D7.1 e D7.2, os termos s(tp), que aparecem no algoritmo 

TP1 descrito na Fig 7.4, correspondem a um novo particionamento temporal obtido 
movendo a tarefa v de sua partição de origem πd  para uma partição de destino πs.  
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O problema na construção do conjunto S(tp) é que nem todos os pares s=(v,πd) 
possíveis produzem particionamentos acíclicos [182] e portanto realizáveis. Este problema 
é ilustrado na Fig 7.6  

 
 

sa(tp), com sa=(v9,π7): sb(tp), com sb=(v8,π8): 
 

  
Fig 7.6 Movimentos que produzem particionamentos não realizáveis (cíclicos). 

 
Na Fig 7.6, considera-se um particionamento corrente tp para um DAG composto por 

16 tarefas agrupadas em 7 partições. Como pode-se constatar, os dois movimentos 
apresentados, sa(tp) =(v9, π7) e  sb(tp) =(v8, π8), são não realizáveis por formar caminhos 
cíclicos entre as partições: π4→π5→π7→π4

.... e  π4→π8→π4
... respectivamente.   

Observando cuidadosamente a figura, percebe-se que o movimento sa gerou ciclo  
porque uma vez removida da partição π4 a tarefa v9 mantém uma aresta e=(v9,v10) entrando 
na partição π4 e, ao mesmo tempo, existe um caminho v10→v12→v16 que parte da partição 
π4 e vai até a partição de destino do movimento π7. De modo simétrico, se a tarefa v9 fosse 
movida para a partição π2, ocorreria formação de um ciclo  (π2→π3→π2

...), porque a tarefa 
v9 tem uma aresta e=(v6,v9) saindo da partição π3 e, ao mesmo tempo, existem caminhos 
v3→v6 e v4→v6  que partem da partição destino do movimento π2 e vão até a partição π3. 

A partir das observações acima, é possível derivar uma regra geral que permite 
determinar, para cada tarefa v presente no DAG, qual a partição destino πd que não 
provocar ciclos no particionamento gerado pelo movimento s=(v, πd).  

 
Regra Para a Partição Destino

 
Inicialmente, serão introduzidas algumas definições, que ajudam a descrever as regras 

para a seleção dos destinos de tarefas a serem movidas entre partições. As definições são as 
seguintes: 

 

tp:
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� In_Parts(v) é o conjunto de partições de entrada de uma tarefa v: 
In_Parts(v) = { π ∈ tp | existe uma aresta e=(v’,v) no DAG e v’∈π }   (D7.3) 
 

� Out_Parts(v) é o conjunto de partições de saída de uma tarefa v: 
Out_Parts(v) = { π ∈ tp | existe uma aresta e=(v,v’) no DAG e v’∈π }  (D7.4) 
 

� O conjunto Pre_Parts(π) representa as partições predecessoras de uma partição 
π: 
Pre_Parts(π) = { π’ ∈ tp | existe um caminho que parte de π’ até π }   (D7.5) 
 

� O conjunto Suc_Parts(π) guarda as partições sucessoras de uma partição π: 
Suc_Parts(π) = { π’ ∈ tp | existe um caminho que parte de π até π’}   (D7.6) 
 

Com estas definições, é construída a regra usada para selecionar os movimentos 
válidos s=(v, πd), supondo que é possível retirar a tarefa v de sua partição de origem (ver a 
regra para partição de origem adiante): 

 
� Um movimento s=(v, πd) é valido se é possível mover v da partição de origem e  

       se ∀ π ∈ In_Parts(v): πd ∉ Pre_Parts(π)        e  
       se ∀ π’ ∈ Out_Parts(v): πd ∉ Suc_Parts(π’)                    (R7.4) 

 
Regra Para a Partição Origem
 

A regra R7.4 seleciona as possíveis partições de destino, para uma dada tarefa v, mas 
nem todas as tarefas podem ser movidas de sua partição de origem sem criar ciclos. Isto 
ocorre no caso em que a própria tarefa v forma um ciclo com a partição de origem, como é 
mostrado na Fig 7.6 para o movimento sb(tp) =(v8, π8). Neste caso, a tarefa  v8 é removida 
da partição π4

. mas forma um ciclo  π4→v8→π4
...., pelo fato de que v8 tem uma aresta 

e1=(v7,v8) que parte de π4 e uma outra aresta e2=(v8,v10) entrando em π4. Para evitar 
movimentos como estes, as tarefas no DAG foram classificadas em dois subconjuntos, 
chamados Int_Tasks(tp) e Bord_Tasks(tp), para distinguir entre tarefas internas às partições, 
que não podem ser movidas, e tarefas nas bordas das partições, que podem ser 
movimentadas desde que existam partições destino respeitando a regra R7.4. 

 
Os subconjuntos Int_Tasks(tp) e Bord_Tasks(tp) podem ser definidos por: 
 

� Conjunto de tarefas internas Int_Task: 
Int_Task(tp) = { v ∈ DAG | Se v∈ πs: existe {v’,v’’}⊂ πs tais que  
e1 = (v,v’) e e2 = (v’’,v) são arestas do DAG }                    (D7.7) 
 

� Conjunto de tarefas das Bordas Bord_Task: 
Bord_Task(tp)= {v ∈ DAG } - Int_Task(tp)                     (D7.8)

A regra para que uma tarefa v possa ser movida é, então, a seguinte: 
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� Só as tarefa v ∈  Bord_Task(tp) podem ser movida entre partições, se a
regra R7.4 for satisfeita                                 (R7.5)  

 
O algoritmo TP1 constrói o conjunto S(tp) a cada iteração, classificando as tarefas v 

do DAG nos conjuntos Int_Task(tp) e Bord_Task(tp) e utilizando as regras R7.4 e R7.5 para 
listar todos os possíveis movimentos s=(v,πd) possíveis para cada tarefa v. 

 

7.4 Exploração de Regiões em TP1
 
Como será mostrado no Capítulo 9, o algoritmo TP1 tem apresentado bons resultados 

para o problema de particionamento temporal. Entretanto, em algumas situações, o 
algoritmo apresenta deficiência de exploração das regiões do espaço de projeto. Esta 
deficiência vem do fato de que não foram implementadas, no algoritmo, estratégias de 
intensificação e diversificação da busca, que possam melhorar a qualidade das decisões de 
movimento tomadas. Para esclarecer estas deficiências, esta seção apresenta alguns 
resultados experimentais gerados com a aplicação do TP1 a um exemplo sintético.   

O exemplo sintético é mostrado na Fig 7.7, onde tem-se o grafo da aplicação (DAG), 
os parâmetros da arquitetura e a biblioteca de componentes utilizada. 

 
__Architecture Constraints: 
Area_FPGA: 2500 ; 
Fator_Router: 100 ; 
Rec_Time: 30 a 1300 ; 
 
 
Application DAG: 

 

Library L 
Implementation Count: 
NumberOfTasks: 8   ; 
ST1:  2  ; 
ST2:  2  ; 
ST3:  2  ; 
ST4:  2  ; 
ST5:  2  ; 
ST6:  2  ; 
ST7:  2  ; 
ST8:  2  ; 
@ 
Implementations Description 
<Name_Impl,Area(K),Time(ms),Mem_Ch(ms)> : 
ST1:  <SI1_1,897,249,48>     <SI1_2,1613,74,48>       ; 
ST2:  <SI2_1,639,141,36>     <SI2_2,1124,84,36>       ; 
ST3:  <SI3_1,368,50,23>     <SI3_2,760,26,23>       ; 
ST4:  <SI4_1,441,103,43>     <SI4_2,1071,61,43>       ; 
ST5:  <SI5_1,518,243,117>     <SI5_2,1056,166,117>       ; 
ST6:  <SI6_1,924,126,43>     <SI6_2,2215,69,43>       ; 
ST7:  <SI7_1,876,238,72>     <SI7_2,1814,87,72>       ; 
ST8:  <SI8_1,977,262,101>     <SI8_2,1851,104,101>       ; 
@ 

Fig 7.7 Exemplo de aplicação sintético usado para verificar o algoritmo TP1. 
 

O algoritmo TP1 foi aplicado ao DAG, considerando um valor fixo de área para o 
FPGA RA=2500Kgates, gerando 20 particionamentos temporais. Os 20 particionamentos 
foram obtidos variando o tempo de reconfiguração RT entre 30ms a 1300ms. Os resultados 
são mostrados no gráfico da Fig 7.8. 

Observa-se que, para tempos de reconfiguração pequenos (bm_1_9_1 a bm_1_9_9), o 
algoritmo TP1 produz solução (TP1) otimizada com relação ao particionamento inicial 
(ASAP), mas sub-ótima com relação ao ótimo absoluto (Ótimo). Este erro desaparece na 
medida que o tempo gasto com reconfiguração (Trec) aumenta (bm_1_9_10  a bm_1_9_20).  
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Fig 7.8 Resultados TA (em ms) da aplicação do algoritmo TP1 ao exemplo da Fig 7.7. 

 
Na Fig 7.9 é apresentado o erro cometido pelo algoritmo TP1, com relação à solução 

ótima (erro = 100%×(Solução TP1-Solução Ótima)/ Solução Ótima). Este erro é plotado 
em função do tempo de reconfiguração Trec. 
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Fig 7.9 Erro do Algoritmo TP1 em função do tempo de reconfiguração Trec. 

  
Para compreender o significado dos resultados mostrados nas Fig 7.8 e Fig 7.9, serão 

introduzidos os conceitos de Intensificação e Diversificação. Estes conceitos serão 
utilizados para enriquecer o algoritmo de particionamento TP1.  

 
 
 



 118

7.4.1 Intensificação e Diversificação da Busca
 
O espaço de projeto DS pode ser dividido em regiões, por meio de algum critério 

objetivo. Deste modo, pode-se definir estratégias de exploração que determinem a 
quantidade de tentativas de encontrar boas soluções, dentro de cada região, e critérios para 
decidir quando o algoritmo deve abandonar uma dada região do DS, para tentar encontrar 
soluções otimizadas em outras regiões consideradas mais promissoras. 

Intensificação é um modo de operação do algoritmo de busca em que ele decide 
manter-se dentro de uma dada região do DS. Diversificação é o modo de operação no qual 
o algoritmo decide explorar uma outra região. Foi definido um grau de intensificação GI(R) 
para uma região R do espaço DS como sendo: 

 
� GI(R) = número de iterações que o algoritmo de busca executou na

região R                                                                                           (D7.9) 
 

Para o problema de particionamento temporal, definiu-se as regiões R do DS em 
função do número de partições Nc: 

 
� R(Nc) = {tp ∈ DS | #tp = Nc}                               (D7.10) 

 
Assim, R(Nc) é a região do DS onde todas as soluções tp têm uma quantidade Nc de 

partições. 
O limite do tamanho de cada região é dado pela expressão abaixo, considerando NTask 

o número de tarefas da aplicação: 
 
� #R(Nc) ≤ NcNTask                                       (Eq7.3) 

 
Cada região tem um limite para o seu tamanho, que cresce de forma polinomial com 

o número de partições e exponencialmente com o número de tarefas. 
 

7.4.2 Análise dos Resultados Experimentais
 
Voltando aos resultados experimentais, obtidos na aplicação de TP1 ao exemplo da 

Fig 7.7, e com base no conceito de Intensificação e Diversificação, chega-se as seguintes 
conclusões: 

Primeiro será analisado o gráfico da Fig 7.10, que mostra o grau de intensificação 
GI(R(3)) do algoritmo TP1  na região R(3) onde se encontra a solução ótima absoluta com 3 
partições (Nc=3). Percebe-se que, nos casos em que o erro cometido pelo algoritmo é 
apreciável (bm_1_9_1  a bm_1_9_9), o grau de intensificação é relativamente baixo:  0 ≤
GI(R(3)) ≤ 35. Já nos casos em que o algoritmo tem erro nulo, e consegue atingir o ótimo 
absoluto, o grau de intensificação é relativamente alto: GI(R(3)) = 74.   
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Fig 7.10 Erro do algoritmo TP1 em ms e grau de intensificação na região do ótimo R(3). 

 
Assim, o erro cometido pelo algoritmo TP1 é resultado de uma fraca intensificação na 

região do espaço onde se encontra o ótimo absoluto. Nos pontos 1 e 2 do gráfico (indicados 
no eixo horizontal) o algoritmo não explora qualquer solução na região do ótimo, com 
GI(R(3)) = 0. Para estes pontos, o algoritmo na primeira iteração troca o particionamento 
inicial ASAP por uma novo particionamento corrente com 4 partições, indo para a região 
R(4) do DS . No ponto 4, onde encontra-se o maior erro (88ms), o algoritmo só explora uma 
possibilidade de particionamento, com 3 partições, antes de ir para a região R(4).  

A última questão, a ser respondida, é porque a intensificação na região do ótimo 
melhorou com o aumento do tempo de reconfiguração (Trec). A resposta é relativamente 
simples e está relacionada ao custo, em termos de redução no tempo de execução, 
envolvido na decisão de abandonar a região R(3) com a adição de mais uma partição. Para 
ilustrar isto, o gráfico da Fig 7.11 será analisado a seguir. 
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Fig 7.11 Resultados dos experimentos plotados no  gráfico do erro% × GanhoNpartsOpt+1. 
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Na Fig 7.11, os 20 particionamentos são plotados num gráfico onde o eixo vertical 
representa o erro percentual (erro%) da solução, com relação ao valor ótimo absoluto. O 
eixo horizontal representa o ganho em ms (GanhoNpartsOpt+1) que o algoritmo obteve no 
tempo de execução TA(tp), da partição corrente tp, quanto sai da região do ótimo R(3) para 
a região seguinte R(4).  

Ganhos positivos significam que o tempo obtido é menor que o da solução corrente, 
enquanto ganhos negativos significam que a nova solução gerada tem tempo pior que a 
solução corrente. Observa-se que quanto pior o ganho, gerado pela adição de uma nova 
partição, mais o algoritmo é encorajado a intensificar a busca na região do ótimo R(3), 
aumentado à probabilidade de chegar ao ótimo global. Isto explica no erro nulo para os 
pontos com ganhos negativos de alta magnitude (>150).   

Estes resultados demonstram que o algoritmo TP1 pode explorar de forma deficitária 
regiões que possuem soluções globalmente ótimas. Isto pelo fato de que um critério de 
Intensificação ou Diversificação está implicitamente construído na função OPTIMUM(). 
Esta função escolhe o melhor movimento sk considerando do ganho local no tempo de 
execução TA, como é ilustrado na Fig 7.11, e apenas em função desta escolha é que o 
algoritmo abandona, ou não, a região onde correntemente faz a busca por soluções. 

Para compensar este comportamento indesejado do algoritmo TP1, foi construída 
uma nova versão, chamada de TP2, que incorpora uma Estratégia Explicita de
Intensificação e Diversificação da Busca. Ambas as implementações do algoritmo 
apresentaram bons resultados experimentais, como é mostrado no Capítulo 9.  A versão 
TP2 gerou resultados na média superiores, quando comparado com o algoritmo TP1.   

  

7.5 Particionamento Temporal TP2 com Intensificação e Diversificação
 

A nova versão TP2 do algoritmo de particionamento temporal difere da versão 
anterior TP1 pela implementação de um critério adicional de Intensificação e 
Diversificação. Este tem o objetivo de adiar a saída do algoritmo de uma região R do DS, 
aumentando a chance de encontrar o ótimo global para o particionamento. Esta nova versão 
(TP2) é apresentada na Fig 7.12. 

O algoritmo no passo 1 gera o particionamento inicial PASAP e no passo 2 este é 
atribuído ao particionamento corrente PCUR e ao melhor particionamento encontrado PBEST. 
Também são iniciados um contador de região CR e o contador de iterações CITER. 

No passo 3, o conjunto de novos particionamentos New_Parts_Set é gerado, 
aplicando ao particionamento corrente PCUR o conjunto de movimentos S(PCUR)-T. No 
passo 4, se New_Parts_Set torna-se vazio, o algoritmo para a sua execução, caso contrário 
ele prossegue no passo 5.

No passo 5, é utilizada a função OPTIMUM(), mostrada na Fig 7.5, mas com uma 
pequena modificação. O conjunto S(PCUR)-T é separado em dois conjuntos: STR e STR+1 
definidos do seguinte modo: 

� STR  = {s ∈ S(PCUR)-T | #s(PCUR) = #PCUR}, onde STR e o conjunto de movimentos 
aplicáveis a PCUR que mantêm a solução na mesma região R atual,         (D8.11) 
 

� STR+1 = {s ∈ S(PCUR)-T | #s(PCUR) = #PCUR+1}, STR+1 e o conjunto de movimentos 
que geram uma solução na nova região R+1 do DS, com a adição de uma partição. 

                                                                                                                (D8.12) 
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Fig 7.12 Algoritmo de particionamento temporal TP2 com Intensificação e Diversificação. 

 
No passo 5, a função OPTIMUM() é aplicada separadamente aos conjuntos STR e 

STR+1 para escolher, em cada conjunto, os movimentos que geram os melhores 
particionamentos PNewR_Best e PNew(R+1)_Best na região atual R e na região seguinte R+1, 
respectivamente. 

O algoritmo TP2, quando opera no modo Intensificação, escolhe para novo 
particionamento corrente  PNewR_Best na região atual R. No entanto, o algoritmo registra em 
P(R+1)_Best o melhor particionamento PNew(R+1)_Best obtido durante todas as iterações no modo 
Intensificação. Este registro, do melhor particionamento obtido na nova região R+1, é feito 
nos passo 6 e 7. 

A decisão pelo modo de operação do algoritmo é feita no passo 8, com a ajuda do 
contador de região CR. CR conta o número de iterações em que o algoritmo está no modo 
Intensificação, prosseguindo a busca na região R, sem que a solução corrente PBEST tenha o 
seu tempo de execução otimizado. Enquanto CR não ultrapassar um valor limite, 
αIntensificação, o algoritmo entra no modo Intensificação no passo 9.  

No passo 9, o algoritmo checa se existe um novo particionamento possível na região 
atual R. Caso não exista PNewR_Best, o algoritmo vai para o modo Diversificação, mas caso 
exista, PNewR_Best torna-se o novo particionamento corrente PCUR e os contadores CR e CITER 
são incrementados no passo 10.

O passo 11, verifica se o novo particionamento corrente PCUR tem o tempo de 
execução melhorado com relação ao melhor particionamento PBEST já encontrado durante 
toda a busca. Em caso afirmativo, no passo 12, PBEST é atualizado com PCUR e o contador de 
região CR é zerado, pois a região atual R passa a ser considerada promissora. 

Se, no passo 8, CR > αIntensificação, isto significa que o algoritmo esta mo modo 
Intensificação a αIntensificação iterações, sem conseguir melhorar o tempo de execução do 
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particionamento PBEST. Neste caso, o algoritmo vai para o modo Diversificação, no passo
13, por passa a considerar que a região atual R não é promissora. 

O passo 13 checa se existe um novo possível particionamento P(R+1)_Best na nova 
região. Caso não exista, o algoritmo encerra a sua execução. Caso exista, o algoritmo, no 
passo 14, atribui ao novo particionamento corrente PCUR o melhor  particionamento 
P(R+1)_Best já encontrado na nova região R+1. Assim, R+1 passa a ser a nova região 
corrente. O contador CR e a variável P(R+1)_Best são reiniciados, para que um novo ciclo de 
Intensificação na região R+1 tenha início. 

O passo 15 do algoritmo checa um critério de parada. Nesta  implementação, este 
critério é um limite para o número total de iterações CITER. 

Em resumo,  o algoritmo TP2 tenta obter uma solução melhor, que a melhor solução 
atual, durante αIntensificação iterações, antes de resolver abandonar a região atual de 
exploração. Sempre que o algoritmo consegue uma otimização, ele reinicia a contagem das 
iterações e se mantêm na região atual. Durante as iterações, o algoritmo registra o melhor 
particionamento encontrado na próxima região, na variável P(R+1)_Best, e vai para esta 
solução, sempre que passa mais de αIntensificação iterações sem conseguir otimização. 

O algoritmo TP2 foi aplicado ao mesmo problema da Fig 7.7 com αIntensificação =50. O 
erro% e o grau de intensificação na região R(3) são mostrados na Fig 7.13.  
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Fig 7.13 Erro do algoritmo TP2, número de iterações para atingir o ótimo e  
grau de intensificação na região do ótimo R(3) para o exemplo da Fig 7.7. 

 
Como observa-se na Fig 7.13, o algoritmo TP2 intensificou a busca na região do 

ótimo R(3), que foi mal explorada pelo algoritmo TP1, encontrando o ótimo absoluto 
(Erro%=0) em todos os caso, após 45 iterações (NumIterOptm). O grau de intensificação 
(GI(R(3)) foi de 74  em todos os casos. 

No Capítulo 9 os algoritmos TP1 e TP2 são aplicados a um conjunto de benchmarks 
sintéticos, de forma a validar os métodos propostos. 
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7.6 Comparação entre o Método Proposto (TP1 e TP2) e os Métodos de
Vemuri em Ouni

 
Agora que  o  método de Particionamento Temporal foi apresentado, nesta seção, 

eles serão comparados com os dois outros métodos propostos na literatura por Vemuri et al. 
[225] e Ouni et al.[164][165]. Estes métodos foram apresentados nos anos de 1999 e 2005, 
respectivamente. Inicialmente, será feita uma análise das estratégias de exploração do DS, 
implementadas nos algoritmos, mostrando que a implementação em TP1 e TP2 tem 
vantagens com relação ao custo computacional e a sua estrutura mais modular.  

Em seguida, os métodos serão analisados com relação à modelagem de acesso à 
memória, mostrando que os métodos propostos nesta Tese permitem a incorporação de 
modelos para representar a concorrência no acesso aos dados, de uma forma mais natural 
que os métodos de Vemuri e Ouni.   

7.6.1 Complexidade da Exploração do Espaço de Projeto DS
 
Na Fig 7.14, tem-se uma representação esquemática da forma como o método de 

particionamento apresentado nesta Tese e os métodos de Vemuri e Ouni tentam explorar o 
espaço de solução (DS), com o  objetivo de reduzir a latência da aplicação. Aqui, serão 
omitidos os detalhes destes algoritmos, recomendando as referências [164][165][225] para 
uma visão mais profunda dos mesmos. Nesta seção, serão descritas as características gerais 
destes métodos.  

     

 
Fig 7.14 Comparação entre a proposta desta Tese e os métodos de Vemuri e Ouni. 
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Na Fig 7.14 os loops (Loop1 e Loop2) representam a exploração de pontos no espaço 
de projeto. 

 
Método de Vemuri

 
O método de Vemuri [225] realiza a exploração do espaço de projeto DS =número de

partições Nc × latência da aplicação D. Este DS é idêntico ao apresentado na Fig 4.4 do 
Capítulo 4. Antes de iniciar a exploração, são utilizadas equações similares a Eq4.9 a 
Eq4.12 para  definir limites no espaço de exploração para Nc (Ncmin e Ncmax). Para cada Nc, 
são definidos os limites da latências Dmin e Dmax em que deve-se procurar soluções.  

O método procura soluções no espaço, partindo de uma quantidade mínima de 
partições Nc=Nmin até que a quantidade máxima Ncmax seja atingida. Isto define o loop de 
exploração mais externo (Loop1). Para cada valor de Nc, o método calcula os limites de 
latência Dmim e Dmax  e  usa uma formulação ILP (Programação Linear Inteira), do 
problema de particionamento, para construir uma solução com Nc partições e latência Da 
dentro dos limites estabelecidos. Durante a execução do loop interno (Loop2), o intervalo 
de latência é reduzido, em função do valor Da obtido, e uma nova solução do problema ILP 
é gerada para procurar por soluções de latência menor que Da. O Loop2 é repetido até que 
não seja possível gerar soluções, ou um limite no tamanho mínimo do intervalo [Dmin,Dmax] 
seja alcançado. 

Um dos grandes problemas deste método é que, em cada iteração do Loop2, um 
problema ILP deve ser resolvido, para definir o particionamento e escolha de componentes 
de tarefas para o DAG completo. Isto implica em um alto custo computacional, como já foi 
comentado no Capítulo 3, tendo em vista que os métodos ILP tornam-se complexos para 
DAGs com muitas tarefas e muitos componentes por tarefa. Isto limita a aplicabilidade do 
método de Vemuri para problemas de pequenas dimensões. 

 
Método de Ouni

 
O método de Ouni [164][165] utiliza exploração de espaço de projeto, no DS definido 

pelo vetor [Impl(v1),...,Impl(vN)], responsável pela escolha de componentes para a 
implementação de cada tarefa vi. O algoritmo é iniciado com os componentes de mínima 
área e utiliza um algoritmo Dynamic Algorithm [165] para encontrar uma solução otimizada 
em latência para o particionamento temporal. Uma vez obtida a solução do 
particionamento, uma nova iteração do Loop1 tenta obter uma melhor solução, substituindo 
a implementação Impl(vk) da tarefa vk com maior tempo de execução d(vk) no caminho 
crítico.  Isto é repetido até que o algoritmo encontre um ponto de local mínimo, gerando a 
solução final. Assim, o Método de Ouni torna-se vulnerável quanto aos pontos de local 
mínimo.  

No modelo proposto, o algoritmo Dynamic Algorithm não é utilizado como um 
método heurístico de exploração do espaço de projeto, pelo fato dele implementar uma 
busca praticamente exaustiva por particionamentos temporais, que é realizada em duas 
etapas: 1- na primeira etapa o algoritmo inicia a busca por um particionamento, com 
número de partições Nc igual a um mínimo Ncmin previamente calculado, e vai aumentando 
o número de partições até encontrar uma solução de particionamento factível, com uma 
quantidade de partições Nc1; 2- Na segunda fase do algoritmo, todos os possíveis 
particionamentos, com Nc1 partições, são gerados, sendo retornado o de menor latência.  
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É evidentemente que esta forma de operação do Dynamic Algorithm gera problemas 
de exploração de regiões do espaço DS, como foi mostrado na Seção 7.4 para regiões 
definidas pela Expressão D7.10. Particionamentos com número de partições maior ou igual 
a Nc1+1 não são considerados. Mas, como já foi demonstrado em [258][259], soluções com 
maior número de partições podem gerar menor latência pela maior oferta de recursos para 
as tarefas (Eq7.1 e Eq7.2 da Seção 7.1).   

Além das dificuldades citadas acima, o algoritmo Dynamic Algorithm tem uma 
grande complexidade computacional (devido à busca exaustiva) e precisa ser executado 
diversas vezes nas iterações do Loop1. Isto torna o custo computacional do método de Ouni 
bastante alto, limitando a sua aplicabilidade a problemas de tamanho moderado.  

 
 

Métodos TP1 e TP2
 
Os métodos TP1 e TP2 foram construídos com o objetivo de manter qualidade de 

solução, superando as dificuldades encontradas nos métodos de Vemuri e Ouni. 
Diferentemente do método de Vemuri, que faz a busca de soluções no espaço 

DS=Número de Partições Nc × Latência da Aplicação D, TP1 e TP2 exploram soluções 
diretamente no espaço definido pelas funções Map(AV) e Impl(AV) (Expressões D4.21 e 
D4.22, Seção 4.2, Capítulo 4), que definem, de fato, o particionamento temporal e escolha 
a de componentes para as tarefas. Isto evita a necessidade de utilização repetida de métodos 
complexos (como o ILP usado por Vemuri) para transformar pontos (Nc,D) do espaço 
partições× latência em  soluções do tipo  Map(AV) e Impl(AV). 

Os algoritmos TP1 e TP2 apresentam boa velocidade de execução porque eles 
constroem as soluções progressivamente, por meio de movimentações incrementais 
(conjunto S(tp) definido na Seção 7.3.3) que reusam partições não modificadas da solução 
corrente, reduzindo a complexidade. Isto difere muito dos métodos de Vemuri e Ouni que 
refazem o particionamento a cada iteração. 

Com relação ao método de Ouni, os algoritmos TP1 e TP2 diferem sensivelmente. O 
método proposto nesta Tese explora as diversas regiões do espaço de solução e o método 
Tabu Search (TS) permite que o algoritmo escape de mínimos locais durante a exploração 
dos diversos particionamentos no loop externo (Loop1).  

Devemos observar que existe uma inversão nos loops de exploração com relação ao 
método de Ouni. Enquanto o método de Ouni tem o loop mais externo explorando 
variações nas implementações de tarefas, com a construção do particionamento sendo feita 
dentro deste loop, os algoritmo TP1 e TP2 invertem a ordem de exploração.  

O método TS executa o loop mais externo, fazendo a busca caminhar por diversos 
particionamentos alternativos, enquanto o loop interno (Loop2) explora, para cada 
particionamento encontrado, diversas possibilidades de combinações de implementações de 
tarefas, através do uso do algoritmo DA (descrito no Capítulo 6). 

Assim, enquanto o método de Ouni explora uma única combinação de 
implementações de tarefas por particionamento gerado, os métodos TP1 e TP2  exploram 
várias combinações. O custo computacional desta exploração é reduzido por meio do reuso 
das soluções anteriormente exploradas. Este reuso se baseia no fato de que cada novo 
particionamento (gerado pelo método TS) difere do anterior em apenas duas partições e 
assim o algoritmo DA só precisa ser aplicado a estas partições. 
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As características citadas acima fazem com que o método implementado em TP1 e 
TP2 tenha boa velocidade de resposta, tornando o particionamento temporal viável para 
aplicações de tamanho mais comumente encontrados em casos reais.  

 

7.6.2 Ortogonalidade de Exploração nas Várias Direções do DS
 

Os algoritmos TP1 e TP2 foram estruturados de forma a tratar de maneira mais 
ortogonal possível às diversas dimensões do DS.  Esta ortogonalidade é fundamental para 
permitir que os métodos empregados (TS e DA) possam sofrer modificações futuras, para 
melhorar o desempenho, de uma forma mais fácil e incremental. 

Para isto, os algoritmos foram organizados em três camadas, designadas com os 
nomes dos métodos envolvidos: camada TS (Loop1), camada DA (Loop2) e camada de 
custo CC. Assim, por exemplo, modificações da forma de explorar a escolha de 
componentes são realizadas na camada DA, sem afetar as outras duas. 

Uma dimensão importante do espaço de exploração diz respeito à questão das 
restrições de memória, que já foram discutidas no Capítulos 5.  O método proposto nesta 
Tese isola o problema da memória na camada das funções de avaliação de custo (CC). Esta 
camada é responsável pela estimativa de área ocupada a(π) e pelo cálculo da latência 
d(π,MConc) de cada partição π. Assim, aprimoramentos destas funções de custo devem 
modificar esta camada sem alterar os métodos TS e DA empregados.  

Os custos em área, para conexão de tarefas ao sistema de memória, devem ser 
incorporados no cálculo de a(π) e a avaliação da latência d(π,MConc) deve considerar, caso 
seja necessário, efeitos de concorrência no acesso à memória (MConc) que afetem os 
tempos individuais de cada tarefa com a introdução de tempos de contenção. Assim, a 
camada de distribuição de área DA abstrai completamente os detalhes, utilizando apenas os 
resultados a(π) e d(π,MConc) fornecidos pelas  funções de custo em CC. 

Esta forma de estruturação do algoritmo é bastante diferente da usada no método 
proposto por Vemuri, onde todas as dimensões do problema de particionamento estão 
encapsuladas no problema ILP. Assim, qualquer modificação em uma dimensão do espaço 
de projeto (DS) necessita da reformulação completa do problema ILP.  

Em especial, a formulação ILP no método de Vemuri não comporta a consideração 
dos efeitos de concorrência no acesso à memória. Este fato ocorre porque esta concorrência 
provoca variações nas latências d(v) das tarefas, definidas pela Equação Eq5.2 (Seção 5.3.1
do Capítulo 5). Como a formulação ILP exige que as latências d(v) possam ser 
consideradas constantes e elas passam a ter um comportamento dinâmico, ao longo da 
ativação e desativação das tarefas no FPGA, a formulação ILP perde o sentido.  

     
 
 
 
 
 
 
 



 127

7.7 Conclusões
 

Neste capítulo, foi apresentado um algoritmo de particionamento temporal baseado 
no na busca Tabu Search, que incorpora o algoritmo DA  apresentado no Capítulo 6. O 
algoritmo foi construído em duas versões TP1 e TP2, onde a segunda incorporar uma 
estratégia de Intensificação e Diversificação com o objetivo de melhorar a cobertura do 
espaço de projeto, aumentando a probabilidade de que uma solução mais próxima do ótimo 
absoluto seja alcançada. 

Foi feita uma análise comparativa entre o método proposto nesta Tese e os outros 
métodos encontrados na literatura, propostos por Vemuri [225] e Ouni [164][165]. Os 
algoritmos TP1 e TP2 foram construídos de forma a superar as dificuldades encontradas 
nós outros métodos. Em especial, estes algoritmos têm a complexidade computacional 
menor que a dos métodos anteriores. A estrutura organizada em camadas, onde cada uma 
responde pela exploração em uma dimensão do DS, foi concebida de modo a permitir a 
evolução dos métodos, por meio de melhorias que possam ser introduzidas no método Tabu
Search (TS), no algoritmo de Distribuição de Área  (DA)  e na forma de cálculo das 
Funções de Custo (CC). 

O Capítulo 8 apresenta a implementação dos métodos propostos, integrados  ao 
programa TPTCGen.exe (Temporal Partitioning and Task to Component Map Generator). 
Este programa permite o particionamento temporal de uma aplicação, descrita na forma de 
um DAG, utilizando uma descrição da biblioteca de componentes e da arquitetura alvo. 

No Capítulo 8, também será descrita a metodologia de teste que foi construída para 
validar o algoritmo TP1 e TP2, usando o programa TPTCGen.exe e um conjunto de 
exemplos de aplicação sintéticos. 

O Capítulo 9 apresenta uma análise dos resultados experimentais, mostrando a 
qualidade das soluções geradas, validando os métodos usados em TP1 e TP2. 

Finalmente, no Capítulo 10, o fluxo de projeto proposto no Capítulo 1, utilizando o 
programa TPTCGen.exe, será usado para mapear uma aplicação de teste, em partições 
fisicamente implementadas no FPGA. Este exemplo será utilizado para validar o Fluxo de
Projeto Proposto.              



 128

8 Implementação da Ferramenta TPTCGen.exe e Ambiente de
Validação Experimental

 
Neste capítulo é apresentada a ferramenta TPTCGen.exe (Temporal Partitioning and

Task to Components Map Generator) construída com base nos métodos DA, TP1 e TP2,  
propostos nos capítulos 6 e 7, respectivamente. 

 Inicialmente, será apresentada a biblioteca de funções em linguagem C, gerada para 
permitir a construção das várias funcionalidades necessárias ao particionador. Em seguida, 
será apresentada a estrutura do programa TPTCGen.exe e a sua forma de ativação baseada 
em linha de comandos. Será também apresentado o ambiente de validação, baseado em 
benchmarks sintéticos, que foi construir para verificação dos métodos propostos nesta Tese. 

 

8.1 Biblioteca de Funções em C para Construção do Particionador
 

Para implementar o particionador temporal, foi desenvolvido um conjunto de funções 
em C, úteis para a construção dos algoritmos e cálculo de funções de custo utilizadas para 
guiar a busca no espaço de projeto DS. Estas funções são sumarizadas na Tabela 8.1.   

 

  Tabela 8.1 Biblioteca de Funções C para Construção do Particionador.  
Tipo: Função: Descrição: 
FI Task_DAG_Type Input_Task_DAG(char* file_DAG) 

 
Leitura do arquivo com a descrição do 
DAG da aplicação. 

FI Impl_Set_Type* Input_Impl_Library(char* file_Library) Leitura do arquivo com a biblioteca de 
componentes.   

FI Aplic_Constr_Type Input_Constraints(char* 
file_Constraints) 

Leitura do arquivo com a descrição da 
arquitetura alvo. 

FA Path_Set_Type Path_Matrix_Generator(Task_DAG_Type 
Aplic_DAG) 

Gera a Matriz de caminhos do DAG. 
 

FA Partition_Type Get_Part_Struct(Part_Map_Type* part_map, 
int num_tasks,  int id_part, Path_Set_Type dag_paths   ) 

Extração de informações da partição 
id_part, como numero de tarefas e 
caminhos existentes dentro da partição,  
para o  particionamento em part_map.  

FA Partition_Cost_Type Get_Partition_Cost(Task_DAG_Type 
Aplic_DAG, Partition_Type Partition,Impl_Set_Type* Library, 
int* Impl_Vector) 

Determina o custo da partição Partition, 
para uma escolha de componentes 
Impl_Vector, retornando  área-latência.   

FA Partition_Sched_Type Get_Partition_Sched
(Task_DAG_Type Aplic_DAG, Partition_Type Partition, 
Impl_Set_Type* Library, Part_Map_Type* Part_Map, int* 
Impl_Vector) 

Determina os intervalos de execução de 
cada tarefa dentro de uma partição 
Partition, para um particionamento 
Part_Map e escolha em Impl_Vector  
dos componentes da Library. 

FA int* Get_Lib_Entry_Vector(Task_DAG_Type Aplic_DAG, 
Impl_Set_Type* Library) 

Associa a cada tarefa no DAG uma 
entrada na biblioteca de componentes 
que contêm as suas implementações. 

FA int* Get_Part_Path_Times(Partition_Type Partition, 
Impl_Set_Type* Library, int* lib_entry, int* Impl_Vector) 

Calcula os tempos de execução de 
cada caminho na partição Partition. 

FP Part_DAG_Type Part_DAG_Generator(Part_Map_Type* 
Part_Map, Task_DAG_Type Aplic_DAG, 
Number_of_Partitions_Type Num_Parts) 

Gera um DAG das partições, para o 
particionamento Part_Map, onde cada 
vértice representa uma partição.  

FP void Part_Bord_Define(Part_Map_Type* Part_Map, 
Task_DAG_Type Aplic_DAG) 

Classifica as tarefas da aplicação nos 
tipos borda ou interna, como definido na 
Seção 7.3.3, para o particionamento 
definido em  Part_Map. 
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Tabela 8.1 (Continuação) 
Tipo: Função: 

 
Descrição: 

FP New_Part_Set_Type New_Parts_Generator 
(Part_Map_Type*  Curr_Part, Task_DAG_Type Aplic_DAG, 
Number_of_Partitions_Type Num_Curr_Parts) 

Gera um conjunto de particionamentos 
novos, gerados pelos movimentos do 
conjunto S(tp) definido na Seção 7.3 

FP Initial_ASAP_Part_Type Initial_ASAP_Partition_Generator 
(Task_DAG_Type Aplic_DAG, Impl_Set_Type* Library, 
Aplic_Constr_Type Constraints) 

Gera o particionamento inicial ASAP, 
como descrito na Seção 7.3.1. 

FC Optimal_Choice_Type Univar_Implementation_Choice 
(Task_DAG_Type Aplic_DAG, Impl_Set_Type* Library, 
Aplic_Constr_Type Constraints, Partition_Type Partition, 
int* Initial_Task_Choice, int* lib_entry) 

Retorna para a partição Partition uma 
escolha de componentes otimizada para 
as tarefas na partição (algoritmo DA do 
Capítulo 6), a partir de uma escolha 
inicial de componentes em Initial_Task_ 
Choice. Caso não seja possível colocar  
a partição no FPGA, é retornado um 
Flag com esta informação.    

DA Task_Impl_Optm_Type Task_Impl_Optimization(int* 
impl_task, Part_Map_Type* part_map, int part_id, int* 
lib_entry, Task_DAG_Type Aplic_DAG, Path_Set_Type 
Path_Set, Impl_Set_Type* Library,Aplic_Constr_Type 
Constraints) 

Implementa o algoritmo DA descrito no 
Capítulo 6, aplicando a função Univar_ 
Implementation_Choice a cada escolha 
inicial de componentes do conjunto CS. 

TP Temporal_Partitioning_Type Temporal_Partitioning 
(Task_DAG_Type Aplic_DAG,  Impl_Set_Type* Library, 
Aplic_Constr_Type Constraints, bool Stop_Criterion, 
  int max_interactions, int Alfa_Intensificacao) 

Implementa os algoritmos TP1 e TP2 
apresentados no Capítulo 7, que geram 
o particionamento temporal do DAG. 

TP bool Trace_Search(Part_Trace_Type part_trace, 
Part_Map_Type* part_map, int num_tasks) 

Função utilizada na pesquisa do trace 
da busca (part_trace) para implementar 
a regra do conjunto Tabu T (Seção
7.3.2).  

FO void Output_Trace(Part_Trace_Type trace,Task_DAG_Type 
aplic_dag, Impl_Set_Type* library, Aplic_Constr_Type 
constraints, int elapsed_time, char* out_file) 

Gera o arquivo de saída com a solução 
obtida para o particionamento temporal 
e informações da busca armazenadas 
no trace (trace). 

FT Exaustive_Temp_Part_Type Temp_Part_Exaustive 
(Task_DAG_Type Aplic_DAG, Impl_Set_Type* Library, 
Aplic_Constr_Type Constraints,int max_parts,int num_impls) 

Gera a busca exaustiva pelo 
particionamento ótimo absoluto para 
uso em testes com pequenos exemplos 
de aplicação. 

  
As funções foram organizadas na biblioteca em tipos: FI- funções de entrada das 

descrições; FA- funções de análise; FP- funções para construção de particionamentos; FC- 
função para seleção de componentes da biblioteca L;  DA- função que implementa o 
algoritmo DA; TP- funções que implementam os algoritmos TP1 e TP2; FT- funções para 
Teste.  

A implementação de todas as funções listadas na Tabela 8.1, incluindo o programa 
principal TPTCGen.exe, utilizou cerca de 8000 linhas de código fonte em C.  

A codificação das funções foi conservadora, no sentido de evitar otimizações na 
implementação do código e formas de estruturas de dados que pudessem tornar a lógica 
pouco legível. Desta forma, existe possibilidades de otimização nas funções da biblioteca, 
que podem tornar a execução ainda mais rápida. A idéia neste Trabalho foi manter esta 
versão da biblioteca como referência para a compreensão da implementação e gerar 
posteriormente novas versões, das funções, explorando as otimizações possíveis. 
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8.2 Estrutura do Programa TPTCGen.exe
 
A Fig 8.1 mostra  a estrutura do programa TPTCGen.exe 
 

 
Fig 8.1 Estrutura do programa TPTCGen.exe. 

   
O programa usa as funções Input_Task_DAG(), Input_Impl_Library() e Input_

Constraints() (ver Tabela 8.1) para ler três arquivos texto de entrada que descrevem o DAG 
da aplicação, a biblioteca de componentes utilizada e as restrições da arquitetura alvo. Estes 
arquivos são convertidos nas estruturas de dados internas Aplic_DAG, Aplic_Ilb e 
Aplic_Constraints, respectivamente. Estas estruturas são processadas pela função 
Temporal_Partitioning() que retorna o resultado da busca por um particionamento temporal 
otimizado. O resultado e retornado na estrutura de dados temporal_partitioning.  

Finalmente, a função Output_Trace() analisa o campo .Par_Trace de temporal_
partitioning e produz um arquivo texto de saída com os resultados obtidos para o 
particionamento temporal.  

Na Fig 8.2 temos a descrição da linha de comando utilizada para ativar a execução do 
programa TPTCGen.exe. 

  

 
Fig 8.2 Linha de comando para ativar o programa TPTCGen.exe 

 

O programa possui duas formas de operação definidas pelo parâmetro Modo. Quando 
o programa é executado  no Modo Otimização (Modo = o),  são executadas uma quantidade 
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de iterações dada pelo parâmetro Profundidade de busca (ex.: 1000), sendo retornado o 
melhor resultado encontrado durante estas iterações.  

Quando trabalha no Modo Restrição (Modo = r e Profundidade de busca = 0) o 
programa prossegue a busca até que uma restrição para o tempo de execução da aplicação, 
descrita no arquivo Arch_Constr.acf, seja cumprida.  

Nos dois modos, o programa poderá ser interrompido pela impossibilidade de gerar 
novos particionamentos. 

O parâmetro Aplic_DAG.apl é o nome do arquivo em disco que contém uma 
descrição textual do DAG da aplicação. Aplic_Lib.ilb e Arch_Constr.acf são os nomes dos 
arquivos, em formato texto, que contêm a descrição da biblioteca de implementações das 
tarefas, para o FPGA, e os parâmetros da arquitetura e a restrição de tempo de execução 
para a aplicação. As extensões utilizadas para estes arquivos de entrada significam: 
apl=application; ilb=implementation library; acf=application and constraints file. 

O parâmetro Out_File.trc é opcional. Caso seja utilizado, será o nome do arquivo de 
saída, onde o resultado do particionamento e informações do trace da busca serão 
armazenados em formato textual. Caso este parâmetro seja omitido, o programa armazena 
os resultados em um arquivo com o mesmo nome do arquivo  de entrada Aplic_DAG.apl, 
trocando a extensão .apl por .trc (trc significa trace). 

O último parâmetro, Constante de Intensificação, controla a estratégia de 
Intensificação e Diversificação. Caso este parâmetro seja omitido, o programa utiliza o 
algoritmo TP1 (Seção 7.3, Capítulo 7). Caso seja utilizado (ex.: 50), o programa roda o 
algoritmo TP2 que implementa  a estratégia de intensificar ou diversificar a busca pelas 
regiões do DS.  Este parâmetro corresponde a constante de intensificação αIntensificação, do 
algoritmo TP2, descrita na Seção 7.5 do Capítulo 7. 

A descrição dos formatos de arquivos, utilizados pelo programa TPTCGen.exe, é feita 
em detalhes no Apêndice A.     

 

8.3 Metodologia para Teste/Validação do Programa TPTCGen.exe
 

Uma grande dificuldade para o teste/validação de ferramentas de CAD construídas 
para o mapeamento de aplicações em FPGAs, é a carência de benchmarks que permitam 
mensurar  a qualidade e comparar diversas ferramentas entre se.  Esta carência se deve a 
vários fatos, dos quais pode-se destacar:  1- a utilização de FPGAs, como recurso 
computacional, é relativamente recente e vem ganhando força apenas nos últimos anos e, 
assim, faltam arquiteturas padronizadas, como ocorre no caso de componentes de software; 
2- diferentemente das aplicações de software, que possuem suporte eficiente de 
compiladores para reduzir o esforço de implementação, o mapeamento de computações 
descritas em alto nível para implementação em FPGA é um processo que exige muito 
esforço e é muito dependente de detalhes da plataforma, tornando muito exaustiva a 
execução de benchmarks. 

Uma solução comumente adotada para superar está dificuldade é a utilização de 
benchmarks de  aplicações, gerados sinteticamente, utilizando funções randômicas [306]. 

Nesta Tese, foi construído um ambiente para permitir o teste/validação das 
metodologias propostas, e ferramentas implementadas, baseado na construção de exemplos 
sintéticos.  
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A próximas seções descrevem o ambiente usado para a geração dos resultados 
experimentais que serão apresentados no Capítulo 9. 

 

8.3.1 Framework para Teste e Validação da Metodologia Proposta
  
  Na Fig 8.3 temos um diagrama que descreve o ambiente de teste-validação. 
 
 

 
Fig 8.3 Ambiente desenvolvido para  teste/validação dos algoritmos propostos. 

 
  O Ambiente de teste/validação integra um conjunto de ferramentas, desenvolvidas 

nesta Tese, e ferramentas comerciais para visualização dos DAGs e análise de resultados. O 
programa randgraph.exe foi desenvolvido para geração de DAGs com distribuição 
randômica de vértices e arestas, para representar as aplicações. O programa randlib.exe 
gera uma biblioteca randômica, com um conjunto de componentes distribuídos em curvas 
pareto ótimo, como a da Fig. 4.2 do Capítulo 4, para cada tarefa do DAG associado.  

Os arquivos são gerados nos formatos .apl e .ilb, apresentados no Apêndice A  e  
formam os benchmarks sintéticos, utilizados para testar a qualidade de mapeamento gerado 
pelos algoritmos TP1 e TP2. A descrição da arquitetura alvo é feita por arquivos de formato 
.acf (ver Apêndice A) escritos manualmente para integrar os arquivos de benchmarks. 

Para visualização dos DAGs de aplicações, que compõem os benchmarks, foi 
utilizada a ferramenta comercial de visualização aiSee da AbsInt [307]. O programa  
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apl2gdl.exe foi desenvolvido para converter o formato de representação de DAG (.apl) para 
o formato .gdl da aiSee. Na Fig 8.4 é mostrado um exemplo de visualização de um grafo. 

    

 
 

Fig 8.4 Exemplo de visualização de um DAG de benchmark  sintético  no aiSee. 
 
Cada aplicação, no benchmark, é formada por um conjunto de arquivos (dagi.apl, 

libi.ilb, constr.acf). O programa TPTCGen.exe é aplicado a estes bemchmarks, gerando um 
conjunto de arquivos de saída dagi.trc, com o resultado do particionamento temporal. Para 
os DAGs nos benchmarks suficientemente pequenos para permitir a busca exaustiva em um 
tempo viável, foi aplicado o programa TPTCexst.exe, desenvolvido nesta Tese, para a 
obtenção da solução para o particionamento temporal que corresponde ao ótimo global, ou 
seja, com o menor tempo de execução possível para cada aplicação. Os resultados da busca 
exaustiva, gerada por TPTCexst.exe, são armazenados nos arquivos dagi.txe. 

Finalmente, o programa bmplagen.exe, desenvolvido nesta Tese, compila todos os 
resultados, contidos nos arquivos dagi.trc e dagi.txe, para um arquivo no formato excel.  O 
programa MicroSoft Excel [308] é, então, usado para analisar os resultados e apresentá-los 
em uma forma gráfica, como será visto no Capítulo 9.  

 

8.3.2 Programa randgraph.exe para Geração de DAGs Sintéticos
 
Nesta seção, será descrita, com mais detalhes, a forma como o programa 

randgraph.exe é usado para a geração randômica de DAGs. O programa é ativado com a 
seguinte linha de comando:  c:\>....\randgraph graphpar.prg, onde graphpar.prg é um 
arquivo texto com os parâmetros para a geração dos grafos. A Fig 8.5 mostra um exemplo 
de conjunto de parâmetros descritos no arquivo graphpar.prg. 
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// Parameters for the generation of random graphs: 
Number of Kernels:  40; 
Number of Sources: 3; 
Number of Sinks:   3; 
Number of Levels:   10; 
Connectivity Use (yes(y) or not(n)): n; 
Connectivity Degree(%x10 - range 0->1000): 138; 
Number of Edges: 50; 
Number of Graphs: 8; 
Vertex Distribution(%x10 - range 0->1000): 200,100,500,100,100,200,100,200,300,100; 
Input Edges Distribution(%x10 - range 0->1000): 100,100,300,400,100,200,100,200,300,100; 
Output Edges Distribution(%x10 - range 0->1000): 200,200,300,100,200,200,100,200,300,100;  

 

Fig 8.5 Arquivo de parâmetros para geração de grafos com o programa randgraph.exe. 
          

  Na Fig 8.6 é apresentado um exemplo de uma seqüência de grafos gerados a partir 
do arquivo de parâmetros da Fig 8.5. 

 

 
dag1.apl

 
dag2.apl  

dag3.apl
 

dag4.apl

 
dag5.apl

 
 

dag6.apl
 

dag7.apl

 
 

 
dag8.apl

Fig 8.6 DAGs gerados pelo programa randgraph.exe com o arquivo de parâmetros da Fig 8.5.   
 
Com relação à Fig 8.5, as três primeiras linhas do arquivo de parâmetros especificam 

a quantidade de vértices que vão formar o DAG, definindo a quantidade de cada um dos 
três tipos de vértices possíveis. Para o exemplo apresentado temos: 40 vértices do tipo 
kernel,  3 vértices do tipo source e 3 vértices do tipo sink. A linha  seguinte (Number of
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Levels) especifica a quantidade de níveis ASAP, como definido pelas expressões R7.1 e 
R7.2 do Capítulo 7, nos quais os vértices do DAG serão distribuídos. 

Existem duas maneiras de gerar o DAG, que são definidas  na linha Connectivity Use.  
Caso a esta linha seja atribuído ‘y’, a quantidade de arestas que vai formar o DAG é 
definida pelo grau de conectividade do grafo, especificado na linha Connectivity Degree. 
Caso seja atribuído o valor ‘n’, o grafo é construído com uma quantidade de arestas 
determinada pela linha Number of Edges. A linha Number of Graphs determina o número 
de DAGs que devem ser gerados. 

As três últimas linhas especificam vetores com distribuições de probabilidade, 
utilizadas para definir a posição dos vértices e arestas ao longo dos níveis ASAP dos DAGs. 
Na linha Vertex Distribution tem-se a distribuição de probabilidades de cada nível para 
receber um vértice. As linhas Input Edges Distribution e Output Edges Distribution 
especificam os vetores de probabilidade para arrestas de entrada e de saída. Para estes três 
vetores, a probabilidade associada ao nível i é determinada pelo valor do i-ésimo valor, no 
vetor, dividido pela soma de todos os outros componentes. Como exemplo, a probabilidade 
do nível ASAP 3 para distribuição de vértices é 100/(200+100+500+100 
+100+200+100+200+300+100) = ~0,0526.    

 

8.3.3 Programa randlib.exe para Geração de Biblioteca Sintética de
Componentes

 
O programa randlib.exe foi desenvolvido para gerar bibliotecas sintéticas de 

componentes, para implementação de tarefas de um DAG de aplicação, como os ilustrados 
na Fig 8.6. Para isto, um modelo da relação área-tempo para as tarefas, baseado no 
estimador proposto por Rajiv em [270], é utilizado. O trabalho apresentado por Rajiv, em 
[270], demonstra que o limite inferior da curva de área-tempo (ATsk×TEXE) (Fig. 4.2, 
Capítulo 4) é dado por uma expressão do tipo: 

 
� ATsk ≥ K/TEXE                                        (Eq8.1) 
 

onde  K é uma constante que depende das operações presentes na tarefa.  
O modelo para as curvas pareto ótimo, para os componentes da biblioteca sintética, é 

construído a partir da Equação Eq8.1 pela adição de duas constantes, resultando na 
expressão abaixo. O modelo é ilustrado na Fig 8.7. 

 
� ATsk ≈  K/(TEXE - TMA)  + ACTE                             (Eq8.2) 

 
As constantes TMA e ACTE são adicionadas para que as curvas, geradas para os componentes 
sintéticos, estejam acima da curva de limite inferior de Rajiv (Eq8.1).  Estas constantes 
representam tempos de acesso aos dados em memória, que não são considerados por Rajiv 
em [270], e área adicional às unidades funcionais para implementação de tarefas, 
respectivamente. 
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Fig 8.7 Modelo de Curva Pareto Ótima para construção da biblioteca sintética de componentes. 

   
 Um exemplo de arquivo de parâmetros para a geração de biblioteca sintética é 

mostrado na Fig 8.8. 
 

 
Fig 8.8 Arquivo  parlib.prl com os parâmetros para a geração de bibliotecas sintéticas. 

 

O arquivo de parâmetros especifica o número de tarefas do DAG para as quais serão 
definidos componentes na biblioteca L e, também, o número de componentes gerados para 
cada tarefa. São especificados 8 parâmetros para caracterizar a biblioteca L. Estes 
parâmetros definem intervalos onde devem ser sorteados 4 constantes, que vão definir a 
forma do conjunto de componentes L(v) para cada tarefa v. Estes parâmetros são: δAmin,
δAmax, TSmd, δSL, TTmd, δTL, δMmin e δMmax.

As 4 constantes, associadas a cada tarefa v na biblioteca, são:  
1- δA é sorteada no intervalo [δAmin,δAmax] e representa a dispersão de área para a 

tarefa na curva pareto ótimo, ou seja, δA é a razão entre a área Acmax do maior componente e 
a área Acmin do menor componente, associados a tarefa v. Assim, Acmax = δA× Acmin;  

2- Amd  é o tamanho mediano dos componentes que implementam uma tarefa v. Dado 
pela expressão Amd = (Acmax+Acmin)/2, onde Acmax é a área do maior componente disponível 
para implementar v e Acmin é a área do menor componente disponível. Amd tem o valor 
sorteado em um intervalo definido por TSmd e δSL dado por [2TSmd/(δSL+1), 
2δSL.TSmd/(δSL+1)]. 

3-TMax é o tempo de execução para o componente mais lento implementado (menor 
componente de área Acmim na biblioteca L(v) para a tarefa v. O valor de TMax é sorteado, 
para cada tarefa, no intervalo dado por [2TTmd/(δTL+1), 2δTL.TTmd/(δTL+1)]. 
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4- Finalmente, δM está associado ao custo de acesso ao sistema de memória, sendo 
um fator que representa a fração de tempo de execução da tarefa que corresponde ao tempo 
de acesso dos dados na memória, para leitura e escrita de resultados. Assim, pode-se 
escrever que  a constante  TMA , presente na Equação Eq8.2, é dada por TMA = δM ×TMax.  

Na Fig 8.9, é apresentado o algoritmo utilizado para geração dos componentes da 
biblioteca. Este algoritmo foi implementado no programa randlib.exe. Todos os sorteios 
que aparecem no algoritmo ocorrem com distribuição de probabilidade uniforme nos 
intervalos que foram definidos nos parágrafos anteriores. 

1o Passo: Para cada tarefa, sortear um valor mediano de Área para a Task: Amd  
e sorteia um fator de dispersão de área δA. 
2o Passo: Calcular os valores máximo Acmax e mínimo Acmin de área para a 
Tarefa:  Acmin = 2.Amd/(δA +1) e Acmax = 2. δA.Amd/(δA +1) . 
Com estes valores é gerado o seguinte sistema de equações: 
Acmin = K/(Tmax - TMA) + ACTE 
Acmax = K/(Tmin - TMA) + ACTE 
3o Passo: Sortear um tempo de execução máximo para a tarefa: Tmax e 
um fator de custo de acesso a memória: δM. 
4o Passo: Calcular o valor de tempo de acesso a dados: TMA = δM.Tmax 
5o Passo: A solução em K e ACTE do sistema de equações do passo 2o resulta em:  
K = (Acmax-Acmin).(Tmax-TMA).(Tmin-TMA)/(Tmax-Tmin) e 
ACTE = [Acmin.(Tmax-TMA)-Acmax.(Tmin-TMA)]/(Tmax-Tmin) 
Para que K e ACTE sejam sempre positivos é necessário definir Tmin no seguinte intervalo: 
TMA ≤  Tmin ≤ TMA + (Tmax-TMA)/ δA. 
Assim, neste passo, deve ser sorteado um valor  de Tmin no intervalo acima  e calculado os  
valores de K e ACTE com as expressões acima. 
6o Passo: Uma vez definidos os valores de Tnim e Tmax escolher uma quantidade NImpl  
(número de componentes por tarefa) de valores de TEXE neste intervalo e usar a expressão  
ATsk = K/(TEXE-TMA) + ACTE para calcular as correspondentes áreas. 
7o Passo: Armazenar os componentes na biblioteca L  e repetir a partir do 1o passo, para as 
próximas tarefas, até que todas as tarefas tenham suas implementações sintéticas geradas.   

 

Fig 8.9 Algoritmo para implementação de bibliotecas sintéticas de componentes. 
 
 

8.4 Conclusões
 
Neste capítulo foi apresentada a forma como os métodos propostos nos capítulos 6 e 

7 foram implementados na ferramenta TPTCGen.exe (Temporal Partitioning and Task to
Component Map Generator).  

Também foi apresentado o ambiente de teste/validação, utilizado para realizar os 
experimentos que permitiram determinar a qualidade das soluções geradas pelos métodos 
propostos nesta Tese. Este ambiente implementa uma metodologia  baseada na geração de 
casos de aplicação sintéticos (benchmarks), gerados pelas ferramentas randgraph.exe e 
randlib.exe. A ferramenta TPTCGen.exe foi aplicada a estes benchmarks e, sempre que 
possível, os resultados obtidos foram comparados com as soluções globalmente ótimas, 
encontradas com o uso da ferramenta de busca exaustiva TPTCexst.exe. No próximo 
capítulo, os resultados experimentais obtidos serão apresentados em detalhes.  



 138

9 Resultados Experimentais
 

Neste capítulo, serão apresentados resultados experimentais, que confirmam a 
viabilidade dos métodos propostos nesta Tese, para a solução do problema de 
particionamento temporal e mapeamento de tarefas para IP-Cores, em Sistemas de
Computação Reconfiguráveis (SCR).  

O programa de particionamento TPTCGen.exe foi aplicado a um conjunto de 
benchmarks gerados sinteticamente, usando o ambiente de teste/validação mostrado na 
Seção 8.3 do Capítulo 8.  

Também serão feitas comparações entre resultados gerados com a metodologia 
proposta nesta Tese e resultados experimentais obtidos por Vemuri [225] e Ouni 
[164][165], de forma a demonstrar a qualidade das solução propostas nesta Tese, 
relativamente aos resultados disponíveis na literatura.  

No fim do capítulo, as duas versões TP1 e TP2, que foram desenvolvidas para o 
método de particionamento temporal, são comparadas, demonstrando a melhoria de 
solução obtida com a Estratégia de Intensificação e Diversificação da busca presente em 
TP2. 

9.1 Organização dos Benchmarks
 

As principais características dos benchmarks sintéticos, que foram utilizados nos 
experimentos, são apresentadas na Tabela 9.1. 

 

Tabela 9.1 Características dos benchmarks sintéticos utilizados nos nossos experimentos 
Características Biblioteca: Características Arquitetura: 

 
Bench 
mark: 

 
 
Número 
de Exp.: 

 
 

Número 
de DAGs:

 
 
Número  
de kernels: 

Número de 
componentes 
 por tarefa: 

Tempo de 
Execução: 

(ms) 

Área dos  
componentes: 

(Kgates) 

Área do 
FPGA: 

(Kgates) 

Tempo de 
Reconfig.: 

(ms) 
bm1_set 268 28 6 a 8  2 a 4 11 a 269 215 a 2285 1550 a 10830 10 a 1300 
bm2_set 28 28 6 a 8 2 a 4   27 a 2478 217 a 2350 3646 a 6870 300 
bm3_set 10 10 12 2   95 a 9054 19 a 249 572  a  813 100 
bm4_set 6 6 7 a 15 2 a 4   23 a 8323   11 a 1958   200 a 2500   50 a 900 
bm5_set 
 

21 21 20 a 40 4 112 a 9081   5 a 248   450 a 1200 300 a 400 
 

Total de 
Experimentos:  333 

 
 

      

   
Foi realizado um total de 333 experimentos (Número de Exp.), combinando diversos 

DAGs (Número de DAGs), com diferentes quantidades de tarefas (Número de kernels), 
com diversas bibliotecas de componentes e diferentes descrições de arquiteturas. Na 
Tabela 9.1, também são descritas as características da biblioteca de componentes, em 
termos das faixas de valores para o número de implementações por tarefas (Número de
componentes por tarefa), para os tempos de execução dos componentes (Tempo de
Execução (ms)) e área dos componentes (Área dos Componentes (Kgates)).  

Cada experimento foi construído de forma a mesclar, na mesma aplicação, diversas 
tarefas, com diferentes tamanhos e diferentes tempos de execução, de modo a cobrir 
diversas possibilidades para aplicações reais. Também foram considerados diferentes 
tamanhos para o FPGA (Área do FPGA (Kgates)) da arquitetura alvo e diferentes tempos 
de reconfiguração (Tempo Reconfig.(ms)).   
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Os experimentos foram organizados em 5 benchmarks sintéticos (bm1_set a 
bm5_set). O bm1_set e bm2_set contêm a maior quantidade de experimentos com DAGs 
de tamanho moderado com 6 a 8 tarefas, o que permite a realização de buscas exaustivas 
em pequenos tempos de computação (ordem de segundos a minutos). O bm3_set possui 
DAGs maiores, com 12 tarefas, o que implica em tempos de computação bastante altos 
para a busca exaustiva, na faixa de várias dezenas de horas. A idéia do dimensionamento 
destes benchmarks foi tornar viável a comparação dos resultados obtidos para os métodos 
propostos na Tese (programa TPTCGen.exe) com os valores globalmente ótimos gerados 
pela busca exaustiva (programa TPTCexst.exe). 

O bm4_set considera exemplos de DAGs e bibliotecas manualmente construídas 
com base em aplicações reais descritas em [302], como FFT e DCT. Finalmente, o 
bm5_set apresenta DAGs de grande tamanho (entre 20 e 40 tarefas do tipo kernel) para os 
quais é impossível a busca exaustiva por soluções. 

Nas próximas seções, serão apresentados e analisados os resultados que foram 
obtidos para estes benchmarks, com a utilização do algoritmo TP1. Resultados obtidos 
com o algoritmo TP2, que utiliza Estratégia de Intensificação e Diversificação, serão 
apresentados a partir da Seção 9.8, demonstrando as melhorias resultantes da introdução 
desta estratégia.  

Em todos os experimentos, o algoritmo DA, descrito no Capítulo 6 para seleção de 
componentes da biblioteca, foi utilizado considerando o conjunto de soluções iniciais (CS) 
composto apenas pelas soluções SIA e SIT (ver Seção 6.2.3, Capítulo 6). 

9.2 Benchmark bm1_set
 
O benchmark bm1_set foi subdividido em vários grupos de exemplos (sub-

benchmarks), para avaliar o efeito da variação de diferentes parâmetros de interesse, que 
caracterizam o DAG, biblioteca de componentes e arquitetura alvo. Utilizou-se o ótimo 
global como referência para avaliar os resultados obtidos. Infelizmente, não foi possível 
utilizar grandes DAGs, com um número razoável de implementações por tarefa, tendo em 
vista o grande tempo necessário para gerar buscas exaustivas pelo ótimo global. A seguir, 
serão apresentados os resultados mais significativos. 

9.2.1 Sub-benchmarks bm1
 
Este grupo de exemplos é formado por 10 DAGs com 8 tarefas do tipo kernels 

distribuídas em 2 níveis ASAP no DAG. Para cada um destes exemplos, foi gerada uma 
biblioteca sintética que associa a cada tarefa implementada no FPGA dois componentes. 

Os resultados obtidos com a aplicação do algoritmo de particionamento TP1 
(descrito no Capítulo 7) são sumarizados na Tabela 9.2 As colunas destacadas em cinza 
correspondem aos resultados para o programa TPTCGen.exe, as outras colunas mostram 
os resultados da busca exaustiva.  

Os resultados apresentados na Tabela 9.2 demonstram que, para estes exemplos, o 
algoritmo TP1 foi capaz de gerar soluções com tempo de execução (TPTCGen(ms)) que na 
maioria das vezes corresponde exatamente ao ótimo global (TPTCexst(ms)). Apenas em 
dois casos (bm1_3 e bm1_10) as soluções são sub-ótimas, com erros relativos ao ótimo 
global (coluna erro%) de 12,62% e 5,84%. Estas soluções correspondem a tempos de 
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execução de 177ms e 55ms (coluna erro(ms)) acima do valores ótimos globais, 
respectivamente.  

 

Tabela 9.2 Resultados experimentais para a aplicação do algoritmo TP1 ao bm1 (bm1_set) 
(DAGs com 8 tarefas 2 níveis ASAP e 2 implementações por tarefa) 

BenchMark:
TPTCGen 
(ms): 

Num 
Parts: 

Num 
Iterac: 

TPTCexst 
(ms): 

Num 
Parts: 

Num 
CombPart: 

Num 
ComPartImpl: 

Tempo da 
Busca  (ms): Erro(%): Erro(ms) 

ASAPT 
(ms): 

bm1_1 894 2 0 894 2 65536 5336422 40547 0,00 0 894 
bm1_2 1265 3 2 1265 3 5764801 68163120 675032 0,00 0 1405 
bm1_3 1580 3 0 1403 3 5764801 35641074 662125 12,62 177 1580 
bm1_4 1298 3 17 1298 3 5764801 42109758 647469 0,00 0 1444 
bm1_5 1005 2 0 1005 2 65536 2107254 38875 0,00 0 1005 
bm1_6 1338 3 5 1338 3 5764801 59048028 656250 0,00 0 1508 
bm1_7 1226 3 11 1226 3 1679616 23222868 436562 0,00 0 1264 
bm1_8 1220 3 2 1220 3 5764801 77813544 657766 0,00 0 1374 
bm1_9 1408 3 45 1408 3 5764801 49080522 647453 0,00 0 1496 
bm1_10 996 2 0 941 2 65536 3203230 38531 5,84 55 996 

 

 

As colunas “Num Parts” indicam a quantidade de partições em cada solução, tanto 
para a busca com TPTCGen.exe, como para a busca exaustiva (TPTCexst). As colunas 
“Num CombPart” e “Num CombPartImpl” apresentam, respectivamente, a quantidade de 
particionamentos analisados e a quantidade de combinações de particionamentos e 
implementações de tarefas, examinadas durante a busca exaustiva. O tempo de busca 
exaustiva variou de ~38 segundos (bm_1_10) a ~11 minutos (bm_1_2), como indicado na 
coluna “Tempo de Busca”. Entretanto, o tempo para execução do programa TPTCGen.exe 
ficou na faixa de dezenas a centenas de milésimos de segundos. Na última coluna (ASAPT 
(ms)) tem-se o tempo de execução da aplicação para o particionamento inicial ASAP. 

Na Fig 9.1, são mostrados os tempos de execução resultante das primeiras 85 
iterações do algoritmo TP, para o exemplo bm1_9. A seta indica a melhor solução 
encontrada que, neste caso, corresponde ao ótimo global (ver Tabela 9.2). 

 

 
Fig 9.1 Trace gerado pelo algoritmo TP1 (TPTCGen.exe) aplicado ao exemplo bm_1_9. 
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Para os exemplos bm_1_3 e bm_1_10, para os quais algoritmo TP1 gerou resultados 
sub-ótimos, o grau de intensificação na região com a solução globalmente ótima é 
GI(R(3)) =1 e GI(R(2))=2, respectivamente (ver definições D.7.9 e D7.10). Isto significa 
que estas regiões do espaço de projeto foram exploradas de forma deficitária, o que 
resultou nas soluções sub-ótimas. Na Seção 9.8, demonstra-se que a estratégia de 
intensificação e diversificação no algoritmo TP2 é capaz de melhorar a resposta da busca 
em situações como esta.  

Na Fig 9.1 observa-se que o algoritmo TP1 supera vários ótimos locais até encontrar 
o ótimo absoluto na 45a iteração. Na Fig 9.2, é mostrado o particionamento ASAP inicial e 
o particionamento ótimo, obtidos com o programa TPTCGen.exe. Os retângulos 
numerados, ao lado de cada tarefa, representam as escolhas de componentes da biblioteca.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Fig 9.2 Particionamento ASAP inicial (a)  e solução ótima gerada (b) para bm1_9. 
 

9.2.2 Sub-benchmark bm1_8VNiveis
 

Na Tabela 9.3, os resultados obtidos para o bm1_8VNiveis são mostrados.   
 

Tabela 9.3 resultados experimentais para a aplicação do algoritmo TP1 ao bm1_8VNiveis (bm1_set) 
(DAGs com 8 tarefas, de 1 a 8 níveis ASAP e 2 implementações por tarefa) 

BenchMark: 
TPTCGen 
(ms): 

Num 
Parts: 

Num 
Iterações: 

TPTCexst 
(ms): 

Num 
Parts: 

Num 
CombPart: 

Num 
ComPartImpl: 

Tempo da 
Busca (ms): Erro(%): Erro(ms) 

ASAPT 
(ms): 

bm1_8_1 1188 3 6 1188 3 5764801 80480874 688296 0,00 0 1351 
bm1_8_2 1212 3 4 1212 3 1679616 46336884 439499 0,00 0 1315 
bm1_8_3 1227 3 2 1227 3 1679616 27613812 279031 0,00 0 1409 
bm1_8_4 1316 3 3 1316 3 5764801 37545198 343374 0,00 0 1544 
bm1_8_5 1426 3 3 1426 3 5764801 27286746 264875 0,00 0 1745 
bm1_8_6 1348 3 1 1348 3 1679616 12208296 137578 0,00 0 1349 
bm1_8_7 1490 3 2 1490 3 5764801 15808716 147500 0,00 0 1678 
bm1_8_8 1631 3 1 1631 3 1679616 3099744 49374 0,00 0 1644 

 
Este benchmark possui 8 DAGs, cada um com 8 tarefas, e bibliotecas com 2 

componentes por tarefa. Cada exemplo nomeado por bm1_8_i corresponde a um DAG 
que possui i níveis ASAP. O objetivo deste benchmark foi verificar a resposta do 
algoritmo TP1 em função do número de níveis do DAG, que define o grau de paralelismo 
potencial na execução das tarefas. Assim, para o DAG bm1_8_1 todas as tarefas podem 
ser executadas em paralelo, sem qualquer dependência entre elas. Para o DAG bm1_8_8 
todas as tarefas devem ser executadas seqüencialmente, uma após a outra. Os outros 
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exemplos, neste benchmark, possuem um paralelismo de execução das tarefas 
intermediário entre estes dois valores. Para estes exemplos, todas as soluções obtidas 
correspondem exatamente ao ótimo global.    

9.2.3 Sub-benchmark bm1_VNImpl

Este grupo de exemplos sintéticos difere dos apresentados nas seções anteriores pela 
presença de uma quantidade maior de implementações por tarefa, contidas na biblioteca 
de componentes. Na Tabela 9.4, apresenta-se os resultados obtidos para o particionamento 
temporal. Cada exemplo bm1_i_j_k, na tabela, representa uma aplicação sintética com um 
DAG com j tarefas e k componentes de biblioteca por tarefa. Novamente, todos os 
resultados obtidos correspondem ao ótimo global. 

 
 

Tabela 9.4 resultados experimentais para a aplicação do algoritmo TP1 ao bm1_VNImpl (bm1_set) 
(DAGs com 6 e 7 tarefas, 3 níveis ASAP e 3 e 4 implementações por tarefa) 

BenchMark: 
TPTCGen 
(ms): 

Num 
Parts: 

Num 
Iterações: 

TPTCexst 
(ms): 

Num 
Parts: 

Num 
CombPart: 

Num 
ComPartImpl: 

Tempo da 
Busca(ms): Erro(%): Erro(ms) 

ASAPT 
(ms): 

bm1_1_7_3 2091 2 1 2091 2 16384 7734826 44890 0,00 0 2221 
bm1_2_6_4 578 3 6 578 3 15625 9019474 56436 0,00 0 603 
bm1_3_7_3 500 2 2 500 2 78125 35326878 166703 0,00 0 616 
bm1_4_6_4 4108 4 3 4108 4 46656 2760192 59593 0,00 0 4228 
bm1_5_7_3 4013 4 7 4013 4 823543 2745360 385984 0,00 0 4140 
bm1_6_6_4 2071 2 2 2071 2 2163 4668804 17890 0,00 0 2236 
bm1_7_7_3 2251 2 0 2251 2 16384 6024502 44968 0,00 0 2251 
bm1_8_6_4 2135 2 0 2135 2 4096 2775722 17422 0,00 0 2135 
bm1_9_7_3 525 3 8 525 3 823543 62482528 387217 0,00 0 665 

bm1_10_6_4 381 2 1 381 2 15625 9528402 41157 0,00 0 408 
 

9.2.4 Sub-benchmark bm1_VNImpl_LargeTRec

Este grupo considera DAGs com 6 ou 7 tarefas, uma quantidade de implementações 
de 3 ou 4 componentes por tarefa e um tempo de reconfiguração TRec = 10000ms. Este 
tempo é propositalmente alto para inibir a geração de soluções com mais que uma partição 
(ver colunas “Num Parts” da Tabela 9.5).  

 
 

Tabela 9.5 resultados experimentais para a aplicação do algoritmo TP1 ao  
bm1_VNImpl_LargeTRec  (DAGs com 6 e 7 tarefas, 3 níveis ASAP e 3 e 4 implementações por tarefa) 

BenchMark: 
TPTCGen 
(ms): 

Num 
Parts: 

Num 
Iterações: 

TPTCexst 
(ms): 

Num 
Parts: 

Num 
CombPart: 

Num 
ComPartImpl:

Tempo da 
Busca(ms): Erro(%):Erro(ms)

ASAPT 
(ms): 

bm1_1_7_3 290 1 0 290 1 128 89304 265 0,00 0 290 
bm1_2_6_4 246 1 0 246 1 64 150572 389 0,00 0 246 
bm1_3_7_3 359 1 0 359 1 128 100642 282 0,00 0 359 
bm1_4_6_4 261 1 0 261 1 64 136196 313 0,00 0 261 
bm1_5_7_3 305 1 0 305 1 128 124205 358 0,00 0 305 
bm1_6_6_4 305 1 0 305 1 64 104461 265 0,00 0 305 
bm1_7_7_3 345 1 0 345 1 128 113492 281 0,00 0 345 
bm1_8_6_4 238 1 0 238 1 64 139977 297 0,00 0 238 
bm1_9_7_3 263 1 0 263 1 128 144691 359 0,00 0 263 

bm1_10_6_4 243 1 0 237 1 64 117248 374 2,53 6 243 
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A finalidade deste benchmark foi verificar, de forma independente do 
particionamento temporal, a habilidade do algoritmo TP1 de realizar boas escolhas de 
componentes, que levem a tempos de execução próximos ao ótimo. Os resultados são 
apresentados na Tabela 9.5, acima, sem considerar o tempo de reconfiguração, já que só 
existe uma partição e, deste modo, não existe necessidade de reconfiguração.  

Observa-se que, na maioria dos casos, foi obtida solução igual ao ótimo global, 
demonstrando a eficiência para a escolha dos  melhores componentes.   

Na Fig. 9.3 é mostrada a solução obtida, pelo programa TPTCGen.exe, para o 
exemplo bm1_8_6_4, correspondente ao ótimo global. Deve-se observar que o algoritmo 
conseguiu encontrar esta solução entre 46 = 4096 possíveis combinações de 
implementações.  

 
 

 
Fig 9.3 Escolha de soluções para a implementação do bm1_8_6_4 em uma única partição P1. 

9.2.5 Sub-benchmark bm1_VNImp_Small_TRec
Os resultados para este benchmark são mostrados na Tabela 9.6 abaixo. 
    

Tabela 9.6 resultados experimentais para a aplicação do algoritmo TP1 ao  
bm1_VNImpl_Small_TRec  (DAGs com 6 e 7 tarefas, 3 níveis ASAP e 3 e 4 implementações por tarefa)  

BenchMark: TPTCGen: Num Parts:
 Num    
Interações: TPTCexst: Num Parts: 

Num 
CombPart:

Num 
ComPartImpl: Speed-Up: Erro(%): Erro(ms): 

ASAPT 
(ms): 

bm1_1_7_3 391 2 1 391 2 823543 69168466 1,33x 0,00 0 521 
bm1_2_6_4 428 3 5 428 2 46656 11968594 1,17x 0,00 0 503 
bm1_3_7_3 397 3 11 397 3 823543 74692878 1,30x 0,00 0 516 
bm1_4_6_4 708 4 3 708 4 46656 2760192 1,17x 0,00 0 828 
bm1_5_7_3 694 5 4 613 4 823543 2745360 1,07x 13,21 81 740 
bm1_6_6_4 371 2 2 371 2 46656 13761924 1,44x 0,00 0 536 
bm1_7_7_3 486 3 2 486 3 823543 64062622 1,13x 0,00 0 551 
bm1_8_6_4 411 3 2 411 3 46656 10762922 1,06x 0,00 0 435 
bm1_9_7_3 525 3 8 525 3 823543 62482528 1,27x 0,00 0 665 

bm1_10_6_4 381 2 1 381 2 15625 9528402 1,07x 0,00 0 408 
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Este novo grupo de exemplos corresponde ao mesmo conjunto apresentado na seção 
anterior (Seção 9.2.4), mas com tempos de reconfiguração pequenos (TRec ~50ms).  

Na Tabela 9.6, acima, foi introduzido um novo fator Speed-Up. Este fator 
corresponde à razão entre o tempo de execução obtido para a solução inicial ASAP 
(coluna ASAPT na tabela), gerada no inicio do particionamento temporal, e o tempo de 
execução da solução final obtida (coluna TPTCGen na tabela). Este fator de Speed_Up 
fornece uma medida de quanto o particionamento temporal foi capaz de reduzir o tempo 
de execução da solução inicial, com a qual o algoritmo Tabu Search iniciou a busca.  

Na Tabela 9.6, a única solução que não atingiu o ótimo global ocorreu para o 
exemplo bm1_5_7_3 mostrado na Fig 9.4. 

 
 

TA=694ms 
(a) 

 
 

TA = 613ms 
(b) 

 
__Architecture Constraints: 
Area_FPGA: 1500 ; 
Fator_Router: 100 ; 
Rec_Time: 50 ; 
 
  
Implementation Count: 
NumberOfTasks: 7   ; 
ST1:  3  ; 
ST2:  3  ; 
ST3:  3  ; 
ST4:  3  ; 
ST5:  3  ; 
ST6:  3  ; 
ST7:  3  ; 
@ 
 
Implementations Description  
 
[Escolha implementações para sub-ótimo – DAG5*]: 
<Name_Impl,Area(K),Time(ms),Mem_Ch(ms)> : 
ST1:  <SI1_1,814,94,16>  <SI1_2,912,59,16>  <SI1_3,1861,24,16>  ; 
ST2:  <SI2_1,780,207,63>  <SI2_2,827,139,63>  <SI2_3,1553,72,63> ; 
ST3:  <SI3_1,1022,51,14>  <SI3_2,1272,40,14>  <SI3_3,1888,29,14> ; 
ST4:  <SI4_1,438,123,22>  <SI4_2,520,86,22>  <SI4_3,804,50,22> ; 
ST5:  <SI5_1,242,128,19>  <SI5_2,293,92,19>  <SI5_3,444,56,19> ; 
ST6:  <SI6_1,453,134,50>  <SI6_2,585,106,50>  <SI6_3,954,79,50> ; 
ST7:  <SI7_1,1212,127,48>  <SI7_2,1516,108,48>  <SI7_3,2099,89,48>  
@ 
 
[Escolha implementações para  ótimo global – DAG5G]: 
<Name_Impl,Area(K),Time(ms),Mem_Ch(ms)> : 
ST1:  <SI1_1,814,94,16>  <SI1_2,912,59,16>  <SI1_3,1861,24,16>  ; 
ST2:  <SI2_1,780,207,63>  <SI2_2,827,139,63>  <SI2_3,1553,72,63> ; 
ST3:  <SI3_1,1022,51,14>  <SI3_2,1272,40,14>  <SI3_3,1888,29,14> ; 
ST4:  <SI4_1,438,123,22>  <SI4_2,520,86,22>  <SI4_3,804,50,22> ; 
ST5:  <SI5_1,242,128,19>  <SI5_2,293,92,19>  <SI5_3,444,56,19> ; 
ST6:  <SI6_1,453,134,50>  <SI6_2,585,106,50>  <SI6_3,954,79,50> ; 
ST7:  <SI7_1,1212,127,48>  <SI7_2,1516,108,48>  <SI7_3,2099,89,48>; 
@ 

(c) 
 

Fig 9.4 Resultados para o exemplo bm1_5_7_3: (a)-solução sub-ótima; (b)-busca exaustiva;  
      (c)-escolha de componentes para implementação.   

 

π1π2

π3π4

π5

π1

π2

π4

π3
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Observa-se que a solução de particionamento ótima (DAG5G), na Fig 9.4, utiliza 
componentes menos eficientes em tempo de execução para implementar as tarefas, 
quando comparada com a solução sub-ótima (DAG5*) (ver item c da Fig 9.4). Entretanto, 
este fato é compensado porque a solução ótima economizar 50ms, em tempo de 
reconfiguração, por ter uma partição a menos e pelo fato desta solução permitir maior 
paralelismo de execução entre as tarefas, como será esclarecido com o auxílio da Fig 9.5.  

  

 
Fig 9.5 Escalonamento das partições e tarefas para as soluções da  Fig 9.4. 

 

Na Fig 9.5 é apresentado o escalonamento para a execução das partições e tarefas, 
para as soluções mostradas na Fig 9.4. Na Fig 9.5, é mostrando o paralelismo potencial 
para execução concorrente das tarefas. Nesta figura, os tempos de tarefas e tempo de 
reconfiguração (TRec) não foram colocados na proporção real, por questões de 
simplificação, mas é apresentada a exploração do paralelismo entre tarefas, ficando clara a 
vantagem do particionamento ótimo (DAG5G) com relação ao sub-ótimo (DAG5*). 

O fato do algoritmo TP1 ter sido mal sucedido para encontrar o ótimo global, no 
exemplo da Fig 9.4, também pode ser entendido em função da observação do grau de 
intensificação da busca GI(R(i)) na região do ótimo R(4). O gráfico da  Fig 9.6 mostra o 
grau de intensificação para cada região explorada. 

 

 
Fig 9.6 Grau de intensificação GI(R(i)) de TP1 para cada região de i partições R(i). 

 
A busca  só explorou 2 soluções na região do ótimo (GI(R(4))=2), indo rapidamente 

para a região seguinte R(5), onde concentra a maior parte do tempo de busca 
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(GI(R(5))=20). Por isto, TP1 gera na região R(5) a solução DAG5* sub-ótima com 5 
partições, como mostrada na Fig 9.4.  

 

9.2.6 Sub-benchmark bm1_VArea
 
Para este conjunto de exemplos, o algoritmo TP1 foi aplicado com uma variedade 

de áreas para o FPGA. Os experimentos foram realizados considerando um tempo de 
reconfiguração excessivo (TRec=10000ms), forçando soluções com uma única partição, 
como foi feito nos exemplos da Seção 9.2.4. Em seguida, os experimentos foram 
repetidos, considerando tempos de reconfiguração pequenos (TRec=10ms) que tornam 
vantajosa à geração de soluções com mais partições para otimização do tempo de 
execução.  

Foram utilizados 10 DAGs e para cada um deles foram considerados 10 valores de 
área para o FPGA. Os valores de área variaram do valor mínimo, necessário para 
implementar todas as tarefas com os menores componentes em uma única partição, até a 
máxima área, suficiente para implementar todas as tarefas em uma única partição com os 
componentes de maior tamanho disponíveis.    

As combinações dos DAGs e dos tamanhos do FPGA com os dois valores para o 
tempo de reconfiguração (TRec) resultaram em 200 experimentos. Na Fig 9.7, são 
mostradas as soluções para 10 destes experimentos, para um dos DAGs, em função da 
área do FPGA, comparando o tempo inicial ASAP (T_ASAP) com os tempos obtidos com 
algoritmo TP1 (TPTCGen) e o resultado ótimo absoluto (TPTCexst). 

 

 
Fig 9.7 Soluções para o particionamento temporal de um DAG em função da área do FPGA. 

 
O resumo dos resultados obtidos para os 200 experimentos é mostrado nas figuras 

Fig 9.8 e Fig 9.9. Na Fig 9.8 o ótimo global foi atingido por TP1 em 89 de 100 
experimentos realizados. Apenas 11 experimentos apresentaram resultado sub-ótimo, com 
erro relativo ao ótimo absoluto de no máximo 8,31%. Para estes experimentos, devido ao 
alto custo de reconfiguração (TRec=10000ms), todas as soluções foram geradas com uma 
única partição. Assim, os resultados observados demonstram a qualidade da escolha de 
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componentes para implementação de tarefas (algoritmo DA descrito no Capítulo 6 usado 
internamente em TP1), já que não ocorreu o particionamento da aplicação e o único 
trabalho realizado pelo algoritmo foi a escolha de componentes. 

 

 
Fig 9.8 Resultados para o benchmark bm1_VArea com TRec=10000ms (Large TRec). 

 
Na Fig 9.9 são apresentados os resultados para os mesmos exemplos, mas 

considerando o tempo de reconfiguração menor TRec = 10ms. Isto leva a geração de 
soluções com número de partições variando de 1 a 3. Estes resultados confirmam a 
qualidade das soluções geradas por TP1, com apenas 6 soluções sub-ótimas e erro relativo 
ao ótimo de no máximo 12,77%.  

 
 

 
Fig 9.9 Resultados para o benchmark bm1_VArea com TRec=10ms (Small TRec). 
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9.3 Benchmark bm2_set
 

Este benchmark é similar aos anteriormente apresentados, mas para os exemplos 
contidos nele existe uma grande dispersão dos valores de tempo de execução das tarefa, 
como pode-se observar na Tabela 9.1, na coluna “Tempo de Execução(ms)”. Esta 
dispersão maior nos tempos de execução das tarefas representa maior oportunidade de 
aceleração da aplicação (Speed-up), com relação ao particionamento inicial ASAP. Na 
Tabela 9.7 são apresentados os resultados. 

 

Tabela 9.7 Comparação da Heurística TP1 e busca exaustiva para o bm2_set 
(TRec=300ms, NKernels = 6,7,8, NImpls = 2,3,4), obs: tempos em ms  

bm: T_ASAP: Npart: TPTCGen: NPart: TPTCexst: NPart: Speed-up: Erro(%): NIterOpt: T_TPTCGen: T_TPTCexst: 

dag_1: 4546 1 2457 3 1986 2 1,85x 23 17 4219 780280
dag_2: 4841 1 2793 2 2793 2 1,73x 0 3 3187 770687
dag_3: 3572 1 1771 2 1771 2 2,02x 0 4 6967 797920
dag_4: 4799 1 1816 2 1816 2 2,64x 0 3 6671 758390
dag_5: 4806 1 2562 3 2199 2 1,88x 16 17 4235 766624
dag_6: 3261 1 1261 2 1261 2 2,59x 0 10 4390 769609
dag_7: 4060 1 1590 2 1590 2 2,55x 0 3 5156 766405
dag_8: 4791 1 2015 3 2015 3 2,38x 0 9 6921 768952
dag_9: 2637 1 1749 2 1749 2 1,51x 0 4 5063 713187
dag_10: 4594 1 1524 2 - - 3,01x - 8 3343 -
dag_11: 6258 1 2327 2 - - 2,69x - 3 4250 -
dag_12: 6962 1 3839 3 - - 1,81x - 7 452 -
dag_13: 6968 1 2376 3 - - 2,93x - 5 249 -
dag_14: 9641 1 3350 3 - - 2,88x - 4 484 -
dag_15: 12017 1 3114 3 - - 3,86x - 4 93 -
dag_16: 10132 1 3531 2 - - 2,87x - 4 46 -
dag_17: 2324 1 1324 2 - - 1,76x - 3 3390 -
dag_18: 5157 1 1886 2 1886 2 2,73x 0 7 3874 610458
dag_19: 6826 1 3421 2 3421 2 1,99x 0 1 531 366921
dag_20: 4713 1 2201 2 2201 2 2,14x 0 2 157 68953
dag_21: 2962 1 1960 2 1960 2 1,51x 0 2 610 295531
dag_22: 2415 1 1879 2 1879 2 1,29x 0 2 62 20312
dag_23: 6699 1 2921 2 2921 2 2,29x 0 3 578 393311
dag_24: 6467 1 2264 2 2264 2 2,86x 0 2 62 59124
dag_25: 4396 1 2023 2 2023 2 2,17x 0 2 702 380842
dag_26: 6004 1 2903 2 2903 2 2,07x 0 3 78 59265
dag_27: 3975 1 2056 2 1986 2 1,93x 3 4 858 419984
dag_28: 5992 1 2572 2 2572 2 2,33x 0 4 31 62264

     
Para os exemplos dag_10 a dag_17, tem-se grafos com 8 tarefas do tipo kernel e 3 

implementações por tarefa. Isto resulta em um espaço de exploração (DS) para busca com 
cerca de ~1011 soluções, o que torna impraticável a busca exaustiva pelo ótimo global. 
Isto explica a ausência deste tipo de resultado na Tabela 9.7 para estes exemplos. 

Para os experimentos na Tabela 9.7, foram obtidos fatores de aceleração (Speed-up), 
com relação ao particionamento inicial ASAP, entre 1,29× a 3,86×. Para a maioria dos 
exemplos, que foram comparados com resultados da busca exaustiva, o algoritmo TP1 foi 
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capaz de encontrar o ótimo absoluto (apenas 3 resultados sub-ótimos em 20 exemplos que 
foram comparados com o ótimo global).  

Deve-se observar a rápida resposta do algoritmo TP1. Para cada exemplo na Tabela 
9.7, foi considerado um limite máximo de 500 iterações para a busca. O algoritmo 
realizou a busca completa em um tempo (T_TPTCGen) que variou de 31ms a  6,97s, 
enquanto a busca exaustiva consumiu tempos (T_TPTCexst) entre 20,3s e 13,3min. 

 

9.4 Benchmark bm3_set
 

Os experimentos até aqui apresentados tiveram o objetivo de permitir a execução da 
busca exaustiva pelo ótimo global, em tempos de computação aceitáveis, na ordem de 
dezenas de segundos a dezenas de minutos. Mas, para isto, foi necessário limitar o 
número de tarefas por DAG e o número de implementações de tarefas, de forma a evitar o 
efeito de “explosão” combinatória que poderia levar a espaços de exploração de projeto 
(DS) muito grandes. 

Nesta seção, são apresentados resultados para exemplos de aplicação sintética com 
número de tarefas um pouco maior. O benchmark bm3_set possui DAGs com 12 tarefas 
do tipo kernel e duas implementações por tarefa. A Fig 9.10 mostra um dos exemplos 
utilizados com o particionamento final e o trace de busca produzido pelo algoritmo TP1. 

 
Fig 9.10 Exemplo de aplicação do bm3_set com particionamento e trace gerado por TP1. 

   
 Na Tabela 9.8 tem-se os resultados para este benchmark. Observa-se que as 

soluções, geradas para estes exemplos, apresentam boa qualidade final, com resultados 
próximos do ótimo. Apenas 3 soluções são sub-ótimas, mas com erro relativo ao ótimo de 
no máximo 4%. Os fatores de aceleração (Speed-up), com relação ao particionamento 
inicial ASAP, variaram entre 1,82× a 3,56×. 
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Tabela 9.8 Comparação da Heurística TP1 e busca exaustiva para o bm3_set 

(TRec=100ms, NKernels = 12, NImpls = 2) 
NPart: FPGA_Area: T_ASAP: NPart: TPTCGen: NPart: TPTCexst: NPart: Speed-up: Erro(%): NIterOpt: 

dag_1: 813 24633 1 9181 2 9181 2 2,63x 0 6 
dag_2: 647 30990 2 11507 3 11507 3 2,69x 0 8 
dag_3: 601 32226 1 9509 3 9509 3 3,39x 0 8 
dag_4: 660 20988 2 5895 3 5835 3 3,56x 1 6 
dag_5: 581 20713 2 8794 2 8646 4 2,36x 2 11 
dag_6: 767 17595 1 9677 3 9677 3 1,82x 0 9 
dag_7: 586 29719 1 8173 4 8073 3 3,64x 1 19 
dag_8: 747 21632 1 7390 3 7390 3 2,93x 0 6 
dag_9: 572 21535 1 6608 4 6608 4 3,26x 0 22 
dag_10: 644 19718 1 6433 4 6130 3 3,07x 4 29 

Na Tabela 9.9 tem-se os tempos de computação gastos pelo algoritmo TP1 
(T_TPTCGen) e pela busca exaustiva (T_TPTCexst). A plataforma utilizada para rodar as 
buscas foi uma CPU Pentium4-1,8GHz com 1GByte de memória RAM.  

 

Tabela 9.9 Tempos de execução para TP1 e  
para a busca exaustiva (CPU Pentium4-1,8GHz 1GBRAM)
bm: NIteracoes TP1: T_TPTCGen: T_TPTCexst: 
dag_1: 500 8765ms 84hs 
dag_2: 500 12702ms 46hs 
dag_3: 500 18031ms 54hs 
dag_4: 500 6405ms 84hs 
dag_5: 500 15186ms 47hs 
dag_6: 500 11858ms 82hs 
dag_7: 500 11640ms 48hs 
dag_8: 500 25124ms 83hs 
dag_9: 500 19938ms 169hs 
dag_10: 500 19453ms 73hs 
Tempo Total:  2,48min 32,1dias 

 
A velocidade de resposta do algoritmo TP1, para realizar a busca com um limite 

máximo de 500 interações, ficou na casa das dezenas de segundos. O tempo total para 
rodar o algoritmo TP1 (programa TPTCGen.exe), para todos os exemplos, foi de 2,48min. 
O efeito da explosão exponencial no tamanho do espaço de exploração (DS) fica evidente 
nos tempos necessários para a busca exaustiva. Cada exemplo consumiu mais de um dia 
de tempo de computação, resultando num tempo total para a realização do bm3_set de 
32,1dias.  

9.5 Benchmarks bm4_set com Grafos de Aplicações Típicas
 
Os exemplo de DAGs sintéticos que foram apresentados nas seções anteriores têm 

forma aleatória, gerada pelo programa randgraph.exe que foi apresentado no Capítulo 9. 
Com estes grafos, buscou-se cobrir uma variedade maior de topologias para as conexões 
de tarefas nos DAGs, de modo a testar os métodos propostos de forma mais robusta para 
uma grande variedade de possíveis casos práticos.  
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Nesta seção, serão considerados exemplos construídos manualmente com topologias 

típicas de aplicações reais, sugeridas por Wiangtong em [302]. Estas topologias são 
mostradas na Fig 9.11. 

 

 
 

Fig 9.11 DAGs com topologia de aplicações típicas sugeridas em [302]. 
 
O método de particionamento temporal foi aplicado aos 6 DAGs apresentados na 

Fig 9.11, considerando bibliotecas de componentes com 2, 3 e 4 implementações por 
tarefa. Os resultados obtidos são similares ao já mostrados nas seções anteriores.  A 
seguir, serão descritos, de forma sucinta, resultados gerados para os exemplos com 
topologia JPEG e FFT. Estas são topologias que representam aplicações bastante 
populares. 

 

9.5.1 Aplicação JPEG
 

Para a aplicação JPEG, apresentada na Fig 9.11, utilizou-se uma biblioteca sintética, 
manualmente construída e mostrada na Fig 9.12. A arquitetura alvo considerou um FPGA 
com área igual a 600Kgates e tempo de reconfiguração de 50ms. 

O DAG para o JPEG possui 12 tarefas. Considerou-se uma quantidade de 
componentes na biblioteca de apenas 2 por tarefa. Para este exemplo, foi obtida uma 
solução (1031ms) com o algoritmo TP1 que é 1,2× mais rápida que a solução ASAP 
inicialmente considerada (1240ms).  
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Restrições de Arquitetura: 
AFPGA = 600Kgates 
TRec =50ms 
Biblioteca de Componentes: 

 
Fig 9.12 Restrições de arquitetura e biblioteca de componentes sintética gerada para o  

       exemplo JPEG. 
 

A Fig 9.13 mostra a solução gerada pelo algoritmo TP1 para o exemplo JPEG, com 
parte do trace gerado durante a busca. 

 

 
Fig 9.13 Solução obtida com o algoritmo TP1 para o exemplo JPEG. 
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9.5.2 Aplicação FFT
 

A aplicação FFT foi derivada da implementação descrita por Wiangtong em [302], 
resultando no DAG e biblioteca mostrados na Fig 9.14. 

 

 
Fig 9.14 Aplicação real FFT com 15 tarefas tipo kernel e 3 componentes por tarefa. 
 

Este exemplo é suficientemente grande para não permitir a obtenção de solução 
ótima por busca exaustiva, possuindo um enorme DS composto por ~1025 pontos. A Fig 
9.15 mostra os resultados obtidos por TP1 para o particionamento temporal, considerando 
diversas combinações de área (RA) e tempo de reconfiguração (TRec) para o FPGA.  

 

  
solução 1: TExec= 2500ms 
TASAP = 5430ms 
 Speed-up = 2,17x 
AFPGA = 744Kgates 
TRec = 50ms 

Solução 2: TExec= 1600ms 
TASAP = 2850ms 
Speed-up = 1,78x 
AFPGA =  1837Kgates 
TRec = 50ms 

Solução 3: TExec= 2300ms 
TASAP = 3100ms 
Speed-up = 1,35x 
AFPGA = 1837Kgates 
TRec = 300ms 

Solução 4: TExec= 5600ms 
TASAP = 6300ms 
Speed-up = 1,13x 
AFPGA = 744Kgates 
TRec = 900ms 

 

Fig 9.15 Soluções para o exemplo da FFT gerados pelo algoritmo TP1 variando AFPGA e TRec. 
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As escolhas de componentes, para cada uma das soluções mostradas na Fig 9.15, 
são apresentadas na Fig 9.16. Nesta figura, o comprimento das barras verticais representa 
a escolha de um dos três componentes para cada uma das tarefas da aplicação (de T_1 a 
T_15 da esquerda para a direita). Quanto maior o comprimento da barra, maior o tamanho 
do componente escolhido e maior seu desempenho (menor sua latência). 

 

 

j 

 

j

 
solução 1: TExec= 2500ms 
AFPGA = 744Kgates 
TRec = 50ms 
 

Solução 2: TExec= 1600ms 
AFPGA =  1837Kgates 
TRec = 50ms 

Solução 3: TExec= 2300ms 
AFPGA = 1837Kgates 
TRec = 300ms 

Solução 4: TExec= 5600ms 
AFPGA = 744Kgates 
TRec = 900ms 

Fig 9.16 Escolhas de componentes feitas pelo algoritmo TP1 para as soluções na Fig 9.15. 
 
 Comparando as soluções 1 e 2, observa-se que a maior área do FPGA na solução 2 

permitiu uma redução do número de partições da aplicação e a escolha de implementações 
mais eficientes para as tarefas T_12 e T_13. Isto resultou na diminuição significativa do 
tempo de execução (2500ms para 1600ms). 

 Comparando as soluções 2 e 3, novamente percebe-se o problema relacionado ao 
grau de intensificação da buscas nas regiões. A Fig 9.16 mostra que, para estas duas 
soluções, todas as tarefas utilizaram as implementações mais eficientes, que usam mais 
área do FPGA. Agora, observando os particionamentos resultantes na Fig 9.15, a solução 
3 indica que, para esta escolha de componentes, seria possível gerar o particionamento 
com apenas 3 partições. Entretanto, a solução 2, que usa a mesma escolha de 
componentes, gerou 4 partições. 

As observações do parágrafo anterior indicam que o algoritmo TP1, na solução 2, 
precipitou-se ao adicionar mais uma partição, indo para a região R(4) do DS, quanto 
deveria ter continuado a busca por uma outra solução de 3 partições na região R(3). Para a 
solução 3 da Fig 9.15, o tempo de reconfiguração maior (300ms) elevou o custo de adição 
de partições, fazendo o algoritmo adiar a decisão de adicionar uma partição quando está 
na região R(3). Isto levou o algoritmo a achar o particionamento mais eficiente (solução 
3). 

Finalmente, comparando a solução 4 com as anteriores, fica claro que, para esta 
última solução, o tempo alto de reconfiguração (900ms) levou o algoritmo a gerar um 
número menor de partições (2). A maior quantidade de tarefas por partições, tendo que 
dividir a área do FPGA de 744Kgates,  levou a seleção de componentes da biblioteca 
mesclando vários níveis de desempenho de implementação, como mostrado na solução 4 
da Fig 9.16.    
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9.6 Benchmark bm5_set com grandes DAGs
 

Todos os experimentos, que foram apresentados até o momento, consideram DAGs 
com um número pequeno de tarefas e bibliotecas de componentes com uma quantidade de 
implementações reduzida.  

Esta escolha, para os benchmarks, permitiu a comparação direta dos resultados 
obtidos pelo método de particionamento temporal proposto com os resultados ótimos 
absolutos gerados por busca exaustiva. Entretanto, espera-se encontrar aplicações reais com 
dezenas de tarefas, a serem implementadas no FPGA, e com várias opções para 
implementação das tarefas. 

O benchmarks sintético bm5_set foi gerado para considerar DAGs e bibliotecas de 
implementações de tamanhos mais reais. Neste benchmark, foram considerados DAGs com 
20, 30 e 40 tarefas do tipo kernel e  bibliotecas de componentes  com 4 implementações por 
tarefa. Na Fig 9.17, é ilustrado um dos exemplos (dag1), que compõem o bm5_set, com o 
melhor particionamento encontrado pelo algoritmo TP1. 

 
Fig 9.17 Exemplo de aplicação sintética com 20 kernels, dag1 do benchmark bm5_set. 
     
Este particionamento foi gerado pelo programa TPTCGen.exe (algoritmo TP1), após 

64 iterações, resultando em um Speed-Up, com relação ao particionamento inicial ASAP, de 
2,89× . 

O trace gerado para a busca com TP1, para as 100 primeiras iterações, é mostrado no 
gráfico da Fig 9.18. Deve-se observar que o algoritmo converge rapidamente para uma 
solução próxima do ótimo nas 8 primeiras iterações, atingido uma solução sub-ótima com 
TExec = 11513ms. A solução final TExecMin=  11325ms é apenas 1,6% melhor que  a solução 
na 8a iteração.  

O gráfico também mostra o tempo de reconfiguração total, multiplicado por um fator 
3 para torna a curva mais visível (3×Nc×TRec). Cada aumento, observado na curva de TRec, 
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representa a adição de uma nova partição ao particionamento temporal, sendo que o 
particionamento inicial ASAP tem 2 partições (TExec = 32679ms).  

 

 
Fig 9.18 Trace da busca gerada pelo algoritmo TP1 para o exemplo da Fig 9.17 (dag 1 do  

     bm5_set). 
 
Na Tabela 9.10, estão os resultados gerados para todos os exemplos do bm5_set. 
 

Tabela 9.10  Resultados aplicação do algoritmo TP1 ao benchmark bm5_set. 
bm: Num Kernels: FPGA_Area(Kgates): T_ASAP(ms): NPart: TPTCGen(ms): NPart: Speed-Up: NIterOpt: NIteracoes: T_TPTCGen(ms): 

dag1: 20 600 32679 2 11325 6 2,89 64 500 102952 
dag2: 20 600 36433 2 11368 5 3,20 152 500 77204 
dag3: 20 600 36366 2 12852 6 2,83 89 500 71485 
dag4: 20 600 27431 2 11684 4 2,35 18 500 61077 
dag5: 30 900 25214 2 12045 4 2,09 89 500 149641 
dag6: 30 900 27329 3 12087 4 2,26 197 500 130093 
dag7: 30 900 33982 2 14066 4 2,42 15 500 142609 
dag8: 30 800 32794 2 11834 5 2,77 195 500 156859 
dag9: 20 600 38655 2 13736 5 2,81 21 500 50374 
dag10: 20 550 53830 2 20002 5 2,69 133 500 42656 
dag11: 20 550 49645 3 22818 5 2,18 10 500 64967 
dag12: 20 450 35273 3 19036 6 1,85 143 500 67140 
dag13: 20 480 50288 3 21260 6 2,37 11 500 80531 
dag14: 40 1180 47508 2 18206 4 2,61 30 500 195015 
dag15: 40 1100 49961 2 14939 4 3,34 62 500 176437 
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(Continuação da Tabela 10.10) 
bm: Num Kernels: FPGA_Area(Kgates): T_ASAP(ms): NPart: TPTCGen(ms): NPart: Speed-Up: NIterOpt: NIteracoes: T_TPTCGen(ms): 

dag16: 40 1150 44524 3 21891 4 2,03 143 500 196452 
dag17: 40 1200 46009 3 20758 4 2,22 22 500 181109 
dag18: 40 1200 41866 2 18137 5 2,31 40 500 256624 
dag19: 40 1100 47752 3 19918 5 2,40 21 500 223359 
dag20: 40 1300 55729 2 18176 4 3,07 146 500 228811 
dag21: 40 1100 50015 3 22520 5 2,22 280 500 207171 

 
Os resultados indicam que, para estes exemplos, o algoritmo TP1 conseguiu obter 

Speed-Up, com relação ao particionamento inicial ASAP, entre 1,85× e 3,34×. Os tempos 
para a realização das buscas (coluna T_TPTCGen(ms)), considerando um máximo para o 
número de iterações (NIterações:) igual a 500, variou de 42,66s (dag10) a 4,28mim 
(dag18). 

O gráfico na Fig 9.19 apresenta todas as soluções mostradas na Tabela 9.10, 
relacionando a quantidade de tarefas do DAG (eixo horizontal do gráfico) ao tempo de 
computação das buscas realizadas pelo algoritmo TP1 (última coluna da Tabela 9.10).   

 

 
Fig 9.19 Relação entre tamanho dos DAGs (numero de tarefas) e o tempo para execução da  

    busca com TP1, para o benchmark bm5_set. 
 
Os pontos interligados com a linha, no gráfico da Fig 9.19, representam os valores 

médios do tempo de busca para cada um dos grupos de DAGs, com 20 , 30 e 50 tarefas. A 
linha representa, portanto, a dependência entre o tempo médio para a execução da busca 
com TP1 e o tamanho dos DAGs da aplicação.  

Como observa-se, esta dependência é linear. Assim, o custo computacional da busca 
é proporcional ao tamanho da aplicação. Isto difere muito dos métodos propostos por 
Vemuri et al. [225] e Ouni et al. [164][165], em que a complexidade computacional 
cresce mais rapidamente com o tamanho da aplicação. 
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9.7 Comparação do Algoritmo TP1 com os Métodos de Vemuri e Ouni
 

Nesta seção, será aplicado o algoritmo TP1 a dois experimentos descritos por Vemuri 
em [225] e Ouni [164][165] e serão comparados os resultados de TP1 com os obtidos por 
estes dois autores, em termos  da qualidade das soluções geradas. Desta forma, pretende-se 
mostrar, experimentalmente, as vantagens apresentadas pela metodologia de 
particionamento temporal e escolha de componentes, proposta nesta Tese, com relação a 
estes experimentos. 

9.7.1 Comparação com os Experimentos de Vemuri
 

Na Fig 9.20, é ilustrada a aplicação utilizada por Vemuri em [225] para demonstrar  a 
sua metodologia. A aplicação consiste em uma 4x4 DCT (Discrete Cosine Transformed) 
composta por 32 tarefas que implementam um produto vetorial. A estrutura interna deste 
produto vetorial é ilustrada no Modelo de Tarefa da Fig 9.20.  

    

 
Fig 9.20  Exemplo de transformada DCT utilizada nos experimentos de Vemuri [225]. 

 
O DAG da aplicação é organizado em 4 grupos com 8 tarefas cada, como ilustrado na 

Fig 9.20, sendo cada grupo responsável pelo cálculo de uma linha de saída da DCT. 
Existem dois tipos de tarefas na aplicação, chamados de tipo T1 e tipo T2. Estes tipos 

têm estrutura idêntica, mas diferem na largura de bits utilizados. A biblioteca de 
componentes tem 3 implementações para cada tipo de tarefa, como ilustrado na Fig 9.20. A 
área e latência de cada tarefa são dados em número de slices (Slc) utilizados e tempo da 
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tarefa em nanosegundos (ns). Na biblioteca, também são mostrados os tipos e quantidade 
de operações aritméticas utilizadas para cada tipo de tarefa (*9,+16,*16,+24). 

O algoritmo TP1 foi aplicado ao exemplo de Vemuri, considerando duas arquitetura 
reconfigurável com áreas de 576 e 1024 slices e tempos de reconfiguração de 30ns. 
Considerou-se, para o particionamento temporal, um limite máximo de 100 interações. 

Os resultados obtidos pelo método TP1 e os resultados obtidos  por Vemuri (relatados 
em [225]) são mostrados na Tabela 9.11. 

 
 

Tabela 9.11 Comparação de resultado do método TP1 e Método de Vemuri para exemplo DCT 
(DAG com 32 tasks, 3 Implementações por task,  TRec=30ns, AFPGA = 576 e 1024Slices) 

Experimento: Área_FPGA: Tempo_ 
Reconfig: 

Solução  
TP1-Num_Parts: 

Solução  
Vemuri-Num_Parts: 

Tempo Busca 
TP1(min): 

Tempo Busca 
Vemuri*(min): 

1: 576Slices 30ns 5290ns - 10Parts 6500ns - 10Parts 1,35min 7,63min 
2: 1024Slices 30ns 3450ns -  5Parts 3640ns - 6Parts 0,32min 4,49min 

(*): O valor de tempo corresponde ao valor relatado por Vemuri [225] multiplicado pelo fator ρ = (175MHz)/(1,3GHz)=0,135.    

 
O experimento de Vemuri [225] foi realizado em uma plataforma UltraSparc1 

rodando a 175MHz, enquanto o experimento com TP1 foi realizado em um Intel-CeleronM
1,3GHz. Para tentar comparar estes tempos, foi calculado um fator ρ=0,135 igual à razão 
entre as velocidades de relógio das duas plataformas, e este fator foi usado para multiplicar 
os tempos de computação relatados por Vemuri, de forma a realizar uma primeira 
estimativa dos tempos correspondentes na plataforma usada com TP1. Evidentemente que 
este fator é insuficiente para uma comparação satisfatória dos tempos, tendo em vista que 
as diferenças de arquitetura dos processadores, juntamente com o processo de compilação 
da aplicação, deveria refletir na diferença de velocidade entre plataformas, por meio de um 
outro fator ρArq.  

Infelizmente, não existe informação suficiente sobre as arquiteturas das plataformas e 
sobre a implementação dos algoritmos de Vemuri, para poder estimar o fator ρArq. 
Entretanto, se considerarmos ρArq = 0,1, o que corresponde a afirmar que a implementação 
do algoritmo de Vemuri seria 10 vezes mais eficiente na plataforma Intel-CeleronM que na 
UltraSparc1, o método TP1 executaria no dobro do tempo necessário para o método de 
Vemuri no experimento 1 e seria 1,4 vezes mais rápido que o método de Vemuri no 
experimento 2, considerando os dados na Tabela  9.11. Tendo em vista que um aumento de 
performance de 10 vezes entre as plataformas, devido apenas as diferenças de arquitetura e 
compilação, é provavelmente um valor superestimado, conclui-se que, provavelmente, na 
pior das hipóteses, os tempos de execução dos métodos TP1 e de Vemuri são da mesma 
ordem de grandeza.    

Apesar da imprecisão na comparação dos tempos de execução, os resultados 
demonstram que o algoritmo TP1 produz particionamentos temporais mais otimizados que 
o método de Vemuri, resultando em melhor qualidade de solução, com menores tempos de 
execução para a aplicação em ambos os experimentos relacionados  na Tabela 9.11. 
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9.7.2 Comparação com os Experimentos de Ouni
 

 
Fig 9.21 Exemplo apresentado por Ouni em [165] para validação da sua metodologia. 

 

O experimento realizado por Ouni em [165], para validar a sua metodologia, é 
apresentado na Fig 9.21. A biblioteca de componentes apresenta a latência dos 
componentes dadas em nanosegundos e a área ocupada no FPGA em CLBs. A arquitetura 
alvo considera um FPGA com área = 200CLBs e um tempo de reconfiguração de 500ns. 

A Fig 9.22 mostra os traces de busca gerados tanto pelo algoritmo TP1, quanto pelo 
método de Ouni, como reportado em [165] .  
   

 
Fig 9.22 Comparação dos traces de busca gerados por TP1 e pelo método de Ouni. 

 

O algoritmo TP1 gera um resultado melhor (Texec=2610ns) que aquele gerado pelo 
método de Ouni (Texec=2650ns).  
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A busca no método de Ouni prossegue enquanto as iterações sucessivas produzem 
melhorias no tempo de execução da aplicação, finalizando a busca quando uma iteração 
produz aumento do tempo de execução (iterações 7 e 8 na Fig 9.22). Assim, o método de 
Ouni não tolera os mínimos locais, ou seja, para quando encontra um mínimo local. O 
método proposto nesta Tese (TP1), neste sentido, apresenta um comportamento bem mais 
robusto, tolerando a presença de mínimos locais e prosseguido a busca, mesmo com pioras 
do tempo de execução (interações 1, 2, 3  e 7, 8 na Fig 9.22). 

Também observa-se que o método proposto, e implementado em TP1, por tratar de 
forma integrada o particionamento da aplicação e a escolha de componentes da biblioteca, 
inicia a busca com soluções melhores que o método de Ouni (iteração 1). O  método 
proposto nesta Tese apresenta uma convergência mais rápida, em termos de iterações da 
busca, atingido a solução ótima em 5 iterações, enquanto o método de Ouni encontrou sua 
melhor solução em 7 iterações.  

Ouni não relatou, em [165], o tempo de computação gasto para realizar a busca 
mostrada na Fig 9.22. No método TP1 foram passados 249ms para realizar cerca de 100 
iterações na tentativa de melhorar a solução. Isto resulta num tempo médio por iteração de 
2,49ms. Pode-se, entretanto, estimar o tempo gasto no método de Ouni, considerando os 
tempos relatados em [164] para a execução do seu algoritmo de Particionamento
Dinâmico. Este algoritmo é executado em cada iteração da busca e tem tempos de execução 
médios, em função do número de tarefas no DAG, mostrados na Fig 9.23.  

       

 
Fig 9.23 Tempos de computação de cada interação do método de Ouni, apresentado em [164]. 

 
A Fig 9.23 mostra que o tempo médio para cada uma das iterações do método de 

Ouni deve está na ordem de segundos, sendo portanto várias ordem de grandeza maior que 
o tempo médio de iteração do algoritmo TP1.  

A grande vantagem, em termos do tempo de computação, do algoritmo TP1 é 
evidente quando compara-se as figuras Fig 9.19  e Fig 9.23. Pode-se perceber  que o  
método proposto nesta Tese tem um tempo computacional que cresce linearmente com a 
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quantidade de tarefas, enquanto o método de Ouni tem uma tendência de crescimento 
exponencial.  

 

9.8 Resultados Obtidos com o Algoritmo TP2 que Implementa
Estratégia de Intensificação e Diversificação
 
Para gerar todos os resultados que foram descritos até o momento, neste capítulo, foi 

utilizado o algoritmo TP1, descrito no Capítulo 7, que não incorpora estratégia de 
Intensificação e Diversificação. Esta estratégia foi implementada no algoritmo TP2 (Seção
7.5, Capítulo 7) para permitir melhorias na exploração de regiões promissoras do DS. 

Vários experimentos, com os benchmark sintéticos, foram repetidos utilizando o 
algoritmo TP2 e os resultados obtidos foram comparados com os gerados pelo algoritmo 
TP1. Na Fig 9.24 é apresentada a comparação entre os algoritmos TP1 e TP2 com relação à 
quantidade de soluções ótimas globais e soluções sub-ótimas, geradas por cada um dos 
algoritmos para 177 exemplos extraídos dos benchmarks sintéticos. 

 

 
Fig 9.24 Comparação entre a qualidade das soluções geradas pelos algoritmos TP1 e TP2. 

 

Estes resultados demonstram que a estratégia de Intensificação e Diversificação 
implementada em TP2, de fato, melhorou sensivelmente a qualidade da exploração das 
regiões do DS, aumentando significativamente a probabilidade do método TS (Tabu
Search) encontrar a solução globalmente ótima para o Particionamento Temporal e
Escolha de Componentes.     

A melhoria nas soluções se deve a melhor exploração para as diversas regiões do DS. 
Esta melhoria é ilustrada para o exemplo anteriormente apresentado na Fig 9.4, onde o 
algoritmo TP1 gerou uma solução sub-ótima (DAG5*) com 5 partições e tempo de 
execução igual a 694ms. Para este exemplo, o algoritmo TP2 utilizou um fator de 
intensificação αintensificação = 50 e foi capaz de encontrar a solução globalmente ótima 
(DAG5G) com 4 partições e 613ms. Na Fig 9.25, os graus de intensificação GI(R(i)) por 
região do DS, gerados por cada um dos algoritmos, TP1 e TP2, são  comparados.  
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Fig 9.25 Comparação entre graus de intensificação por região para TP1 e TP2 . 

     

Observa-se, na Fig 9.25, que o algoritmo TP2 explora de forma mais intensiva as 
regiões do DS. A quantidade de iterações na região que possui o ótimo global (R(4)) e 4,5× 
maior em TP2 (9 interações) que em TP1 (2 interações), o que fez TP2 ser capaz de 
encontrar a solução globalmente ótima. 

Na Fig 9.26, tem-se a comparação entre os tempos de execução gerados pelos 
algoritmos TP1 e TP2, para os exemplos de grandes DAGs do benchmark bm5_set.  

Tempos de Execução Gerados por TP1 e TP2 para o bm5_set
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Fig 9.26 Comparação entre resultados dos algoritmos TP1 e TP2 para o benchmark bm5_set.  
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TP1 foi executado considerando um limite máximo para o número de iterações igual 
a 500. Para o algoritmo TP2, foram utilizados um fator de intensificação (αintensificação) igual 
a 200 e um limite do número de iterações igual a 1000. 

Para a maioria dos casos (para 14 dos 21 DAGs na Fig 9.26) o algoritmo TP2 foi 
capaz de encontrar uma solução melhor que a obtida pelo algoritmo TP1. Para 5 dos DAGs, 
os resultados de TP1 e TP2 foram os mesmos. Para 2 casos, correspondentes aos DAGs 6 e 
14, o resultado do algoritmo TP2 foi ligeiramente pior que o resultado de TP1, com tempos 
2,62% e 3,45% maiores que os obtidos com TP1. Estes resultados ocorreram para os DAGs 
6 e 14 respectivamente.  

A Estratégia de Diversificação e Intensificação não foi bem sucedida para os DAGs 6 
e 14 por conta da decisão de diversificação em TP2 ter feito a busca abandonar 
prematuramente a região R(4) onde, nos dois casos, tem-se soluções melhores geradas por 
TP1. O algoritmo TP2 entende que uma região não é promissora sempre que, durante um 
número de iterações igual ao fator de intensificação αintensificação, o algoritmo não encontra 
uma solução com tempo de execução menor que a melhor solução já encontrada, No caso 
dos exemplos para os DAGs 6 e 14, tem-se αintensificação = 200.  

O algoritmo TP1 explorou na região R(4)  499 soluções para o DAG 6 e 292 soluções 
para o DAG 14, enquanto o algoritmo TP2 explorou menos soluções: 298 e 209 soluções 
para estes DAGs, respectivamente. Na Fig 9.27 é apresentado o Grau de intensificação da
Busca para os dois algoritmos no caso do DAG 6.  

 
Fig 9.27 Grau de Intensificação GI(R(i)) de TP1 e TP2  para o DAG 6 do bm5_set. 
 
Percebe-se que o algoritmo TP2 tende a distribuir mais uniformemente as iterações da 

busca pelas regiões do DS, enquanto o algoritmo TP1 pode concentrar a busca em uma 
dada região. No caso da Fig 9.27, o algoritmo TP1 concentra a busca na região R(4) em que 
de fato está o ótimo. Mas esta coincidência  não serve de regra em todos os casos e, por 
isto, na média o algoritmo TP2 tem se mostrado melhor que o TP1 como indica a Fig 9.26. 
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Uma forma de melhorar o desempenho de TP2, e evitar casos como os ocorridos com 
os DAGs 6 e 14 da Fig 9.26, consiste em aumentar o grau de intensificação e o número 
limite de iterações do algoritmo. Mas isto significa um maior tempo para execução da 
busca.  

Uma outra maneira de evitar estas situações, seria flexibilizar o critério para 
considerar uma região do DS não promissora (ver Secção 7.5, Capítulo 7). Neste caso, o 
algoritmo não precisaria explorar uma nova região do DS, caso exista na região atual uma 
solução vizinha à solução corrente melhor que qualquer solução já encontrada na nova 
região. Assim, o critério de intensificação e diversificação garante, após cada melhoria na 
solução, uma quantidade mínima de exploração das regiões, dada pela constante 
αintensificação, mas o algoritmo não é obrigado a abandonar uma região por falta de melhorias 
da solução já obtida.  

Finalmente, na Fig 9.28, é feita a comparação entre os tempos totais de busca para os 
algoritmos TP1 e TP2 gerarem os resultados mostrados na Fig 9.26. Apesar de TP2 ter 
executado o dobro de interações (1000) que TP1 (500) os tempos de busca permanecem 
praticamente na mesma faixa de valores, de forma que a estratégia de Intensificação e 
Diversificação não adicionou complexidade computacional ao método de busca.  

 

 
Fig 9.28 Comparação dos tempos totais de busca para TP1 e TP2. 
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9.9 Conclusões
 

Neste capítulo, foi apresentado um conjunto de resultados experimentais que 
comprovam a qualidade das soluções geradas pelos métodos de Particionamento Temporal
e Escolha de Componentes, implementados nos algoritmos denominados  TP1 e TP2. Estes 
algoritmos integram o programa TPTCGen.exe. Para a grande maioria dos exemplos de 
aplicação sintéticos, com DAGs e bibliotecas de componentes de tamanho moderado, os 
métodos propostos foram capazes de encontrar o ótimo global (ver Fig 9.24). 

Também mostrou-se que o método proposto nesta Tese consegue gerar soluções 
melhores (seções 9.7.1 e 9.7.2) que as outras propostas encontradas na literatura, 
desenvolvidas por Vemuri et al. [225] e Ouni et al.[164][165], para os exemplos de 
validação fornecidos por estes autores. Os algoritmos TP1 e TP2 são capazes de gerar 
buscas em tempos praticamente lineares com o tamanho das aplicações (ver Fig 9.19 e Fig 
9.28). Assim, o Particionador Temporal proposto nesta Tese integra qualidade de solução 
com velocidade de resposta, sendo uma boa opção com relação aos outros métodos 
disponíveis  na literatura. 

Foram apresentadas duas versões do algoritmo de particionamento temporal, TP1 e 
TP2, onde o algoritmo TP2 mostrou melhor desempenho geral, por implementar Estratégia
de Intensificação e Diversificação da busca. Esta estratégia melhora a exploração do espaço 
de projeto DS, diminuindo a probabilidade de que o método de busca fique preso em 
regiões ruins do espaço de exploração.   

Existe uma grande flexibilidade para modificações nas estratégias propostas e nas 
regras de definição do conjunto Tabu utilizado nos algoritmos (Seção 7.3, Capítulo 7).
Melhorias de desempenho podem ser facilmente implementadas devido à forma modular 
como a metodologia de exploração do espaço de projeto e a ferramenta TPTCGen.exe 
foram construídas (ver Seção 7.6 do Capítulo 7). 

    No próximo capítulo, será apresentado um exemplo de aplicação de teste, com o 
objetivo de validar o fluxo de projeto proposto no Capítulo 1, que integra a ferramenta 
TPTCGen.exe. Será apresentada a maneira como o método de particionamento temporal 
proposto nesta Tese pode ser usado para mapear uma aplicação em uma arquitetura de 
computação reconfigurável. 
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10 Exemplo de Aplicação para Validação do Fluxo de Projeto
 

No Capítulo 9, foram apresentados os resultados experimentais que comprovam a 
qualidade de soluções geradas pelos métodos de particionamento temporal e escolha de 
componentes desenvolvidos nós capítulos 6 e 7.  

Neste capítulo, concluí-se a apresentação dos métodos desenvolvidos nesta Tese, 
mostrando um exemplo de utilização do fluxo de projeto descrito no Capítulo 1, mapeando 
uma aplicação de teste simples em um sistema  de computação reconfigurável (SCR).  

O fluxo de projeto será apresentado, passo a passo, para o exemplo em linguagem C 
ilustrado na Fig 10.1.  
int main(int argc, char **argv) 

{    /*Data Input Tokens:*/ 

     int SO1[131072],SO2[131072],SO3[131072]; 

    /*Intermediate Result Tokens:*/ 

      int O_T1[131072], O_T2[131072];     

      int O_T3[131072];  

      int O_T4[131072], O_T5[131072]; 

    /*Data Output Tokens:*/ 

      int SI1[131072]; 

    /*Coeficientes do Filtro FIR_4Coef:*/ 

      int Coef[4]= {1,3,4,3}; 

    /*Application Code:*/ 

      /*T1:*/ Code_4(SO2,O_T1); 

      /*T2:*/ Code_4(SO3,O_T2); 

      /*T3:*/ MedF_4(SO1,O_T3); 

      /*T4:*/ Max_ab(O_T1,O_T2,O_T4); 

      /*T5:*/ FIR_4Coef(O_T4,Coef,O_T5); 

      /*T6:*/ Prod_ab(O_T3,O_T5,SI1); 

    return 0;                     
} 
/*Task Codes:*/ 

void Code_4(int* X1, int* Y1)    { 

 int i; 

 for (i=0;i<131068;i+=4) { 

   Y1[i]   = X1[i]+X1[i+1]; 

   Y1[i+1] = X1[i+1]+X1[i+2]; 

   Y1[i+2] = X1[i]+X1[i+3]; 

   Y1[i+3] = X1[i+2]+X1[i+3]; }  } 

void MedF_4(int* X1, int* Y1)             { 

  int i; int sample[3] = {0,0,0}; 

  for (i=0;i<131072;i++) { 

    sample[2] = sample[1]; 

    sample[1] = sample[0]; 

    sample[0] = X1[i]; 

    Y1[i] =(X1[i]+sample[0]+sample[1]+   

            sample[2])/4;}                } 

void Max_ab(int* X1,int* X2, int* Y1) { 

  int i; 

  for (i=0;i<131072;i++) { 

     if (X1[i]>X2[i]) {Y1[i]=X1[i];} 

     else {Y1[i]=X2[i];} }             } 

void FIR_4Coef(int* X1,int* C, int* Y1)    { 

  int i; int sample[4] ={0,0,0}; 

  for (i=0;i<131072;i++) { 

    sample[2] = sample[1]; 

    sample[1] = sample[0]; 

    sample[0] = X1[i]; 

    Y1[i] = (X1[i]*C[0]+sample[0]* C[1] 

    +sample[1]*C[2] 

    + sample[2] *C[3])/4;}                  } 

void Prod_ab(int* X1, int* X2, int* Y1) { 

  int i; 

  for (i=0;i<131072;i++) { 

  Y1[i] = (X1[i]*X2[i])/256; }          } 

Fig 10.1 Exemplo de especificação inicial em alto nível (C) de uma aplicação de teste. 
 
Esta aplicação foi construída simples o suficiente para permitir a prova de conceito e, 

ao mesmo tempo, a síntese dos componentes de  hardware (HLS) feita de forma manual, 
com a geração de descrições RTL  em VHDL  dos componentes da biblioteca de aplicação. 

O programa TPTCGen.exe foi utilizado para realizar o particionamento temporal e a 
escolha dos componentes da biblioteca para implementação das partições do exemplo. 
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10.1 DAG para o Exemplo Utilizado
 

A Fig 10.2  mostra o exemplo de aplicação da Fig 10.1, na forma de um DAG com a 
estrutura interna do fluxo de dados mostrada em cada uma das tarefas.  

 
Fig 10.2 Exemplo de aplicação de teste utilizada para validar o fluxo de projeto. 

    
No DAG acima, cada aresta representa um vetor de dados (data token) armazenado 

em memória com 128KBytes. Assim, as tarefas do tipo source (SO1, SO2 e SO3) fornecem 
3 vetores de dados de entrada com 128KBytes cada um. Após o fim da execução da 
aplicação, um vetor de saída, também com 128KBytes, é armazenado na memória para 
posterior processamento pela tarefa SI1 do tipo sink.        

As tarefas T1 e T2 são idênticas e processam blocos consecutivos lidos da memória  
(fornecidos por SO2 e SO3). Estes blocos têm comprimento de  4 bytes e as tarefas 
produzem, para cada bloco de entrada Xk=[b0,b1,b2,b3], um bloco de saída Yk=[
b0’,b1’,b2’,b3’], gerado pela seguinte transformação vetorial:  

 
 
(Yk)trans =                            ×(Xk)trans                            (Eq10.1) 
 
 
A tarefa T3 é um filtro que lê um byte a cada interação e produz um byte de saída com 

o valor correspondente à média dos últimos 4 bytes de entrada. A tarefa T4, por sua vez, 
processa duas seqüências de bytes, geradas por T1 e T2, e produz como saída uma nova 
seqüência de bytes (128Kbytes) selecionando o maior valor nas entradas em cada iteração 
do kernel. Finalmente, a tarefa T5 implementa um filtro FIR de 4 coeficientes e a tarefa T6 
gera uma seqüência de 128KBytes de saída, multiplicando byte a byte os vetores gerados 
por T5 e T3.  

Não considera-se a implementação de estrutura de pipelining entre as tarefas. 
Considera-se que toda comunicação de dados é realizada por meio de buffers 
implementados em memória externa ao FPGA, conectados  às tarefas por meio de portas de 
memória.  

Conforme o fluxo descrito no Capítulo 1, a entrada da ferramenta TPTCGen.exe,  
para realização do particionamento temporal, consiste no DAG apresentado na Fig 10.2, nos 

1 1 0 0 
0 1 1 0 
1 0 0 1 
0 0 1 1 
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parâmetros da arquitetura alvo e na biblioteca de componentes que possui o conjunto de IP-
Cores disponíveis para implementar as tarefas no FPGA.  

Nas próximas seções, será descrita em detalhes a arquitetura alvo para a 
implementação do exemplo. Também será apresentado, em detalhes, como os IP-Cores das 
tarefas foram construídos, por meio de síntese manual, com a  geração de descrições RTL 
utilizando a linguagem VHDL.  

 

10.2 Arquitetura Alvo Utilizada
 
A arquitetura utilizada para implementação é mostrada na Fig 10.3. Considera-se que 

o FPGA implementa, em seus pinos, 10 canais de memória, capazes de endereçar um total 
de 2,56MBytes de memória síncrona SRAM instalada. O acesso é feito através de um 
controlador de acesso externo ao FPGA (Access Memory Logic).  

 O FPGA utilizado é o XCV2V1000-FF896, da família Virtex-II da Xilinx [250], que 
possui cerca de 432 pinos de propósito geral (400 usados nos canais de memória). A área 
reconfigurável total é de 5120 Slices e a freqüência de operação (Fop) é de 50MHz. O FPGA 
possui um tempo total de reconfiguração (TREC) de 9,36ms (via interface SelectMap a 
50MHz). Considera-se que o acesso à memória é sincronizado pelo mesmo relógio do 
FPGA (50MHz) e que as operações de escrita e leitura, em cada canal, são ativadas pela 
transição de descida deste relógio. 

 

 
 

Fig 10.3 Arquitetura alvo considerada para implementação do exemplo. 
 
Qualquer canal de memória (Ch_Mem_1 a Ch_Mem_10) é capaz de acessar qualquer 

uma das memórias (SRAM_1 a SRAM_10), através do controlador Access Memory Logic. 
Para isto, os bits de endereço Address<0:17> são utilizados para selecionar um byte dentro 
do dispositivo de memória SRAM_i, onde i é definido pelos bits de endereçamento 
Address<18:21>.  
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10.3 Construção de Componentes
  

Foram geradas duas versões de componentes para cada uma das tarefas do DAG. 
Estes componentes foram obtidos manualmente a partir das funções em C da aplicação, 
ilustradas na Fig 10.1. Utilizou-se técnica de desenrolamento do loop (loop unrolling) e 
particionamento dos dados para gerar as duas versões de componente para cada tarefa.  

Para ilustrar o processo de síntese de hardware utilizado, será usada, como exemplo, 
a tarefa Code_4() da aplicação (ver Fig 10.1 e Fig 10.2). O código em C desta função é 
reapresentado na Fig 10.4. 

 
 

 Code_4( * X, * Y)     

    i; 

    (i=0;i<131068;i+=4)  

      Y[i]   = X[i]+X[i+1]; 

      Y[i+1] = X[i+1]+X[i+2]; 

      Y[i+2] = X[i]+X[i+3]; 

      Y[i+3] = X[i+2]+X[i+3];  
   

 
Fig 10.4 Código em C para a função Code_4() do nosso exemplo. 

     
Na primeira versão do IP-Core, apenas uma implementação em hardware do corpo 

do loop é executada em cada iteração. A segunda versão tem duas implementações do 
corpo do loop operando em paralelo, em cada iteração, de forma que a área ocupada é 
praticamente o dobro, mas o tempo de execução em ciclos fica reduzido pela metade. 

Para este componente, é utilizada  a estrutura baseada nós módulos DFB, Algoritmo e 
DWB, que apresentamos na Seção 5.3.2 do Capítulo 5. A Fig 10.5 mostra o diagrama de 
blocos do módulo Algoritmo que implementa as computações do corpo do loop. Este 
diagrama foi gerado pela ferramenta de implementação da Xilinx ISE 6.3 i [309], a partir da 
descrição em VHDL comportamental.  

Este módulo possui uma máquina de estados finito (Controlador-FSM) que é 
responsável pela ordem em que as operações são realizadas. No caso, a FSM controla a 
geração dos endereços para acesso aos dados, a operação de leitura de dados pelo DFB e a 
operação de escrita dos resultados pelo DWB.  As operações no corpo do loop da Fig 10.4, 
representadas pela Equação Eq10.1, são realizadas pelo banco de somadores mostrados na 
Fig 10.5. Estes somadores operam diretamente com os dados de entrada (X[i], X[i+1], 
X[i+2], X[i+3]), vindos do DFB, e produzem os resultados de saída (Y[i], Y[i+1], Y[i+2], 
Y[i+3]) para o DWB, que deve gravá-los na memória. Como estas operações são puramente 
combinacionais, as 4 somas são executadas em um único ciclo de clock.    
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Fig 10.5 Módulo de hardware Algoritmo que implementa as operações da função Code_4(). 

 
 
A Fig10.6 mostra os diagramas de blocos obtidos para os Módulos DFB e DWB. 

Estes blocos são responsáveis pela busca dos dados e escrita de resultados na memória, 
respectivamente.  

 

 

 
 
 

 
(a) DFB (Data fetch Block) 

 

(b) DWB (Data Writeback Block) 
Fig 10.6 Diagramas de blocos dos módulos DFB e DWB gerados com a ferramenta ISE6.3i 

   
O DFB contém o conjunto de registradores de entrada que retêm um bloco de dados 

lido (X[i], X[i+1], X[i+2], X[i+3]) da memória, cujos endereços são fornecidos por DP_A1, 
DP_A2, DP_A3 e DP_A4. A interface para a memória possui duas portas de acesso A e B 
que permitem a leitura simultânea de 2 bytes por vez. Estas portas são formadas pelos 
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barramentos de endereços M_A_BUS_A(_B), barramentos de dados M_D_BUS_A(_B) e 
sinais de controle EN_MEM e WE_MEM.   

O Módulo Algoritmo solicita a leitura de um bloco de dados ao DFB, em cada 
iteração, por meio da ativação do sinal DP_RD e aguarda o acesso, para poder processar os 
dados, por meio do sinal de sincronização DP_WAIT. A seqüência de sinalização, 
necessária para a leitura de dados, é gerada pelo controlador implementado pela FSM.  

O Módulo DWB é muito similar ao DFB, possuindo um controlador (FSM) com a 
mesma seqüência de estados que o DFB. No entanto, ele opera no sentido inverso 
escrevendo os dados vindos do Algoritmo (Y[i], Y[i+1], Y[i+2], Y[i+3]) nas posições de 
memória dadas pelos endereços DP_A1, DP_A2, DP_A3 e DP_A4. Este módulo é ativado 
por um pulso gerado pelo módulo Algoritmo em DP_WR. O Algoritmo espera o fim da 
escrita na memória monitorando o sinal de sincronismo DP_WAIT do DWB. 

 

10.3.1 Componente 1 para a Tarefa Code_4()
 

O primeiro componente IP-Core, implementado para a tarefa Code_4(), combina os 
módulos mostrados na Fig 10.5 e Fig 10.6 para forma o componente capaz de executar a 
funcionalidade descrita na Fig 10.4. A Fig 10.7 mostra o componente resultante. 

 

 
Fig 10.7 Implementação 1 da tarefa  Code_4(). 

 
O componente possui 4 portas de memória, formadas por barramento de endereços 

MP_A_..., barramento de dados MP_D_..., sinal de habilitação EN_MEM_..., e sinal de 
seleção escrita leitura nWE_RD_MEM_... . Utiliza um total de 130 pinos de I/O e ocupa 
uma área de 125 Slices.  

O mínimo período de clock indicado pela ferramenta de análise temporal da Xilinx 
(Xilinx Timing Analyzer [309]) foi de 8,598ns, permitindo uma máxima freqüência de 
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operação de 116MHz. Cada bloco de dados (Xj com 4 bytes) é processado em 9 ciclos de 
clock. Assim, para processar os 128Kbytes de entrada, são necessários 294912 ciclos. 
Considerando a freqüência de operação de 50MHz, o tempo de execução para este 
componente é de ~5,9ms.  

 

10.3.2 Componente 2 para a Tarefa Code_4()
 

Para gerar a segunda versão do componente para  a tarefa Code_4(), utilizou-se o fato 
de que o processamento de cada bloco de dados de entrada (Xj) é feito sem dependência de 
dados com os demais blocos. Desta forma, é possível quebrar o conjunto de dados de 
entrada em duas regiões consecutivas, cada uma com 64Kbytes, e instanciar dois 
componentes, idênticos ao descrito  na Seção 10.3.1, para processar cada região em 
paralelo. O novo componente resultante é apresentado na Fig 10.8.   Este componente tem o 
dobro da quantidade de portas de memória da versão 1, utilizando 256 pinos de I/O. A área 
total utilizada é de 301 Slices.  

A análise de tempo feita pela ferramenta  Xilinx Timing Analyzer [309] estabeleceu 
um período mínimo de clock de 11,730ns, resultando em uma freqüência máxima de 
operação de 85MHz para esta nova implementação. 

 

 
Fig 10.8 Implementação 2 da tarefa Code_4() usando duas instâncias do componente 1 da Fig 10.7. 
 

 
A quantidade de ciclos de clock necessários para execução deste componente é 

metade da necessária para o componente 1, correspondendo a 147456 ciclos. Para a 
freqüência de operação de 50MHz, isto corresponde a um tempo total de computação de 
~2,95ms. Os 4 somadores que aparecem na Fig 10.8 são usados para deslocar os endereços 
da instância 2 do componente 1, para que este processe os dados de entrada entre os 
endereços 65536 a 131071, correspondente à região de 64 Kbytes da parte alta do conjunto 
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de dados. Enquanto a instância 1 processa os dados na parte baixa entre os endereços 0 a 
65535. 

10.3.3 Validação dos Componentes
 
 

 

 
Fig 10.9 Simulação no ModelSim do funcionamento da implementação 2 para a tarefa Code_4(). 

 
Cada um dos componentes IP-Cores, construídos para implementar cada uma das 

tarefas da aplicação, foi individualmente testado e validado para depois ser armazenado na 
biblioteca de componentes L.  

Para o teste/validação dos componentes, utilizou-se o simulador ModelSim [309] 
integrado a ferramenta ISE6.3i. Os resultados da simulação podem então ser comparados 
com os resultados obtidos para a execução dos modelos em software das tarefas.  
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Uma vez que as tarefas funcionem corretamente, estas devem ser armazenadas em L 
como IP-Cores, a serem combinados entre si para formar as partições da aplicação. A Fig 
10.9 mostra o resultado da simulação da implementação 2 para a tarefa Code_4(), onde 
verifica-se que a mesma responde corretamente, como especificado pela Eq 10.1 e pelo 
código em C da Fig 10.4. 

Na Fig 10.9 as portas com terminação _1 processam dados nos endereços de 0 a 
65535, enquanto as portas com terminação _2 processam dados nos endereços de 65536 a 
131071. 
 

10.4 Biblioteca de Componentes
 

Na Seção 10.3, foi ilustrada a forma de construção e verificação de componentes de 
uma aplicação, usando como exemplo a tarefa Code_4() (T1 e T2 do DAG). De forma 
similar, foram construídas duas versões de componente para cada uma das tarefas que 
figuram no DAG de aplicação. 

Na Tabela 10.1, tem-se a biblioteca de componentes geradas para a aplicação, onde 
são apresentadas as principais características de cada um dos componentes.  

 
 

Tabela 10.1 Biblioteca L de componentes gerada para a aplicação de teste 
Implementação 1: Implementação 2: Tarefa 

do 
DAG: 

 
Função: a(Ti) 

(Slices): 
d(Ti) 
(Ciclos): 

NPortas
Mem: 

 
NPinos

 
Fmax: 

a(Ti) 
(Slices):

d(Ti) 
(Ciclos): 

NPortas
Mem: 

 
NPinos 

 
Fmax: 

T1,T2: Code_4 125 294912 4 130 116MHz 301 147456 8 256 85MHz
T3: MedF_4 53 786432 2 68 82MHz 83 393216 4 128 90MHz
T4: Max_ab 40 786432 3 100 67MHz 68 393216 6 196 102MHz
T5: FIRCoef4 148 786432 2 100 106MHz 271 393216 4 160 98MHz
T6: Prod_ab 48 786432 3 100 62MHz 84 393216 6 196 104MHz
 

10.5 Particionamento Temporal da Aplicação Usando TPTCGen.exe
 
A ferramenta de particionamento temporal TPTCGen.exe, desenvolvida nesta Tese, 

foi usada para mapear a aplicação na arquitetura alvo da Fig 10.3. Considerou-se apenas 
uma fração da área (RA) do FPGA disponível para a implementação da aplicação, com 540
Slices. Um sumário dos parâmetros de arquitetura, utilizados para o particionamento, é 
apresentado na Tabela 10.2.  

 
Tabela 10.2 Parâmetros da Arquitetura Alvo 

Área Reconfigurável RA (Slices):  540
Freqüência de Operação Fop (MHz): 50
Tempo de Reconfiguração TRec (ms): 9,6
Tempo de Reconfiguração TRec (ciclos de Fop): 480000

   
A Tabela 10.3 apresenta o resultado obtido por TPTCGen.exe para o mapeamento da 

aplicação. 
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Tabela 10.3 Resultado do Particionamento Temporal com TPTCGen.exe 
Número total de interações durante a busca Nint = 55, 
Número de partições da melhor solução Nc= 2
Templo de execução da solução inicial (1 partição)  T_ASAP = 3134208 ciclos×1/50MHz = 62,68ms (1)

Melhor Solução Obtida: 
Tarefa: Partição: Implementação: Num porta de Memória: Área (Slices):  TempoExec.(ciclos-ms): 
T1: 1 1 4 125 294912 – 5,9ms
T2: 1 1 4 125 294912 – 5,9ms
T3: 1 2 4 83 393216 – 7,87ms
T4: 1 2 6 68 393216 – 7,87ms
T5: 2 2 4 271 393216 – 7,87ms
T6: 2 2 6 84 393216 – 7,87ms
Partição 1: 
- Número total de portas= 18, Área=401Slices , Tempo de execução= 688128ciclos (50MHz) = 13,76ms 
Partição 2: 
- Número total de portas= 10, Área= 355Slices, Tempo de execução= 786432ciclos (50MHz) = 15,73ms 
Tempo total de reconfiguração Nc×TRec = 960000 ciclos (50MHz) = 19,2ms (2) 
Tempo total de processamento = 1474560 ciclos (50MHz) = 29,49ms (3) 
Tempo de execução da aplicação  TAplic = (2)+(3) = 2434560 ciclos (50MHz) =  48,69ms (4) 
Speed-up obtido com relação ao particionamento inicial ASAP = (1)/(4) =  1,29× 

 
Os resultados na Tabela 10.3 mostram que a solução gerada pelo particionamento 

temporal, com duas partições, tem tempo de execução de 48,69ms que é cerca de 1,29× 
mais rápida que a solução inicial ASAP, que tem uma única partição e tempo de execução 
de 62,68ms. Na parte de descrição das partições (campos Partição 1 e Partição 2 da 
tabela), observa-se que a partição 1 tem 18 portas de tarefas que devem ser multiplexadas 
para os 10 canais de memória disponíveis na plataforma. A partição 2 tem exatamente 10 
portas de tarefas que podem ser mapeadas diretamente nos 10 canais disponíveis.  

Na próxima seção, o resultado obtido para o particionamento temporal (Tabela 10.3) 
é usado para a construção das partições que compõem a aplicação.     

 
 

10.6 Construção da Aplicação Particionada
 

Para construir as partições 1 e 2 da aplicação, é necessário realizar a  combinação dos 
componentes IP-Core, escolhidos para cada tarefa, conforme o mapeamento descrito na 
Tabela 10.3. Para isto, é preciso definir como será feita a conexão das portas das tarefas aos 
canais de memória, definindo a posição dos dados nos componentes SRAM e utilizar a 
ferramenta ISE 6.3i da Xilinx para a síntese física de cada partição, obtendo os padrões de 
configuração para o FPGA. 

Para a construção das partições, é utilizado um wrapper que define os sinais de 
conexão externos. Este wrapper é mostrado na Fig 10.10. As tarefas são instanciadas dentro 
deste wrapper. 
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Fig 10.10 Wrapper utilizado para a construção das partições da aplicação em VHDL estrutural. 

   
No wrapper são definidos os sinais de relógio (part_clock), de controle para execução 

da partição (part_reset, part_start e part_done) e os sinais  que definem os 10 canais de 
acesso ao sistema de memória (sinais ch_mem_i_...., i=1,2,...,10). Também são definidas as 
atribuições de valores default que devem ser feitas para os canais de memória que não 
forem utilizados (os canais usados pelas tarefas devem ter as linhas correspondentes a estas 
atribuições eliminadas).   

 

10.6.1 Mapeamento dos Canais de Memória
 

A partição 2, descrita na Tabela 10.3, tem 10 portas de tarefas. Isto permite que cada 
porta seja mapeada exatamente em um canal de memória. Situação diferente ocorre com a 
partição 1. Esta partição tem 18 portas de tarefas para serem mapeadas em 10 canais de 
memória. O mapeamento das portas é facilitado pelo fato de que, na arquitetura da Fig 
10.3, cada canal tem um barramento separado para leitura de dados e outro para escrita, 
compartilhando um mesmo barramento de endereços (Ver Fig 10.3 e wrapper na Fig 
10.10). Na Fig 10.11 é mostrado o esquema de mapeamento das tarefas em cada partição. 

O ModelSim foi utilizado para simular o funcionamento das partições, após o 
processo de posicionamento  e roteamento no FPGA, feito com a ISE6.3i. 
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Fig 10.11 Diagramas esquemáticos das partições  mostrando o mapeamento das portas das tarefas. 
 

 

Na Fig 10.12 é apresentado o resultado da simulação para a partição 1. 
  

 
Fig 10.12 Resultados de simulação da partição 1 com o ModelSim. 

T1

T2

T3

Leitura Ch_Mem_1 Escrita Ch_Mem_1

Leitura Ch_Mem_2 Escrita Ch_Mem_2

Leitura Ch_Mem_3 Escrita Ch_Mem_3

Leitura Ch_Mem_4 Escrita Ch_Mem_4

Leitura Ch_Mem_5 Escrita Ch_Mem_5

Leitura Ch_Mem_6 Escrita Ch_Mem_6

Pulso de Reset
Pulso de Start Pulsos de Clock
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A Fig 10.12 mostra os ciclos de acesso aos dados através dos canais de memória.   A 
análise de tempo realizada pela ferramenta Xilinx Timing Analyzer indicou uma freqüência 
máxima de operação de 100MHz. 

 

10.6.2 Implementação Física das Partições
  

A Fig 10.13 mostra o layout das partições no FPGA, geradas após o processo de 
síntese lógica com a ferramenta XST e após o posicionamento e roteamento feitos pela 
ferramenta Xilinx-ISE6.3i.  

 

 
       (a) FPGA layout para a Partição 1 

 

      (b) FPGA layout para a Partição 2 
Fig 10.13 Layout das partições no FPGA obtidos com a ferramenta ISE6.3i.  

 
As regiões retangulares, desenhadas nas figuras, representam a área reconfigurável 

RA reservada para implementação das partições. Os resultados da implementação física das 
partições são sumarizados na Tabela 10.4. 

 

Tabela 10.4 Resultados das implementações físicas das partições 
 
Partição:

Área Real 
(ISE6.3i): 

Área Estimada 
(TPTCGen.exe): 

Freqüência 
Máxima:   

Tempo de Execução para Freqüência 
Máxima de Operação: 

1: 435 Slices 401 Slices 100 MHz 6,88 ms
2: 353 Slices 355 Slices 89 MHz 8,84 ms

 

Para os resultados na Tabela 10.4, as áreas reais das implementações, geradas pela 
ferramenta de síntese física (ISE 6.3i), são muito próximas das áreas estimadas para as 
partições pela ferramenta TPTCGen.exe, considerando a biblioteca de componentes L. 

A implementação da partição 1 utilizou cerca de 34 slices a mais que o estimado 
durante o particionamento temporal. Esta área adicional corresponde à lógica utilizada para 
multiplexar as portas de tarefas para os canais de memória na partição. Esta lógica 
adicional representa em torno de 8,5% da quantidade de área estimada (401 slices).  

Deve-se observar que o overhead de área, devido a multiplexação de portas de 
memória, ficou próximo de 8,5% pelo fato das tarefas serem relativamente simples. Para 
aplicações mais complexas, com tarefas envolvendo mais operações, este overhead relativo 
ao tamanho da aplicação deve torna-se bem menor, devido  a maior complexidade dos IP-
Cores que devem exigir mais área em comparação com a lógica de conexão.   
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Finalmente, os bitstreams de configuração, obtidos para as partições 1 e 2 mostradas 
na Fig  10.13, podem ser manipulados por um sistema operacional reconfigurável (ROS), 
como foi colocado na Seção 5.2 do Capítulo 5, para controlar a execução da aplicação no 
FPGA.   

Deve-se observar que, apesar de não ter sido apresentado neste capítulo, os buffers de 
dados utilizados pelas tarefas devem ser posicionados no sistema de memória, a partir de 
um endereço de base atribuído. Assim, as tarefas devem ser sintetizadas com esta 
atribuição, carregando, durante os seus estados de reset, estes endereços de base nos seus 
contadores internos de endereçamento.   

10.7 Conclusões
 
Este capítulo descreveu um exemplo para o fluxo de projeto de aplicações em uma 

arquitetura de computação reconfigurável (SCR). Utilizou-se, para exemplificar a 
apresentação do fluxo, uma aplicação simples. Entretanto, a mesma metodologia pode ser 
aplicada para DAGs com tarefas mais complexas, sintetizadas manualmente, ou através de 
ferramentas automáticas de síntese de alto nível, como a ImpulseC [285] ou a Cynthesizer 
[262]. 

O fluxo proposto no Capítulo 1 foi utilizado, desta forma, validando a metodologia 
proposta nesta Tese. No fluxo, foram exploradas várias possibilidades para o mapeamento 
em partições e para a implementação das tarefas, por meio da ferramenta TPTCGen.exe. 

Os resultados apresentados neste capítulo e no Capítulo 9 demonstram a viabilidade 
dos métodos propostos neste Trabalho. Estes métodos podem ser utilizados, de forma 
prática, em aplicações reais de computação reconfigurável, em diversas plataformas 
disponíveis, com estrutura de acesso à memória que permita a exploração de processamento 
paralelo dos dados por parte dos componentes implementados no FPGA.  
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11 Conclusões sobre a Tese e Trabalhos Futuros
 
 
Nos últimos anos, observou-se um aumento significativo do interesse pelo uso de 

FPGAs para aceleração de aplicações que apresentam desempenho  limitado em software, 
devido à complexidade ou grande quantidade de dados a serem processados. São muitas as 
áreas que vêm demonstrando benefícios com a utilização dos FPGAs. Como destaques, 
pode-se considerar áreas como Processamento Digital de Sinais, Telecomunicações, 
Processamento de Imagens, Aplicações de Bioinformática e Computação Científica de Alto
Desempenho. 

 
O crescimento do interesse por FPGAs pode ser justificado por três fatos principais: 
 
1- As grandes melhorias introduzidas nos processos de microeletrônica, que têm 

permitido a construção de FPGAs cada vez mais densos, capazes de comportar 
sistemas muito complexos com milhões de portas lógicas equivalentes. Além 
disso, estas melhorias têm permitido a construção de dispositivos que podem 
operar com freqüências de relógio de centenas de megahertz, permitindo 
implementações de computação com altíssimo desempenho. 

2- Nos últimos anos, a velocidade dos processadores modernos se estabilizou na 
casa de 3GHz. Esta estagnação se deve, principalmente, a limitações na 
capacidade de dissipar o calor gerado em altas freqüências. Com isto, o 
atendimento das demandas por desempenho das aplicações deve ser feito por 
meio da exploração de novas arquiteturas, que visem  o paralelismo de tarefas. 
Exemplos destas arquiteturas são as arquiteturas de CPUs Multi-Cores [310]. Os 
FPGAs correspondem atualmente a uma das arquiteturas alternativas, que tem 
demonstrado bons desempenhos em diversas aplicações experimentais e em um 
número crescente de casos bem sucedidos de aplicações comerciais. 

3- As implementações em FPGA são capazes de realizar mais computação com 
menos consumo de energia, quando comparadas a CPUs convencionais ou 
arranjos Multi-Core. Isto cria vantagens estratégicas, pelo fato de que o consumo 
elevado de energia elétrica é um limitador para o aumento da capacidade de 
processamento em sistemas de alto desempenho, com impacto na viabilidade e 
custo de instalação e manutenção de sistemas. 

 
Apesar destas vantagens e da alta capacidade de adaptação às aplicações e exploração 

de paralelismo, o grande problema para a popularização do uso de FPGAs está na 
dificuldade de programação destes dispositivos a partir de descrições em linguagens 
familiares para os desenvolvedores. Como, por exemplo, linguagens C e C++. 

Em especial, o particionamento funcional, espacial e temporal da aplicação consiste 
em uma etapa fundamental para geração de implementações com qualidade satisfatória. 
Esta etapa precisa ser realizada da forma mais automática possível, com transparência para 
o projetista de aplicação. 
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11.1 Contribuições deste Trabalho para o Estado da Arte
 
Este trabalho de Tese contribuiu para a  redução da dificuldade de programação dos 

sistemas de computação reconfiguráveis (SCR), propondo, em primeiro lugar, uma 
metodologia de reuso de componentes IP-Cores. Estes componentes são previamente 
projetados e armazenados em bibliotecas de funções. A metodológica permite, a um 
projetista, combinar componentes de forma abstrata, como funções de uma biblioteca de 
software. 

Na proposta colocada nesta Tese, o projetista da aplicação visualiza os componentes 
como “caixas pretas”, sem precisar ater-se aos seus detalhes mais complexos de 
implementação de hardware. Estes detalhes ficam a cargo de especialistas em projeto de 
componentes IP-Cores, que devem fornecer um conjunto de funcionalidades no FPGA que 
são típicas do domínio de aplicação.  

A questão, para a qual esta Tese deu sua maior contribuição, diz respeito à maneira de 
otimizar a utilização do FPGA, explorando as diversas possibilidades de implementação 
para as tarefas em hardware e os diversos agrupamentos de tarefas em partições temporais. 
Isto é feito respeitando as limitações de recursos do dispositivo. Esta questão foi colocada 
em termos formais no Capítulo 4, que definiu o problema central da Tese.  

A resposta fornecida nesta Tese é dada em duas partes, que podem ser consideradas 
de forma independentes:  

A primeira parte da resposta consiste no fluxo de projeto, proposto no Capítulo 1, 
para exploração das possibilidades de implementação de tarefas e particionamento. A 
aplicação deste fluxo a um exemplo simples foi descrita no Capítulo 10. Cada tarefa v da 
aplicação é disponibilizada na forma de diversos componentes de hardware L(v) 
={C1,C2,...,CN} com a mesma funcionalidade, mas com diferentes compromissos entre o 
tempo de execução d(Ci) e área a(Ci) ocupada no FPGA.  Estes componentes representam 
pontos do tipo pareto ótimo, como descrito na Seção 4.1.3 do Capítulo 4. Estes pontos 
permitem ao projetista explorar uma variedade de combinações de componentes, de forma 
a otimizar o tempo de execução das aplicações.  

A geração destes diversos componentes, para uma dada funcionalidade, está se 
tornando cada vez mais viável com o surgimento  de ferramentas de síntese de alto nível 
comerciais, como a ImpulseC [285] e Cynthesizer[262]. Estas ferramentas são capazes de 
gerar componentes de hardware de forma automática, a partir de descrições em alto nível 
como funções em C. Estas ferramentas também permitem explorar diversos estilos de 
implementação e diversas possibilidades de escalonamento das operações em um 
algoritmo. 

Na segunda parte da resposta fornecida por esta Tese, foram propostos métodos 
heurísticos que combinados permitem a escolha automática do melhor componente para 
cada uma das tarefas da aplicação e a geração do melhor agrupamento de tarefas em 
partições temporais que minimiza o tempo total de execução da aplicação. Estes métodos 
foram detalhados nos capítulos 6 e 7. 

No “melhor do nosso conhecimento”, apenas dois métodos foram propostos na 
literatura, por Vemuri [225] e Ouni [164][165], que tentam resolver os problemas de 
mapeamento de aplicação que foram abordados nesta Tese. Entretanto, a comparação 
realizada na Seção 7.6 do Capítulo 7, e os resultados experimentais descritos no Capítulo 9, 
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tornam os métodos desenvolvidos neste Trabalho boas alternativas para o particionamento 
temporal. 

Os métodos desenvolvidos nesta Tese consideram ortogonalidade entre as diversas 
dimensões do espaço de exploração de projeto (DS), de forma que é possível realizar 
modificações nos algoritmos, melhorando o mecanismo de explorar numa dada dimensão 
do espaço de projeto, mantendo inalterada a maneira de explorar as outras dimensões. Esta 
ortogonalidade não está presente no método proposto por Vemuri, baseado em ILP (Integer
Linear Programming), como foi demonstrado na Seção 7.6, Capítulo 7.   

Os resultados experimentais apresentados na Seção 9.7, Capítulo 9, demonstram que 
os métodos propostos geram soluções em menor tempo computacional e com qualidade 
melhor (menor tempo total de execução da aplicação), quando comparados com os 
experimentos  publicados por Ouni e Vemuri. Os resultados obtidos com benchmarks 
sintéticos, gerados com o ambiente de validação descrito no Capítulo 8, mostram que a 
proposta é capaz de gerar, com baixo custo computacional, soluções otimizadas de boa 
qualidade.       

No “melhor do nosso conhecimento”, esta Tese é a primeira a propor uma heurística  
baseada no método Tabu Search, introduzida por Glover [300][301], para a solução do 
problema de particionamento temporal integrado à escolha de componentes 
(disponibilizados em uma biblioteca de IP-Cores). Na verdade, a maioria dos métodos de 
particionamento temporal propostos na literatura (ver Capítulo 3) considera uma única 
implementação em hardware para cada tarefa da aplicação. Estes métodos não exploram a 
dimensão adicional fornecida pelas diversas possibilidades de implementação das tarefas. 
Os trabalhos de Vemuri e Ouni são as únicas exceções encontradas. 

Todos os métodos apresentados nesta Tese foram implementados em um conjunto de 
funções codificadas em C, descritas na Seção 8.1 do Capítulo 8. Estas funções foram 
utilizadas para a construção dos programas de particionamento temporal TPTCGen.exe e 
TPTCexst.exe. 

Outra contribuição significativa deste trabalho de Tese consiste na proposta de uma 
Arquitetura de Computacional Reconfigurável apresentada no Capítulo 5 e que esta sendo  
implementada, de fato, na plataforma experimental Aquarius [272][273]. Esta plataforma 
esta em desenvolvimento com a colaboração de diversos trabalhos de pesquisa do GRECO 
(Grupo de Engenharia da Computação) do CIN-UFPE [286].   

 

11.2 Trabalhos Futuros
  
 Existe uma grande quantidade de melhorias que devem ser introduzidas nos métodos 

propostos nesta Tese, de forma a aumentar a eficiência do particionamento temporal e 
escolha de componentes, permitindo sua aplicabilidade em uma maior variedade de 
domínios de aplicações e plataformas de computação reconfiguráveis existentes.  

 
Na lista abaixo, são estabelecidos os principais trabalhos futuros que visam gerar 

estas melhorias: 
 
 
 



 184

1- Construção de casos de aplicação reais, com maior complexidade, em domínios de 
aplicação específicos como DSP, Computação Científica e Bioinformática. 
 

2- Estudo das possíveis arquiteturas de memória, em função das características dos 
domínios de aplicação, para explorar métodos de particionamento, reorganização e reuso de 
dados, de forma a otimizar a exploração de paralelismo na execução das tarefas. 
 

3- Utilização de Ferramentas de Síntese de Alto Nível (HLS) para geração de 
bibliotecas de IP-Cores, explorando as diversas possibilidades de implementação em 
hardware e integração destas ferramentas ao particionador temporal. 
 

4- Construção de estimadores para Tempo de Contenção Provocado por Conflitos no
Acesso à Memória, para implementação do Cálculo do Tempo de Execução da Partição. 
 

5- Modificação do Algoritmo DA, apresentado no Capítulo 6, para considerar 
recursos adicionais presentes nos FPGAs, como cores multiplicadores, blocos DSP e cores 
de memória RAM. 
 

6- Estudo de novas regras para formação do conjunto de movimentos S(tp), conjunto 
tabu T(tp) e regras de Intensificação e Diversificação da busca, que possam melhorar a 
resposta dos algoritmos  TP1 e TP2 descritos no Capítulo 7. 
 

7- Estudo de combinações de métodos de busca como Tabu Search (TS), Algoritmo
Genético (GA) e Simulated Annealing (SA), entre outros, que possam melhorar as soluções 
de particionamento obtidas. 
 

8- Integração entre os métodos propostos nesta Tese e métodos de escalonamento, 
como o proposto por Remy em [276], para permitir a consideração de reconfiguração 
parcial dinâmica de FPGAs  e uso de Plataformas Multi-FPGAs. 
 

9- Automatização da geração de DAGs a partir da descrição em C da aplicação. 
 

10- Automatização das etapas de geração da descrição VHDL das partições, com o 
mapeamento de portas de tarefas, instanciação de lógica auxiliar e mapeamento de 
estruturas de dados no sistema de memória. 
 

11- Estudo da melhor forma de Posicionamento e Roteamento de componentes IP-
Cores no FPGA, de forma a obter a melhor freqüência de operação possível para as 
partições.   
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Apêndice B: Formato dos Arquivos Manipulados por TPTCGen.
exe:
 

Neste Apêndice serão apresentados os formatos que foram definidos para os arquivos 
Aplic_DAG.apl, Aplic_Lib.ilb, Arch_Constr.acf e Out_File.trc. Estes arquivos são 
manipulados pelo programa TPTCGen.exe. Foi escolhido um formato textual bastante 
simples para a representação das informações, de forma que é possível facilmente construir 
tradutores para outros formatos de ferramentas, que precisem ser integradas ao particionador. 

 

B.1 Formato de Arquivo para o DAG da Aplicação
 
Na Fig B.1, é apresentado o conteúdo de um arquivo de aplicação (Aplic_DAG.apl) 

para o grafo apresentado na Fig B.2, com o objetivo de descrever o formato de descrição de 
DAGs de tarefas. Este formato representa o DAG como uma lista de tarefas (vértices) no 
formato texto (txt), com uma linha para cada tarefa. Cada linha é dividida em 5 colunas cujos 
nomes são indicados na primeira linha do arquivo. Deve-se observar que cada linha é 
terminada por um marcador “;” e não é permitida que linhas que não representem tarefas 
tenha este marcador. Deste modo, é possível determinar o número de tarefas presentes no 
DAG simplesmente contando o número destes marcadores.  

 
Node_Number:-- Task_Name:-- Task_Type:-- In_Node:-- Out_Node: 
1:                          SO_1:             so:                <>                <8>                ; 
2:                          SO_2:             so:                <>                <5>                ; 
3:                          SI_3:               si:                 <5>              <>                  ; 
4:                          SI_4:               si:                 <9,10,11>    <>                  ; 
5:                          T_5_0:            ke:                <2>              <6,3>             ; 
6:                          T_6_1:            ke:                <5>              <7,12>           ; 
7:                          T_7_2:            ke:                <6>              <10>              ; 
8:                          T_8_3:            ke:                <12,1>         <9,10,11>      ; 
9:                          T_9_4:            ke:                <8>              <4>                ; 
10:                        T_10_4:          ke:                <8,7>           <4>                ; 
11:                        T_11_4:          ke:                <8>              <4>                ; 
12:                        T_12_2:          ke:                <6>              <8>                ;  

 

Fig B.1 Formato do arquivo Aplic_DAG.apl para DAG de aplicação.  
 
A primeira coluna de uma linha (Node_Number) é um número usado como indexador 

para identificar a tarefa no DAG. Este número corresponde à posição da linha no arquivo 
texto, iniciando em 1.  

A segunda coluna (Task_Name) possui um nome para a tarefa. Este nome deve 
identificar a função da tarefa. Assim, nomes como: FFT_1, FIR_4Coef, podem ser utilizados. 
Estes nomes devem corresponder aos nomes utilizados para identificar as tarefas na 
biblioteca de componentes.   

A terceira coluna (Task_Type) serve para identificar o tipo de tarefa no DAG. O valor 
“so”, para está coluna, significa que a tarefa é do tipo fonte de dados (source) e não será 
implementada no FPGA. O valor “si” representa pontos de saída de dados (sink) que também 
não são implementadas no FPGA. Finalmente, o valor “ke” significa que a tarefa associada  à  
linha é um núcleo computacional (kernel), que deverá ser mapeada em componentes da 
biblioteca para implementação no FPGA. 
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A quarta e a quinta colunas representam a dependência de dados entre as tarefas no 
DAG.  A coluna In_Nodes lista todos os vértices do DAG que tem uma aresta dirigida para a 
tarefa associada à linha. Os números na lista, usados para identificar as tarefas,  
correspondem aos valores na coluna Node_Number. Do mesmo modo, as tarefas no DAG que 
recebem uma aresta, que parte da tarefa associada à linha, são listadas na coluna Out_Nodes. 
Na Fig B.2  tem-se o grafo correspondente ao exemplo apresentado na Fig B.1. 

 
Fig B.2 Grafo correspondente ao DAG representado pelo arquivo mostrado na Fig B.1. 

 

B.2 Formato de Arquivo para Biblioteca de Componentes
 

A Fig B.3 mostra um exemplo de descrição da biblioteca de componentes para 
implementação das tarefas do DAG das figuras Fig B.1 e Fig B.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig B.3 Formato de Arquivo Aplic_Lib.ilb para biblioteca de componentes. 
 
O arquivo é composto por dois campos, chamados de campo de contagem de 

implementações (Implementation Count) e campo de descrição de implementações 
(Implementation Description). O fim de cada campo é sinalizado por uma linha com um 

Implementation Count: 
NumberOfTasks: 8   ; 
T_5_0:  3  ; 
T_6_1:  3  ; 
T_7_2:  3  ; 
T_8_3:  3  ; 
T_9_4:  3  ; 
T_10_4:  3  ; 
T_11_4:  3  ; 
T_12_2:  3  ; 
@ 
Implementations Description <Name_Impl,Area(K),Time(ms),Mem_Ch(ms)> : 
T_5_0:   <SI1_1,687,610,12>      <SI1_2,812,357,12>        <SI1_3,1614,105,12>     ; 
T_6_1:   <SI2_1,692,1639,32>     <SI2_2,703,856,32>       <SI2_3,1136,73,32>       ; 
T_7_2:   <SI3_1,560,1564,31>     <SI3_2,775,1114,31>     <SI3_3,1298,664,31>     ; 
T_8_3:   <SI4_1,900,1257,25>     <SI4_2,1060,791,25>     <SI4_3,1718,325,25>     ; 
T_9_4:   <SI5_1,302,1098,21>     <SI5_2,347,737,21>       <SI5_3,483,376,21>       ; 
T_10_4:  <SI6_1,433,941,18>       <SI6_2,492,556,18>       <SI6_3,850,171,18>       ; 
T_11_4:  <SI7_1,797,2003,40>     <SI7_2,890,1119,40>     <SI7_3,1834,235,40>     ; 
T_12_2:  <SI8_1,900,1159,23>     <SI8_2,1094,878,23>     <SI8_3,1476,597,23>     ; 
@ 
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único caractere “@”. No campo Implementation Count, é especificado quantas tarefas estão 
mapeadas na biblioteca (NumberOfTasks: 8). As linhas seguintes especificam a quantidade de 
componentes presente na biblioteca para implementar cada uma das tarefas. Estas linhas 
iniciam com nome da tarefa seguido de “:”. Em seguida, é especificado o número de 
implementações presentes (3 no exemplo). Cada linha termina com o marcador “;”. 

O segundo campo (Implementation Description)  lista o conjunto de componentes para 
cada tarefa. Neste campo, cada linha inicia com o nome da tarefa (seguido de “:” ). Depois, 
são listados todos os componentes disponíveis para implementar a tarefa associada à linha. 
Os componentes são listados na ordem decrescente dos tempos de execução e são 
representados como 4-duplas no formato <Name_Impl,Area(K),Time(ms),Mem_Ch(ms)>.  
Name_Impl é o nome dado ao componente na biblioteca; Area(K) é o tamanho da área que o 
componente ocupa no FPGA (por exemplo, em milhares de equivalent gates - K); Time(ms) é 
o tempo de execução do componente em ms e Mem_Ch(ms) é o custo de transferência de 
dados entre a tarefa e o sistema de memória, em termos de tempo de transferência dos dados 
em ms. Deve-se observar que o tempo de execução (Time) também engloba o tempo de 
transferência de dados Mem_Ch. Assim, o tempo de processamento dos dados é dado pela 
diferença Time – Mem_Ch. 

 

B.3 Formato de Arquivo para Descrição de Arquitetura e Restrições
 

A Fig B.4 mostra um exemplo de arquivo para especificação das restrições impostas 
pela arquitetura alvo (__Architecture Constraints) e restrições para a implementação da 
aplicação (__Implementation Constraints).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig B.4 Formato de Arquivo Arch_Constr.acf. 
 
Os campos são auto-explicativos. O arquivo apresentado descreve uma arquitetura 

reconfigurável com um FPGA de tamanho igual 6589Kgates. O fator de roteamento é igual a 
80%, o que significa que 20% da área especificada dever ser reservada para garantir 
roteamento. O tempo de reconfiguração do FPGA é de 300ms.  

Os campos Mem_.... especificam as características do sistema de memória da 
arquitetura reconfigurável. No exemplo da Fig B.4, estão especificadas 10 portas de memória 
em paralelo, para conectar as tarefas da aplicação (Mem_Channels). A largura do barramento 
de dados é de 16 bits (Mem_Channels_Width) e cada canal pode endereçar até 2000 Kwords 
de memória (Mem_Sise). A única restrição de implementação da aplicação é dada por 
Max_Exec_Time, que especifica um tempo máximo para a execução da aplicação de 3000ms. 

B.4 Formato do Arquivo de Saída do Particionador
 

A Fig B.5 apresenta o formato do arquivo de saída gerado pelo programa TPTCGen.exe, que 
descreve informações sobre a busca realizada, sobre o espaço de projeto DS, na tentativa de 

__Architecture Constraints: 
Area_FPGA: 6589 ; 
Fator_Router: 80 ; 
Rec_Time: 300 ; 
Mem_Channels: 10 ; 
Mem_Channels_Width: 16 ; 
Mem_Sise: 2000 ; 
__Implementation Constraints: 
Max_Exec_Time: 3000 ; 
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encontrar  um mapeamento de tarefas do DAG em partições e componentes, que gere o 
melhor tempo de execução possível.  
 
 

5271 12 8 300 135 1790 8 249 
1 1 
2 2 
3 5 
4 43 
5 30 
6 42 
7 11 
8 1 
9 0 
0 1 6668 300 6968 6668 5271 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 2 3556 600 4156 3321 235 5248 1834 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 3 1 2 2 1 3 1  
2 2 2710 600 3310 2475 235 5145 2684 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 3 1 2 3 3 3 2  
3 3 1992 900 2892 1652 235 105 4991 2684 1614 0 0 0 0 3 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 3 3 1 3 3 3 3 2  
4 3 1668 900 2568 1187 376 105 5105 3167 1614 0 0 0 0 3 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 3 3 2 3 3 3 3 3  
5 3 1476 900 2376 922 376 178 4492 3167 2750 0 0 0 0 3 3 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3  
6 3 1543 900 2443 664 701 178 2774 4885 2750 0 0 0 0 3 3 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

132 7 2546 2100 4646 235 171 922 73 664 105 376 1834 850 3194 1136 1298 1614 483 0 0 0 0....................... 
133 7 2546 2100 4646 235 171 597 73 664 105 701 1834 850 1476 1136 1298 1614 2201 0 0 0 0 ................ 
134 8 2546 2400 4946 235 171 597 73 664 105 376 325 1834 850 1476 1136 1298 1614 483 1718 0 0 ........ 
2376 5  

Fig B.5 Formato do arquivo de saída Out_File.trc. 
 
Os resultados apresentados neste arquivo são usados para guiar o processo de 

implementação física da aplicação no FPGA, escolhendo os IP-Cores para implementação 
das tarefas e montando as partições, segundo o fluxo de projeto proposto no Capítulo 1 e o 
modelo de implementação apresentado no Capítulo 5. 

 
Primeira Linha do Arquivo
 

A primeira linha do arquivo lista um conjunto de números inteiros, separados por 
espaços em branco, que têm os seguintes significados (da esquerda para a direita):   

1- O primeiro valor é a área disponível para a implementação das tarefas no FPGA
(5271Kgates). Este valor já considera o fator de roteamento.  

2- O segundo valor é a quantidade total de tarefas no DAG, no caso 12 (DAG nas 
figuras  Fig B.1 e Fig B.2).  

3- O terceiro valor é o número de tarefas do tipo kernel  (ke), a serem implementadas 
no FPGA (8).  

4- O quarto número na linha corresponde ao tempo de reconfiguração do FPGA, que no 
caso é de 300ms.  

5- O quinto valor na linha é a profundidade da busca que foi realizada. Neste caso, o 
programa percorreu um caminho de busca pelo DS composto por  135 soluções (incluído o 
particionamento inicial ASAP) antes de terminar a sua execução. 

6-  O sexto valor, igual a 1790, corresponde à quantidade total de particionamentos que 
foram analisados durante a busca. Para cada uma das 135 soluções, ao longo do caminho de 
busca, o algoritmo teve que gerar um conjunto de particionamentos vizinhos (aplicando os 
movimentos S(tp)-T definidos no Capítulo 7) e analisar  o custo de cada um para  escolher a 
melhor solução seguinte.  Assim, o valor 1790 corresponde ao total de soluções analisadas. 

 Pode-es estimar o tamanho médio da vizinhança de cada solução corrente, realizando a 
divisão 1790/135. O cálculo indica que, para o exemplo da Fig B.5, em cada iteração do 
algoritmo, foram analisadas cerca de 13 soluções em média. 
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7- O sétimo valor na linha informa o tamanho do maior particionamento analisado. No 
caso com 8 partições. 

8- Finalmente, o oitavo número, último da linha, representa a quantidade de tempo em 
mili-segundos (ms) que o programa TPTCGen.exe gastou para realizar o particionamento. No 
caso do exemplo em questão, foram necessários 249ms para realizar o particionamento. 

   
Linhas com o Grau de Intensificação GI(R(i)) por Região R(i)

 
Após a primeira linha do arquivo Out_File.trc, tem-se um conjunto de linhas com 

apenas duas colunas de números. Nestas linhas, a primeira coluna identifica uma região R(i) 
do DS onde i é o valor nesta coluna. R(i) é a região onde todas as soluções possuem i 
partições, como definimos na Expressão D7.10, Capítulo 7. A segunda coluna indica o 
número de iterações, durante a busca, em que o programa explorou soluções na região 
associada à linha, ou seja, indica o grau de intensificação GI(R(i)) para a região, como 
definido na Expressão D7.9, Capítulo 7. 

Como exemplo, observando  a Fig B.5, percebe-se que, para o experimento em questão, 
o grau de intensificação na região R(3) tem o valor  5, enquanto na região R(5) tem valor 30. 

 
Trace da Busca pelo Espaço de Projeto

 
 Cada linha seguinte, até a penúltima no arquivo Out_File.trc, representa um 

particionamento temporal escolhido no caminho de busca, listados na ordem em que são 
alcançados pelo programa TPTCGen.exe. Cada coluna nestas linhas tem o seguinte 
significado: 

 
1- A primeira coluna é a ordem em que a solução ocorre na busca. A primeira solução 

tem valor 0 nesta coluna, indicando que esta é a solução inicial ASAP. 
2- A segunda coluna informa o número de partições na solução. Por exemplo,  a 

solução inicial ASAP tem apenas 1 partição, enquanto a solução obtida na terceira  iteração da 
busca (1a coluna = 3) tem 3 partições. 

3- A terceira coluna tem a soma dos tempos de execução de todas as partições, sem 
contar os tempos gastos com reconfiguração do FPGA. Como exemplo, na solução da 3a 
iteração, este tempo é de 1992ms. 

4- A quarta coluna é o tempo total gasto com reconfiguração do FPGA. Como exemplo, 
na 3a iteração o tempo gasto com reconfiguração é de 900ms, o que corresponde a 300ms 
para configurar a primeira partição e mais 600ms para reconfigurar as duas partições 
seguintes. 

5- A quinta coluna é o tempo total de execução da aplicação particionada, sendo a soma 
dos tempos das duas colunas anteriores. No caso da 3a iteração este tempo é 2892ms. 

6- Da sexta coluna em diante, tem-se a descrição detalhada do particionamento. A 
quantidade de colunas a partir da sexta vai depender do número de partições na solução e do 
número de tarefas no DAG. Esta quantidade é calculada pela expressão: 2×(número de
partições)+2×(número de tarefas).  

A partir da sexta coluna, uma quantidade de colunas igual ao número de partições 
informa separadamente o tempo de computação de cada partição. Continuando a usar  a 3a 
iteração como exemplo, tem-se os valores 1652,  235 e 105. Estes valores correspondem aos 
tempos de execução em ms das três partições d(π1), d(π2) e d(π3), respectivamente. 

Após as colunas de tempos de execução das partições, seguem colunas que indicam a 
área utilizada para cada partição. Na 3a iteração estas áreas são a(π1)=4991Kgates, a(π2) = 
2684Kgates e a(π3) =1614Kgates.       



 208

O restante da linha tem uma quantidade de colunas dada por 2×(número de tarefas).
Estas colunas são o resultado da concatenação dos vetores Map(AV) e Impl(AV), definidos 
pelas expressões D4.21 e D4.22 na Seção 4.2, Capítulo 4. Estes vetores mapeiam cada tarefa 
do DAG para um partição e para uma implementação de tarefa, respectivamente. Para o 
particionamento na 3a iteração do trace , este vetor é: 

 
 
                                       1   2   3   4   5   6  7   8   9  10 1112  1  2   3   4   5   6   7  8    9 10 11 12 
 Map(AV):Impl(AV) =   [0  0  0  0  3  1  1  1  1  2  2  1  0  0  0  0  3  3  1  3  3  3  3  2] 
 
Para as tarefas de 1 a 4 no DAG os valores nos vetores acima são iguais a zero (‘0’). 

Isto ocorre porque estas tarefas são do tipo “so” e “si”, como pode-se ver nas figuras Fig B.1  
e Fig B.2. Assim, elas não são implementadas no FPGA, não sendo mapeadas para partições 
e componentes. Por exemplo, nos vetores acima, a tarefa 9, do tipo kernel (“ke”), é mapeada 
na partição 1 (π1) e implementada com o componente 3 da biblioteca (Impl(v9)=3). 

A Fig B.6 mostra o particionamento temporal e a escolha de componentes 
correspondente a 3a iteração no arquivo Out_File.trc da Fig B.5.  

 
Implementation Count: 
NumberOfTasks: 8   ; 
T_5_0:  3  ; 
T_6_1:  3  ; 
T_7_2:  3  ; 
T_8_3:  3  ; 
T_9_4:  3  ; 
T_10_4:  3  ; 
T_11_4:  3  ; 
T_12_2:  3  ; 
@ 
Implementations Description <Name_Impl,Area(K),Time(ms),Mem_Ch(ms)> : 
T_5_0: <SI1_1,687,610,12>   <SI1_2,812,357,12>  <SI1_3,1614,105,12>     ; 
T_6_1: <SI2_1,692,1639,32> <SI2_2,703,856,32>  <SI2_3,1136,73,32>       ; 
T_7_2: <SI3_1,560,1564,31> <SI3_2,775,1114,31> <SI3_3,1298,664,31>    ; 
T_8_3: <SI4_1,900,1257,25> <SI4_2,1060,791,25> <SI4_3,1718,325,25>    ; 
T_9_4: <SI5_1,302,1098,21> <SI5_2,347,737,21>  <SI5_3,483,376,21>       ; 
T_10_4: <SI6_1,433,941,18>  <SI6_2,492,556,18>  <SI6_3,850,171,18>      ; 
T_11_4: <SI7_1,797,2003,40> <SI7_2,890,1119,40> <SI7_3,1834,235,40>   ; 
T_12_2: <SI8_1,900,1159,23> <SI8_2,1094,878,23> <SI8_3,1476,597,23>   ; 
@ 

(Componentes Escolhidos em destaque na Biblioteca L) 

 
 

 
(DAG de Tarefas particionado) 

 

                                                                                                (DAG de Partições) 
 

Fig B.6 Solução correspondente a 3a Interação no trace da Fig B.5. 
 

Noder_Number da Tarefa no DAG → 
Map(AV)                                 Impl(AV)

π3 

π1 

π2 




