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Resumo 
 

Atualmente, a evolução na arquitetura dos FPGAs (Field programable gate 

arrays) permite que os mesmos sejam empregados em aplicações que vão desde a 

prototipação rápida de circuitos digitais simples a coprocessadores para computação de 

alto desempenho. Entretanto, a utilização eficiente dessas arquiteturas é fortemente 

dependente, entre outros fatores, da ferramenta de síntese empregada. 

 O desafio das ferramentas de síntese está em converter a lógica do projetista em 

circuitos que utilizem de maneira efetiva a área do chip, não degradem a frequência de 

operação e que, sobretudo, sejam eficientes em reduzir o consumo de energia. Nesse 

sentido, pesquisadores e grandes fabricantes de FPGA estão, frequentemente, 

desenvolvendo novas ferramentas com vistas a esses objetivos, que se caracterizam por 

serem conflitantes. O fluxo de síntese de projetos baseados em FPGAs engloba as 

etapas de otimização lógica, mapeamento, agrupamento, posicionamento e roteamento. 

Essas fases são dependentes, de forma que, otimizações nas etapas iniciais produzem 

impactos positivos nas etapas posteriores. No âmbito deste trabalho de doutorado, 

estamos propondo uma metodologia para otimização do fluxo de síntese, 

especificamente, nas etapas de mapeamento e agrupamento. 

 Classicamente, a etapa de mapeamento é realizada mediante heurísticas que 

determinam uma solução para o problema, mas que, não permitem a busca por soluções 

ótimas, ou que beneficiam um objetivo em detrimento de outros. Desta forma, estamos 

propondo a utilização de uma abordagem multiobjetivo baseada em algoritmo genético 

e de uma abordagem multiobjetivo baseada em colônia artificial de abelhas que, 

associadas a heurísticas específicas do problema, permitem que sejam obtidas soluções 

de melhor qualidade e que resultam em circuitos finais com área reduzida, ganhos na 

frequência de operação e com menor consumo de potência dinâmica. 

 Além disso, propomos uma nova abordagem de agrupamento multiobjetivo que 

se diferencia do estado da arte, por utilizar uma técnica de predição e por considerar 

características dinâmicas do problema, produzindo circuitos mais eficientes e que 

facilitam a tarefa das etapas de posicionamento e roteamento. 

 Toda a metodologia proposta foi integrada ao fluxo acadêmico do VTR (Verilog 

to routing), um projeto código aberto e colaborativo que conta com múltiplos grupos de 

pesquisa, conduzindo trabalhos nas áreas de desenvolvimento de arquitetura de FPGAs 

e de novas ferramentas de síntese. Além disso, utilizamos como benchmark, um 



conjunto dos 20 maiores circuitos do MCNC (Microelectronics Center of North 

Carolina) que são frequentemente utilizados em pesquisas da área.  

 O resultado do emprego integrado das ferramentas frutos da metodologia 

proposta permite a redução de importantes aspectos pós-roteamento avaliados. Em 

comparação ao estado da arte, são obtidas, em média, redução na área dos circuitos de 

até 19%, além da redução do caminho crítico em até 10%, associada à diminuição na 

potência dinâmica total estimada de até 18%.  

Os experimentos também mostram que as metodologias de mapeamento 

propostas são computacionalmente mais custosas em comparação aos métodos 

presentes no estado da arte, podendo ser até 4,7x mais lento. Já a metodologia de 

agrupamento apresentou pouco ou nenhum overhead em comparação ao metodo 

presente no VTR. Apesar do overhead presente no mapeamento, os métodos propostos, 

quando integrados ao fluxo completo, podem reduzir o tempo de execução da síntese 

em cerca de 40%, isto é o resultado da produção de circuitos mais simples e que, 

consequentemente, favorecem as etapas de posicionamento e roteamento. 

Palavras-chave: FPGA, Síntese Lógica, Mapeamento Tecnológico, Agrupamento, 

Algoritmo Genético, Colônia Artificial de Abelhas. 

  



Abstract 
 

Nowadays, the evolution of FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) allows 

them to be employed in applications from rapid prototyping of digital circuits to 

coprocessor of high performance computing. However, the efficient use of these 

architectures is heavily dependent, among other factors, on the employed synthesis tool. 

 The synthesis tools challenge is in converting the designer logic into circuits 

using effectively the chip area, while, do not degrade the operating frequency and, 

especially, are efficient in reducing power consumption. In this sense, researchers and 

major FPGA manufacturers are often developing new tools to achieve those goals, 

which are characterized by being conflicting. The synthesis flow of projects based on 

FPGAs comprises the steps of logic optimization, mapping, packing, placement and 

routing. These steps are dependent, such that, optimizations in the early stages bring 

positive results in later steps. As part of this doctoral work, we propose a methodology 

for optimizing the synthesis flow, specifically, on the steps of mapping and grouping. 

 Classically, the mapping step is performed by heuristics which determine a 

solution to the problem, but do not allow the search for optimal solutions, or that benefit 

a goal at the expense of others. Thus, we propose the use of a multi-objective approach 

based on genetic algorithm and a multi-objective approach based on artificial bee 

colony that, combined with problem specific heuristics, allows a better quality of 

solutions are obtained, yielding circuits with reduced area, operating frequency gains 

and lower dynamic power consumption. 

In addition, we propose a new multi-objective clustering approach that differs 

from the state-of-the-art, by using a prediction technique and by considering dynamic 

characteristics of the problem, producing more efficient circuits and that facilitate the 

tasks of placement and routing steps . 

The proposal methodology was integrated into the VTR (Verilog to routing) 

academic flow, an open source and collaborative project that has multiple research 

groups, conducting work in the areas of FPGA architecture development and new 

synthesis tools. Furthermore, we used a set of the 20 largest MCNC (Microelectronics 

Center of North Carolina) benchmark circuits that are often used in research area.  



The results of the integrated use of tools based on the proposed methodology 

allow the reduction of important post-routing aspects evaluated. Compared to the state-

of-the-art, are achieved, on average, 19% reduction in circuit area, besides 10% 

reduction in critical path, associated with 18% decrease in the total dynamic estimated 

power. 

The experiments also reveal that proposed mapping methods are 

computationally more expensive in comparison to methods in the state-of-the-art, and 

may even be 4.7x slower. However, the packing methodology presented little or no 

overhead compared to the method in VTR. Although the present overhead mapping, the 

proposed methods, when integrated into the complete flow, can reduce the running time 

of the synthesis by approximately 40%, which is the result of more simple circuits and 

which, consequently, favor the steps of placement and routing.  

Keywords: FPGA, Logic Synthesis, Technology Mapping, Clustering, Genetic 

Algorithm, Artificial Bee Colony. 
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1  
Introdução 
 

 

O propósito deste capítulo é o de apresentar as principais motivações para o trabalho e 

de oferecer uma visão global do projeto proposto. No decorrer do capítulo são apresentadas, 

além da motivação, a definição do tema e do problema de pesquisa. São expostas também as 

hipóteses da tese, a partir das quais, são definidos os objetivos do trabalho. Finalmente, são 

apresentadas as contribuições da tese. 

1.1. Motivação  

A sociedade vive cercada por sistemas computacionais, eles são encontrados em 

aviões, aparelhos médicos, sistemas de comunicação, dispositivos portáteis. A computação 

está, inevitavelmente, presente na vida das pessoas e, sem que percebam, elas dependem, cada 

vez mais, desses sistemas. Além disso, os produtos tecnológicos empregados no dia a dia 

estão miniaturizados, possuem computação embarcada, são leves, têm crescente capacidade 

computacional e são portáteis. 

Essa evolução só foi possível, graças aos avanços na microeletrônica, que permitiram 

a miniaturização dos transistores em escalas microscópicas e o, consequente, alto grau de 

integração. Esse cenário havia sido antecipado na década de 60 por Gordon Moore, que 

previu que a capacidade dos microchips produzidos em massa iria dobrar a cada 18 meses 

(Lei de Moore) (MOORE, 1965). Além disso, contribuíram para essa evolução, avanços nas 

técnicas de fotolitografia, que permitiram a alta precisão no processo de dopagem e gravação 

dos fios; nas ferramentas EDA (Eletronic Design Automation), que automatizam o processo 

de projeto dos circuitos integrados; e no desenvolvimento de novas metodologias de fluxo de 

projeto.  A Figura 1 ilustra a lei de Moore e a evolução dos processadores Intel. 



 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO                                                                                                                          27
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Lei de Moore e evolução dos processadores Intel 

O aumento da demanda por poder computacional ocasionou, durante certo período, 

uma elevação da frequência de operação dos circuitos. Essa elevação acabou por refletir, não 

somente, o esperado aumento de desempenho computacional, mas também, num aumento 

considerável e indesejável no consumo de energia dos dispositivos. Por sua vez, um maior 

consumo de energia significa maiores custos no encapsulamento e na refrigeração dos chips, 

podendo representar 25% dos custos totais de um projeto (HSU, 2003). 

O alto crescimento na capacidade computacional, entretanto, parece não ser 

completamente satisfatório. Ademais, novos desafios surgem, deseja-se, cada vez mais, 

aumentar a velocidade de processamento, reduzir o tamanho dos produtos, aumentar o tempo 

de duração das baterias, e reduzir os custos. Esse fato ocorre porque, associada à evolução do 

hardware, o grau de complexidade das aplicações está extremamente alto.  

Aprofundando um pouco mais na questão, quando se fala em solução de problemas 

computacionais, é natural pensar em dois extremos de arquiteturas. De um lado, estão os 

circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), e do lado oposto estão os processadores 

de propósitos gerais (GPPs). Os ASICs são utilizados para solução de problemas pré-
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definidos que devem ser executados com requisitos críticos de área, retardo e consumo de 

energia. Apesar dessas vantagens, o projeto de um ASIC é custoso financeiramente e 

demanda um tempo de projeto relativamente alto. Esse alto time-to-market acaba retardando a 

introdução do chip no mercado e reduzindo o potencial lucro.  Além disso, ASICs não 

apresentam flexibilidade, constituem-se de hardware permanente, onde mudanças requerem o 

desenvolvimento de um novo projeto. Os processadores de propósitos gerais (GPPs), por sua 

vez, são uma alternativa de menor custo e maior flexibilidade. Nesta arquitetura, a aplicação é 

implementada em pequenas funções (instruções) que são executadas sequencialmente ou 

paralelamente, sendo possível o reuso do silício para uma variedade de tarefas. Embora, o uso 

de GPPs apresente as vantagens citadas, as aplicações que utilizam processadores baseados 

em um conjunto de instruções são, frequentemente, ineficientes em comparação as soluções 

que utilizam hardware dedicado. Uma alternativa para esta limitação tem sido uso de 

processadores com múltiplos núcleos que permitem o aumento no desempenho devido ao 

processamento paralelo (HSU, 2003).   

Na janela entre esses dois domínios, arquiteturas não convencionais, que podem 

eliminar ou reduzir alguns gargalos emergem. Entre elas se destacam as unidades de 

processamento gráfico (GPUs) e as plataformas reconfiguráveis, bem representadas pelos 

FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays). 

A GPU tem uma arquitetura massivamente paralela com milhares de pequenos núcleos 

que manipulam múltiplas tarefas de forma simultânea, são flexíveis e fáceis de programar 

usando linguagens de alto nível. Por estas razões, tem sido empregada como coprocessador 

para um grande número de aplicações. Já os FPGAs, são matrizes lógicas de alta densidade, 

possuem alto nível de versatilidade e flexibilidade, permitindo que o desenvolvedor conduza a 

implementação do hardware módulo a módulo, são reprogramáveis, o que facilita a correção 

de erros de projeto sem custos de hardware adicional. Possibilita também, a seleção do nível 

adequado de paralelismo para implementação dos algoritmos. O hardware pode ser utilizado 

para aproximar um chip customizado, eliminando ineficiências que possam ser causadas por 

modelos de execução tradicionais, como ocorre nos GPPs  (INTEL CORPORATION, 2015), 

além disso, seu time-to-market é reduzido em comparação ao projeto de ASICs, já que não há 

a necessidade de geração de máscara. 

Ao longo dos anos, em consonância com a lei de Moore, as arquiteturas de FPGAs 

também têm evoluído, sua capacidade lógica tem aumentado e novos tipos de blocos lógicos 

(BRAMs, DSPs, PLLs) têm surgido nas arquiteturas  (XILINX CORPORATION, 2014a) 
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(ALTERA CORPORATION, 2014a). Essas mudanças permitiram que o papel do FPGA 

fosse estendido. Os FPGAs tornaram-se uma opção de solução de sistemas completos, e têm 

sido utilizados na indústria aeroespacial, em soluções médicas, em comunicações e como 

hardware acelerador em aplicações de computação científica (MEDEIROS, ROCHA, et al., 

2012) (SHUAI, JIE, et al., 2008).  Nesse contexto, para suportar o projeto de dispositivos 

programáveis complexos, as ferramentas de síntese desempenham um papel fundamental na 

função de entregar soluções de projetos com alto desempenho, alta densidade e baixo 

consumo de energia. 

Especificamente, os projetos objetivando FPGAs são desenvolvidos em duas etapas: a 

descrição dos módulos que compõem o projeto, normalmente feita em linguagem de descrição 

de hardware; e a síntese, que converte esta descrição no arquivo binário de programação do 

FPGA.  

Para uma maior eficiência da aplicação, o projetista deve desenvolver e descrever o 

projeto buscando explorar as características presentes na arquitetura, como por exemplo, o 

potencial de paralelismo da mesma, ou a hierarquia de memória e a presença de blocos 

lógicos especiais para as operações mais complexas. Feito isto, cabe à ferramenta de síntese 

mapear, de forma eficiente, a lógica descrita na arquitetura de hardware. A fase de síntese é 

fundamental na definição de diversos aspectos que impactam no desempenho dos projetos. O 

caminho crítico é um desses aspectos, que determina a frequência de operação final do 

circuito. A distribuição dos pontos quentes é um segundo fator, que interfere no consumo de 

energia e na confiabilidade do hardware. A utilização eficiente da área do chip é um terceiro 

requisito a se considerar. 

Com o desafio de explorar a potencialidade de uma arquitetura computacional 

extremamente poderosa, mas com dependência da eficiência da ferramenta de síntese, 

pesquisadores têm buscado otimizar os algoritmos que as compõem  (DEMING, CONG, et 

al., 2010) (GOEDERS e WILTON, 2012) (LUU, ANDERSON e SCOTT ROSE, 2011). 

Apesar desses esforços, evidências de que as ferramentas acadêmicas produzem circuitos que 

executam abaixo do ótimo podem ser encontradas (RAJAVEL e AKOGLU, 2011). Além 

disso, são comuns, as atualizações de versões otimizadas de ferramentas comerciais que 

prometem melhorar a qualidade e o desempenho da síntese. 

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma metodologia 

para síntese de circuitos em FPGAs baseada em otimização multiobjetivo. Em linhas gerais, 

os métodos propostos são baseados em mecanismos biológicos de adaptação, e têm o 
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propósito de produzir circuitos que utilizam os recursos computacionais de forma eficiente, 

reduzam o caminho critico e o consumo de energia. 

1.2. Tema e Problema de pesquisa 

As ferramentas de síntese para FPGAs, acadêmicas e comerciais, têm evoluído ao 

longo dos anos, com o objetivo de acompanhar o progresso do hardware, de forma a utilizar 

de maneira mais eficiente, todas as potencialidades da arquitetura. Evidências desse 

desenvolvimento são as constantes versões e atualizações das ferramentas das duas principais 

fabricantes de FPGA, a Xilinx (XILINX CORPORATION, 2014a) e a Altera  (ALTERA 

CORPORATION, 2014a). Além disso, no âmbito acadêmico, em 2012, foi criado o projeto 

colaborativo VTR (Verilog to Routing) (ROSE, LUU, et al., 2012) que visa facilitar o 

desenvolvimento de arquiteturas de FPGA e ferramentas de CAD (desenho auxiliado por 

computador).  

É neste tema que o presente trabalho de pesquisa está enquadrado: o papel das etapas 

do fluxo de síntese na qualidade dos projetos em FPGA. Baseado neste tema deseja-se 

responder a seguinte questão: Tendo em vista os esforços da academia e dos grandes 

fabricantes de FPGAs em otimizar as ferramentas de síntese, há ainda um espaço no estado da 

arte que possibilite a utilização de novas técnicas de computação para melhorar a qualidade 

dos circuitos implementados em FPGAs sob aspectos importantes de projeto como: área, 

desempenho e consumo de potência. 

Assim, o propósito desta tese é contribuir para o estado da arte através do 

desenvolvimento de metodologias de otimização multiobjetivo que possibilite, a melhor 

utilização da área do chip, a redução no retardo dos circuitos e que viabilize a redução do 

consumo de energia.  

1.3. Hipóteses 

Esta tese propõe otimizações em duas etapas do fluxo de síntese de projetos baseados 

em FPGA. Tal fluxo é composto pelas etapas de síntese lógica e otimização, mapeamento, 

agrupamento, posicionamento e roteamento.  Especificamente, as otimizações propostas são 

aplicadas às fases de mapeamento e agrupamento. Desta forma, as hipóteses a serem 

validadas nesta tese foram subdivididas e relacionadas às etapas alvo. 
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Mapeamento 

 Técnicas de computação evolucionária podem ser empregadas para promover a 

otimização multiobjetivo na fase de mapeamento no fluxo de síntese. 

 É possível otimizar simultaneamente alguns aspectos de projeto, como: a área,  

número de interconexões e consumo de potência dinâmica de circuitos lógicos. 

  A otimização na fase de mapeamento tecnológico ocasiona melhoria na qualidade do 

circuito roteado, promovendo circuitos menores, mais rápidos e com menor dissipação 

de potência. 

Agrupamento 

 O processo de agrupamento através da estratégia bottom-up é mais eficiente quando o 

status do problema é atualizado a cada iteração e quando a predição do estado futuro 

dos blocos lógicos é empregada.  

 A otimização na etapa de agrupamento resulta na melhoria de aspectos pós-

roteamento, produzindo circuitos mais eficientes em termos de área, desempenho e 

consumo de potência. 

1.4. Objetivo do trabalho 

Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia de otimização 

multiobjetivo que atua nas etapas de mapeamento e agrupamento do fluxo de síntese de 

FPGAs, com a finalidade de reduzir métricas de área, caminho crítico e consumo de potência.  

Objetivos específicos 

 Determinar os fatores que impactam os objetivos a serem otimizados: área, 

desempenho e consumo de potência. 

 Determinar influência das ferramentas de síntese nas métricas de projetos baseados em 

FPGAs. 

 Desenvolver metodologia de mapeamento baseada em algoritmo genético. 

 Desenvolver metodologia de mapeamento baseada em colônia artificial de abelhas. 
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 Desenvolver mecanismos de otimização multiobjetivo para a etapa de agrupamento do 

fluxo de síntese. 

 Definir metodologia de análise de resultados e comparativo das técnicas propostas. 

1.5. Contribuições da Tese 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, foi considerado como contribuição, o 

desenvolvimento de uma metodologia para melhoria da qualidade das etapas de mapeamento 

e agrupamento no fluxo de síntese de FPGAs.  

Especificamente, para a fase de mapeamento, os métodos desenvolvidos foram baseados 

em estratégias de computação evolucionária: o algoritmo genético e a colônia artificial de 

abelhas. A aplicação de técnicas de computação evolucionária aplicadas ao problema de 

mapeamento tecnológico constitui uma inovação, já que os métodos presentes no estado da 

arte são baseados em heurísticas. 

Destaca-se ainda como contribuição o uso do conhecimento específico do problema que é 

capaz de reduzir o espaço de busca e conduzir o algoritmo a regiões promissoras deste espaço. 

Para tanto, foi proposto um método baseado e adaptado ao tamanho da rede lógica.  

 Especificamente para a estratégia baseada em colônia artificial de abelhas, foram 

propostas inovações ainda não apresentadas no estado da arte. Como o emprego de 

probabilidades de recombinação adaptativas para as fases das abelhas campeiras e 

observadoras. 

 Os métodos propostos resultaram na utilização mais eficiente da área do chip, na redução 

do número de interconexões entre os elementos básicos do circuito, de forma a melhorar 

aspectos de roteamento, bem como, na redução o consumo de energia das aplicações testadas. 

 Para o agrupamento, a técnica proposta foi capaz de contribuir para o estado da arte, 

por propor uma nova função de custo, baseada não somente na análise do estado dos blocos 

lógicos candidatos a agrupamento, mas, sobretudo, no estado atual do cluster e na predição do 

seu estado futuro. Desta forma, a técnica é capaz de reduzir importantes aspectos de 

roteamento, como: retaro de roteamento e consequente diminuição no retardo do caminho 

crítico, comprimento do fio, largura do canal, bem como, na potência de roteamento. 

 No âmbito científico os trabalhos desenvolvidos durante a tese resultaram em 

publicações, conforme listagem abaixo: 
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 Título: Algoritmos de Mapeamento e Clustering Multiobjetivo para FPGAs 
Publicado em: Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais 
(SBESC) 
Ano: 2013 
Local: Niterói, RJ  

 Título: MogaMap: An Application of Multi-Objective Genetic Algorithm for LUT-
Based FPGA Technology Mapping 
Publicado em: 20th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and 
Systems (ICECS) 
Ano: 2013 
Local: Abu Dhabi, UAE 

 Título: MogaMap and DynPack: Multi-Objective Mapping and Packing Algorithms 
for Optimization of Area, Performance and Power Consumption in FPGAs 
Publicado em: 27th Symposium on Integrated Circuits and Systems Design (SBCCI)  
Ano: 2014 
Local: Aracaju, SE 

 Título: DynPack: Dynamic Multi-Objective Packing Algorithm for Optimization of 
Post Place-and-Route Metrics in FPGAs 
Publicado em: 21st  IEEE International Conference on Electronics Circuits and 
Systems ICECS  
Ano: 2014 
Local: Marseille, France 

 Título: ABeeMap: A Mapping Algorithm based on Multi-Objective Artificial Bee 
Colony 
Publicado em: 20th International Workshop on Power And Timing Modeling, 
Optimization and Simulation (PATMOS)  
Ano: 2015 
Local: Salvador, BA 

 Título: MogaMap2: Multi-Objective Mapping Algorithm with parameter control for 
optimize Area, Performance and Power Consumption in FPGA 
Publicado em: Journal of Integrated Circuits and Systems, vol 10, n° 2  
Ano: 2015 

1.6. Estrutura do documento 
 

O capítulo 2 é dedicado aos estudos preliminares. Neste capítulo, são abordados todos os 

temas gerais, necessários ao entendimento do escopo da tese. É apresentada uma visão geral 

sobre a arquitetura dos FPGAs, plataforma alvo desse estudo, e são definidas as etapas do 

fluxo de síntese, das quais o mapeamento e o agrupamento deseja-se otimizar. Além disso, é 

apresentada uma conceituação sobre otimização multiojetivo e são apresentadas as métricas 

de desempenho utilizadas para comparação dos algoritmos propostos no escopo deste 
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trabalho. É apresentada uma visão geral sobre técnicas de computação evolucionária e são 

apresentados os conceitos gerais dos algoritmos genéticos e dos algoritmos baseados em 

inteligência coletiva, especificamente a colônia artificial de abelhas. Finalmente, são 

apresentadas técnicas de otimização multiobjetivo baseadas em algoritmo genético e na 

colônia artificial de abelhas. Para estas técnicas é feito um estudo das características 

interessantes para o problema proposto. 

O estado da arte é apresentado no capítulo 3. O capítulo é dividido em seções para que 

sejam avaliadas, de forma isolada, as principais estratégias de mapeamento e agrupamento 

presentes na literatura e que embasaram o desenvolvimento desta tese.  

O capítulo 4 apresenta um estudo comparativo dos ambientes candidatos a ambientes 

experimentais de projeto. Em seguida, são apresentados, de forma sucinta, os detalhes do 

VTR (Verilog-to-Routing), que consiste em uma ferramenta de síntese acadêmica, com a qual 

os algoritmos, fruto das estratégias propostas neste trabalho, foram integrados. 

A metodologia proposta é apresentada no capítulo 5. A exemplo do que ocorreu no 

capítulo 3, o capítulo 5 é seccionado de forma que são apresentadas as estratégias de 

mapeamento e agrupamento de forma independente. Para o mapeamento, são apresentados o 

MogaMap (mapeamento multiobjetivo baseado em algoritmo genético) e o MoBeeMap  

(mapeamento multiobjetivo baseado em colônia artificial de abelhas). Para o agrupamento, é 

apresentada a técnica proposta intitulada de DinPack (Agrupamento dinâmico). 

Finalmente, os resultados experimentais são apresentados no capítulo 6. Neste 

capítulo, é feita uma análise pré-roteamento das ferramentas de mapeamento. A partir dessa 

análise, é possível identificar quais as contribuições das metodologias propostas com respeito 

à redução do número de LUTs e do número de interconexões entre essas LUTs. Em seguida é 

feita uma análise pós-roteamento que permite analisar os efeitos das reduções citadas acima 

nos circuitos roteados. Nessa análise são avaliadas importantes aspectos de hardware, como: 

número de CLBs, caminho crítico, largura do canal, comprimento do fio e estimativas de 

potência. Neste caso, o MogaMap e o MoBeeMap são comparadas a duas abordagens 

presentes no estado da arte. Para a análise do DinPack, são também avaliadas os aspectos pós-

roteamento. Em seguida, é feita uma análise de integração do MogaMap e do MoBeeMap ao 

DinPack e, novamente, é feita a análise pós-roteamento.



35 
 

2  
Estudos Preliminares 

 

 

O propósito deste capítulo é o de oferecer uma visão geral dos principais 

conceitos, métodos e técnicas que embasam o entendimento dos capítulos seguintes. O 

capítulo inclui uma visão geral sobre a arquitetura lógica e de roteamento dos FPGAs, 

trata das fontes de consumo de potência para a tecnologia CMOS, inclui também, a 

conceituação básica sobre as etapas do fluxo de síntese, com foco mais detalhado nas 

fases de mapeamento e agrupamento, das quais tratam esse trabalho.  Em seguida, é 

tratado o assunto de otimização multiobjetivo e são apresentadas as métricas de 

desempenho que serão utilizadas na avaliação das técnicas propostas. Posteriormente, 

são apresentados os conceitos básicos da computação evolucionária, ramo que norteou 

boa parte dos trabalhos desta tese. Finalmente, são apresentadas conceituações básicas 

sobre os algoritmos genéticos e a inteligência de enxames, bem como, são apresentadas 

estratégias multiobjetivo baseadas nesses conceitos. 

2.1. FPGAs 

2.1.1.  Visão Geral 

Os FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) pertencem a uma classe de 

dispositivos de silício programáveis que podem ser eletricamente configurados para 

implementar as funcionalidades de qualquer tipo de circuito ou sistema digital  (KUON, 

TESSIER e ROSE, 2008)  (CHEN, CONG e PAN, 2006).  A tecnologia mais popular 

de programação para os recursos do FPGA, tanto lógicos, como de roteamento, é 
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baseada em SRAM. Essa tecnologia oferece reconfigurabilidade à custa de volatilidade. 

Nos FPGAs, o hardware é programável, sendo por isso, diferenciados dos tradicionais 

circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), que são construídos de forma 

customizada para um projeto particular. A Figura 2 mostra uma visão geral da 

arquitetura.  

Os blocos na periferia do chip são os blocos de entrada e saída (ES), eles 

permitem a interconexão do chip com o mundo externo. Os blocos em maior quantidade 

na figura são os blocos lógicos configuráveis (CLBs) responsáveis pela implementação 

da lógica digital dos circuitos distribuídos em todo chip. Os canais de roteamento, 

representados pelas linhas pretas, circundam os CLBs e permitem a comunicação entre 

eles. As arquiteturas de roteamento programáveis, que aparecem em branco na 

interconexão entre os canais de roteamento, são compostas pelos switches, que 

conectam fios em canais adjacentes e, os blocos de interconexão, que permitem a 

conexão dos CLBs com os canais de roteamento. Por fim, os núcleos embarcados são os 

blocos especiais, como blocos multiplicadores, blocos de memória e até processadores, 

que permitem a implementação eficiente de sistemas complexos no chip. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. FPGA heterogêneo com blocos lógicos  complexos, blocos de memória e multiplicadores. 
 

2.1.2. Arquitetura Lógica 

A estrutura interna de um CLB é composta por um cluster de N elementos 

lógicos básicos, os BLEs, conforme ilustra a Figura 3. A estrutura interna de um BLE 

simples também é apresentada na Figura 3. Normalmente, um BLE é composto de 

lookup tables (LUTs) de K entradas, flip-flops, multiplexadores e alguma lógica 
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combinacional. Uma K-LUT consiste em um bloco de RAM que é indexado pelo estado 

lógico das K entradas e, sua saída corresponde ao conteúdo armazenado na posição 

indexada. Dessa forma, uma K-LUT implementa qualquer função booleana de até K 

entradas. 

Em geral, o número de entradas I do CLB é menor do que o número total de 

entradas dos elementos básicos internos ao mesmo. Esta redução é possível porque os 

sinais de entrada do CLB são frequentemente compartilhados entre múltiplos BLEs. 

Segundo Ahmed  (AHMED e ROSE, 2004), o número de entradas I de um CLB 

composto por N BLEs com K-LUTs é dado por: 

  
 

 
       

(2-1) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

O fato do FPGA possuir uma arquitetura hierárquica, onde um conjunto de 

blocos de menor granularidade (BLEs, por exemplo) compõe um bloco de maior 

granularidade (CLB, por exemplo) tem efeitos positivos em algumas métricas dos 

circuitos implementados na arquitetura. Essa hierarquia permite a redução no número de 

blocos lógicos usados no caminho crítico de um dado circuito, bem como, a redução na 

quantidade de estruturas de roteamento necessárias para interconexão entre esses 

blocos. Essas reduções contribuem para uma substancial melhoria do desempenho, já 

que diminuem o retardo de roteamento. Ademais, a diminuição do uso dos recursos de 

roteamento reflete-se na diminuição das capacitâncias e, por consequência, na redução 

do consumo de potência dinâmica.  

 

Figura 3. Bloco Lógico Complexo e Elemento Lógico Básico 
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Mais recentemente, os principais fabricantes de FPGAs têm introduzido BLEs 

um pouco mais complexos. Um exemplo é a família Stratix V da Altera que emprega 6-

LUTs divisíveis, chamadas de módulos lógicos adaptativos (ALMs)  (ALTERA 

CORPORATION, 2014b). Um ALM é uma estrutura de 8 entradas que pode 

implementar muitas funções combinacionais: uma função lógica de 6 entradas, duas 

funções lógicas de 4 entradas, uma função de 5 entradas e uma de 3 entradas, ou duas 

funções de 6 entradas que compartilham 4 entradas e que possuem a mesma função 

lógica. Outro exemplo, é o Virtex 5  (XILINX CORPORATION, 2014b) da Xilinx que 

emprega uma 6-LUT que pode implementar duas funções de 5 entradas que 

compartilhem 5 entradas, ou duas funções de 4 entradas que compartilham um número 

menor de entradas. 

Além de hierárquica, a arquitetura dos FPGAs é também heterogênea. A 

heterogeneidade surgiu da necessidade de implementação mais eficiente de algumas 

funções específicas. O uso de blocos específicos permite melhorar a eficiência na 

utilização da área do chip, bem como, possibilita a melhoria no desempenho dos 

circuitos e a redução no consumo de potência. O bloco de memória é um exemplo de 

bloco heterogêneo. Esses blocos podem ser flexíveis e configuráveis, um bloco de 2K 

pode ser configurado como 2048 x 1, 1024 x 2, 512 x 4 ou 256 x 8, além disso, 

configurações de FIFO podem ser suportadas. Outro tipo de bloco presente nos FPGAs 

contemporâneos são os blocos multiplicadores. Os primeiros destes consistiam em 

multiplicadores 18 x 18 usando aritmética complemento a dois.  Atualmente, 

arquiteturas mais sofisticadas podem ser encontradas, incluindo multiplicadores 

acumuladores ou multiplicadores divisíveis. Por exemplo, o Stratix V contém blocos 

DSP com dois multiplicadores que podem ser configurados em alguns módulos: um 

multiplicador 27 x 27, dois multiplicadores 18 x 18 ou três multiplicadores 9 x 9  

(ALTERA CORPORATION, 2014c). Os processadores embarcados também estão 

presentes nos FPGAs heterogêneos. A família Virtex da Xilinx embarca processadores 

Power PC  (XILINX CORPORATION, 2015) e os FPGAs Stratix 10 integram em sua 

arquitetura um processador quad-core 64 bit ARM® Cortex®-A53 hard processor 

system  (ALTERA CORPORATION, 2015a).  

https://www.altera.com/products/fpga/stratix-series/stratix-10/features.html#hardprocessorsystem
https://www.altera.com/products/fpga/stratix-series/stratix-10/features.html#hardprocessorsystem
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2.1.3. Arquitetura de Roteamento 

A arquitetura de roteamento dos FPGAs permite conexões entre blocos lógicos e 

entre blocos lógicos e blocos de entrada e saída. Para tanto, a estrutura de roteamento 

consiste em fios e switches programáveis. Essa estrutura deve ser flexível a ponto de 

suportar as demandas de roteamento locais e os roteamentos mais distantes e, ao mesmo 

tempo, deve atender aos objetivos de desempenho e consumo de potência dos projetos. 

Para atender a características de localidade, a arquitetura dos FPGAs possui fios de 

roteamento curtos e rápidos, já para as conexões mais distantes, fios mais longos estão 

presentes. 

 Assim, a arquitetura de roteamento em um FPGA é dividida em dois 

componentes: o roteamento segmentado local e o roteamento dedicado. O roteamento 

segmentado local é usado para prover a interconexão entre blocos lógicos. Já o 

roteamento dedicado é usado para sinais globais que são necessários para grande parte 

dos blocos lógicos, e que, por isso, devem possuir baixas distorções, é o caso, por 

exemplo, dos sinais de relógio e de reset. Para reduzir as distorções, a maioria dos 

FPGAs comerciais emprega PLLs (phase-locked loop) e DLLs (delay-locked loop).  

  O roteamento estilo ilha é utilizado em grande parte dos FPGAs comerciais. Ele 

se caracteriza pela presença de canais de roteamento segmentado local em todos os 

quatro lados do bloco lógico. Esses canais são pré-fabricados e permitem conexões 

programáveis entre blocos switches, blocos de conexão e blocos lógicos.  O número de 

fios de um canal de roteamento W é chamado de largura do canal e são utilizados 

segmentos de fio de diferentes comprimentos em cada canal, de modo a permitir o uso 

do comprimento mais apropriado para cada conexão.  

Os blocos de interconexão proveem a conexão dos pinos dos blocos lógicos aos 

fios do canal de roteamento. A fração de segmentos de fio em um canal que se conecta a 

um pino de entrada do bloco lógico é definida como flexibilidade do bloco de conexão 

de entrada, Fc,in. De forma similar, a fração de segmentos de fio em um canal que se 

conecta a um pino de saída do bloco lógico é a flexibilidade de saída do bloco de 

conexão, Fc,out.  

Os switches são responsáveis pela conexão entre os segmentos de fio. A 

flexibilidade de um switch Fs é o número de fios para o qual cada fio que chega ao 

switch pode se conectar.  A Figura 4 ilustra a arquitetura de roteamento detalhada onde 
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é possível verificar que Fc,in é 1/4, Fc,out vale 2/4. As conexões do switch são 

representadas pelas linhas tracejadas, assim é possível verificar que Fs é igual a 3. Na 

figura estão presentes fios curtos de comprimento 1 que alcançam um bloco lógico e 

fios longos que passam ao longo de múltiplos blocos lógicos. A largura do canal W vale 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Arquitetura de roteamento detalhada (adaptado de  (KUON, TESSIER e ROSE, 2008)) 

2.1.4. Distribuição do Relógio 

Os FPGAs modernos têm a flexibilidade de prover diferentes domínios de 

relógio (clock) dentro do chip, permitindo projetos assíncronos. Assim, cada FPGA 

suporta múltiplos domínios de relógio que podem ser globais ou locais  

(LAMOUREUX e WILTON, 2006a). As redes de relógio global podem ser distribuídas 

por todo o chip. Por outro lado, as linhas de relógio local são limitadas a uma região, 

normalmente um quadrante.  

A distribuição dos sinais de relógio é realizada em estágios, no primeiro estágio, 

o sinal é levado da fonte ao centro de cada região, no segundo estágio, o relógio é 

distribuído do centro das regiões aos blocos lógicos e, finalmente, no terceiro estágio, os 

sinais são conectados aos elementos lógicos dentro dos blocos lógicos. 
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Um exemplo de rede de relógio hierárquica pode ser encontrado na arquitetura 

do Stratix V da Altera®, onde existem redes de relógio globais (GCLK), redes de 

relógio regionais (RCLK) e periféricas (PCLK). As redes GCLK se distribuem por todo 

o chip e servem de fonte de relógio de baixa distorção para os blocos funcionais. Essas 

redes são utilizadas pelos sinais globais de clear e enable. As redes RCLK são 

aplicáveis a apenas um quadrante e provêem redes de relógio de baixa distorção e 

retardo aos elementos internos ao quadrante. Já as redes PCLK conduzem sinais para 

dentro e para fora do dispositivo  (ALTERA CORPORATION, 2015b). 

2.1.5. Fontes de Consumo de Potencia em dispositivos CMOS 

A equação básica de consumo de potência em dispositivos CMOS inclui duas 

componentes: a potência dinâmica e a potência estática  (KEATING, FLYNN, et al., 

2007). A potência dinâmica é consumida quando o dispositivo está ativo e os sinais 

estão chaveando, ou seja, transitando de nível lógico zero para nível lógico um, ou vice-

versa. Já a potência estática é devido à fuga e é consumida quando o dispositivo está 

alimentado, independente da alteração nos sinais.   

 

 

 

 

 

Figura 5. Potência de chaveamento 

A principal fonte de potência dinâmica é a potência de chaveamento que é a 

potência necessária para carga e descarga da capacitância de saída das portas lógicas. 

Essa potência é ilustrada na Figura 5. A potência de chaveamento é causada pela 

transição dos sinais de um circuito e é regida pela equação (2-2): 

      
 

 
∑      

         

    
    (2-2) 

 

 



CAPÍTULO 2. ESTUDOS PRELIMINARES   42                                                                                            
 

Onde Ci é a capacitância de saída vista pelo sinal i, f é a frequência do relógio, αi 

é a atividade de chaveamento que corresponde ao número de transições do sinal i por 

ciclo de relógio e VDD é a tensão de alimentação. 

É possível observar pela equação (2-2), que a potência de chaveamento 

independe do tamanho do transistor, mas é função da atividade de chaveamento e da 

carga capacitiva. 

 Além da potência de chaveamento, uma segunda fonte de potência contribui 

para a potência dinâmica, trata-se da potência de curto circuito, que é devida à chamada 

corrente de curto circuito que flui entre a tensão de alimentação VDD e o GND no 

intervalo de tempo entre uma transição. A corrente de curto-circuito é ilustrada na 

Figura 6. 

 

 

 

Figura 6. Corrente de curto circuito 

Conforme indicado na Figura 6, a potência de curto circuito ocorre quando 

ambos os transistores NMOS e PMOS estão ativos e é modelada pela equação (2-3): 

         
 

  
                (2-3) 

 Onde β é o ganho do transistor, VT é a tensão threshold (tensão de limiar) e τ é o 

tempo entre uma transição na porta lógica. 

 Como ambas as potências de chaveamento e de curto circuito estão associadas 

com a transição de nível lógico do sinal, estas são chamadas de potência dinâmica. De 

uma forma geral, a potência de curto circuito ocorre somente em um curto intervalo de 

tempo entre cada transição, por isso, a potência dinâmica é dominada pela potência de 

chaveamento. 

As técnicas empregadas para a redução da potência dinâmica baseiam-se na 

redução da tensão  (NABINA e NUNEZ-YANEZ, 2012) (ZHANG, BERMAK e 

BOUSSAID, 2010) e frequência (STERPONE, CARRO, et al., 2011), bem como, na 

redução da atividade de chaveamento  (RAVISHANKAR, ANDERSON e KENNINGS, 

2012).  
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Uma atenção especial deve ser dada às técnicas que empregam a redução de 

tensão como forma de minimizar a potência dinâmica. Apesar da dependência 

quadrática da potência com a tensão de alimentação, a redução na tensão provoca um 

aumento no retardo das portas lógicas, conforme definido na equação (2-4), onde CL é a 

capacitância de carga da porta  (MUTOH, DOUSEKI, et al., 2002) (KAO, 

CHANDRAKASAN e ANTONIADIS, 1997).  

   
     

         
 

 
(2-4) 

 A potência estática é determinada, principalmente, pela tecnologia de fabricação. 

Essa potência é dissipada pela existência de correntes que fluem no transistor MOS em 

estado de repouso: a corrente de Porta Óxido, que aumenta exponencialmente com a 

redução da espessura do óxido; a corrente Subthreshold (sublimiar), que flui entre fonte 

e dreno e que aumenta exponencialmente quando VT  (tensão threshold ou de limiar) é 

reduzida; a corrente porta dreno induzida, que flui do dreno para ao substrato induzida 

pelo efeito de campo causado no MOSFET pela alta tensão entre dreno e porta; e a 

corrente reversa causada pelos portadores minoritários na região de depleção. Dessas, a 

corrente porta óxido e a corrente sublimiar são as mais significativas.  As correntes são 

ilustradas na Figura 7. 

A corrente sublimiar pode ser aproximada pela equação (2-5). Neste caso, W e L 

são as dimensões do transistor, Vth é a tensão térmica, e o parâmetro n é função do 

processo de fabricação e varia de 1,0 a 2,5.  

           
 

 

 
 

      
     

 
(2-5) 

 

 

 

Figura 7. Correntes que contribuem para a potência estática 

 A equação (2-5) mostra que a corrente sublimiar depende exponencialmente da 

diferença entre VGS (tensão porta-fonte) e VT (tensão limiar). Essa característica provoca 

um conflito entre a potência estática e a potência dinâmica. De acordo com a equação     
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(2-2), uma maneira efetiva de redução da potência dinâmica se dá através da redução de 

VDD. Entretanto, ao reduzir VDD, para manter o desempenho, é necessário também 

reduzir VT (conforme equação (2-4)). Isso provoca um aumento exponencial na corrente 

ISUB. Esse conflito tornou-se cada vez mais significativo com a miniaturização dos 

transistores, já que, conforme previsto em (KAO, CHANDRAKASAN e 

ANTONIADIS, 1997) atingiu-se um ponto em que a potência estática passou a superar 

a potência dinâmica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Comportamento das potências estática e dinâmica com o processo tecnológico (KAO, 

CHANDRAKASAN e ANTONIADIS, 1997) 

Para as tecnologias anteriores a 90nm, a corrente estática era dominada pela 

corrente sublimiar, entretanto, com a redução do tamanho dos transistores a corrente 

porta-óxido passou a tornar-se significativa, isto porque, ela aumenta com a redução da 

espessura do óxido.  

Pela natureza tecnológica da potência estática, grande parte do esforço destinado 

à redução de consumo de potência através de otimização de ferramentas de síntese tem 

se dado no intuito de redução do consumo de potência dinâmica  (ANDERSON, 2005) 

(LAMOUREUX, 2007) (MARQUARDT, BETZ e ROSE, 2000). A nossa contribuição 

para a área segue a mesma tendência, tendo foco na redução de potência dinâmica, 

através da redução das componentes de capacitância e de atividade de chaveamento.  
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2.2. Fluxo de síntese 

A implementação de projetos em FPGA tem início a partir da descrição do 

comportamento do circuito desejado. Tipicamente, essa descrição se dá em nível de 

transferência de registradores (RTL). Cabe, então, à ferramenta de síntese converter a 

descrição em um conjunto de bits que será utilizado na programação do FPGA. A 

conversão se dá através de um fluxo de projeto implementado por ferramenta EDA que, 

por sua vez, é composto de cinco etapas: síntese lógica e otimização, mapeamento 

tecnológico, agrupamento, posicionamento e roteamento. 

O fluxo de síntese típico é ilustrado na Figura 9. A partir da descrição do 

circuito, a fase de síntese lógica e otimização é responsável por traduzi-lo em uma 

netlist de portas lógicas e pela simplificação das funções lógicas do circuito. Essa 

simplificação se dá sem o uso de qualquer informação tecnológica, o que ocorre é que 

as redundâncias são removidas nesta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapeamento tecnológico é a etapa do fluxo que traduz a lógica otimizada para 

a arquitetura alvo. No caso específico dos FPGAs, o menor nível de granularidade da 

lógica são as LUTs (Look-Up Tables), que implementam toda a parte combinacional 

dos circuitos, e os flip-flops que proveem a parte sequencial.  Desta forma, o 

mapeamento recebe a netlist de blocos lógicos otimizada e mapeia essa lógica em LUTs 

 
Figura 9. Fluxo tradicional de EDA 
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e flip-flops, onde cada função lógica delimitada por K entradas é mapeada em uma K-

LUT. Esse processo é tratado como um problema de cobertura. A fase de mapeamento 

entrega a implementação da lógica mapeada em LUTs e flip-flops. 

O agrupamento é a etapa em que blocos básicos, blocos de menor granularidade, 

são agrupados formando blocos mais complexos, blocos de maior granularidade que 

podem ser mapeados em blocos lógicos físicos do FPGA. Como exemplo, conjuntos de 

LUTs e flip-flops que constituem elementos lógicos básicos são agrupados em blocos 

lógicos complexos (CLBs). A tarefa do algoritmo de agrupamento é determinar, a partir 

de objetivos pré-definidos, como será feita esta associação de blocos básicos. A maioria 

das ferramentas de agrupamento minimiza o número de blocos lógicos, o número de 

conexões entre esses blocos, e o retardo no caminho crítico.  A ferramenta de 

agrupamento recebe como entrada a netlist de blocos básicos, produzida durante a fase 

de mapeamento, e produz uma netlist de blocos complexos que serão utilizados na 

próxima etapa do fluxo. Esta ferramenta deve considerar as limitações físicas do FPGA 

como, a capacidade máxima de LUTs em um bloco lógico e o número de sinais entradas 

e de sinais de relógio distintos que o bloco lógico possui.  

No posicionamento é determinada a exata posição de cada bloco complexo no 

chip, ou seja, os blocos lógicos agrupados são distribuídos entre os blocos lógicos 

físicos no FPGA. A tarefa também é guiada por objetivos pré-definidos, e algumas 

restrições devem ser observadas como: dois blocos não podem ocupar a mesma posição; 

um bloco só pode ocupar uma posição destinada ao seu tipo específico. Os algoritmos 

de posicionamento tentam minimizar o retardo ao longo do caminho crítico e melhorar a 

roteabilidade do circuito. O posicionamento pode ser realizado a partir de uma 

abordagem baseada em simulated annealing  (MARQUARDT, BETZ e ROSE, 2000), 

abordagem analítica  (CHU, 2009) ou baseada em algoritmos de corte mínimo (min-cut) 

(DUNLOP e KERNIGHAN, 1985).  

O roteamento atribui os recursos de roteamento disponíveis no FPGA para 

prover as diferentes conexões entre os blocos lógicos no projeto posicionado. São 

definidos quais canais serão utilizados para cada conexão e qual o exato caminho que o 

canal irá percorrer. O objetivo típico de um algoritmo de roteamento é minimizar o 

retardo ao longo do caminho crítico e evitar a congestão nos recursos de roteamento. O 

problema de roteamento é usualmente resolvido pelo uso de uma abordagem em dois 

estágios: roteamento global seguido de roteamento detalhado (HUANG-YU e YAO-
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WEN, 2009). Onde, o roteador global considera somente a arquitetura do circuito, sem 

prestar atenção no número ou nos tipos de fios disponíveis, já o roteamento detalhado, 

atribui as conexões aos fios específicos no FPGA. 

As etapas do fluxo de síntese são dependentes umas das outras. Os resultados de 

uma etapa tem influência nas etapas posteriores. Assim, as escolhas em uma fase podem 

afetar a roteabilidade, o desempenho, a distribuição de pontos quentes e o consumo de 

potência de um projeto. Por isso, a eficácia da ferramenta de síntese depende da eficácia 

de cada uma das etapas. O desafio dos desenvolvedores de algoritmos de síntese torna-

se ainda maior quando se leva em conta o aspecto time-to-market, que exige a 

diminuição no tempo de execução destas tarefas, elevando o índice de eficiência. Além 

disso, associadas à demanda por eficiência e eficácia, soma-se o crescimento da 

complexidade dos projetos. 

O escopo desta tese está na otimização das fases de mapeamento e agrupamento, 

desta forma, estas etapas serão detalhadas nas seções 2.2.1 e 2.2.2 respectivamente. 

2.2.1. Conceitos Básicos do Mapeamento Tecnológico  

O mapeamento tecnológico para FPGAs consiste na transformação de uma rede 

lógica, normalmente representada por um grafo acíclico dirigido (DAG), em uma rede 

de nós lógicos, com não mais do que K entradas. Cada nó da rede criada será mapeado 

em uma LUT de K entradas. Frequentemente, a rede lógica de entrada é composta por 

nós lógicos de até duas entradas, um exemplo clássico são as redes AIG (And-Inverter 

Graph) (CONG e WU, 1999). Os nós que não possuem conexões de entrada são 

chamados de PIs (entradas primarias), já os nós sem conexões de saída, são chamados 

de POs (saídas primárias). Na prática, uma PI é, ou a entrada física de um circuito ou a 

saída de um elemento sequencial (registrador). Já uma PO representa, ou a saída física 

de um circuito ou a entrada de um elemento sequencial. A Figura 10 ilustra uma 

pequena rede lógica representada como uma AIG. Para esta rede, os nós de a a f são 

ditos entradas primárias e o nó i é dito saída primária. 

Uma vez que o circuito lógico é representado através do grafo, algumas 

definições tornam-se necessárias para o entendimento da etapa de mapeamento. Estas 

definições serão elucidadas no decorrer desta seção. 
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Figura 10.  Exemplo de rede AIG 

O fanin cone de um nó i é um subgrafo composto por i e todos os seus 

antecessores, com exceção das entradas primárias. A  Figura 11 destaca o fanin cone do 

nó i. Um cone de um nó i é um subgrafo composto por i e alguns de seus antecessores. 

Um corte de um nó i é uma partição do fanin cone em duas regiões X e X’, tal que, X’ é 

um cone de i. A Figura 12 ilustra um possível corte para o nó i. No exemplo, X’ é o 

cone composto pelos nós i e s. 

 

 

 

 

Figura 11. Fanin cone do nó i composto pelos nós {i,s,p,q,r,t,u} 

 Um cone C é dito K-feasible se o número de nós fora de C que alimentam as 

entradas das portas de C não excede K. Um K-feasible cone pode ser implementado por 

uma LUT de K entradas. Um corte é K-feasible se X’ é um K-feasible cone. O corte da 

Figura 12 é K-feasible, para qualquer K maior que 3,  já que o número de conexões de 

entrada do cone não excede 3. 

É possível verificar que mais de um K-feasible corte pode ser definido para um 

dado nó raiz i. E, para cada um desses cortes, algumas características podem ser 

observadas como: o número de conexões de entrada e o número de nós internos a X’. 

Essas e outras características refletirão nas medidas de área, desempenho e potência do 

mapeamento tecnológico. 
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O nível ou profundidade de um nó i é o número de nós no caminho mais longo 

que leva de qualquer entrada primária até o nó i. O nível de um nó PI é zero. A partir do 

conhecimento do nível de cada nó, pode-se determinar a profundidade da rede, que é 

caracterizada como o maior nível dentre todos os nós internos da rede. A atribuição do 

nível dos nós do exemplo é mostrada na Figura 13. Os nós de a a f são entradas 

primárias, portanto tem profundidade zero, os nós p, q, t e u tem profundidade 1, os nós 

s e r tem profundidade 2 e o nó i tem profundidade 3. Logo, a profundidade da rede, 

neste caso, é 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Atribuição do nível aos nós da rede 

Em um circuito mapeado, alguns nós da rede original são encapsulados pelos 

cones (que posteriormente serão convertidos em LUTs) e a profundidade do circuito 

final é a medida utilizada para mensurar o retardo do caminho crítico. No lado esquerdo 

da Figura 14 é apresentado um exemplo de mapeamento. Pode-se observar que alguns 

cones encapsularam mais de um nó: o cone raiz do nó r que encapsulou os nós r, t e u e 

o cone raiz do nó i que encapsulou os nós i e s. Desta forma, o circuito mapeado (lado 

 Figura 12.  Exemplo de corte do nó dividindo o fanin cone em duas regiões, tal que X’ é um cone. 
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direito da Figura 14) possui profundidade 2. Isto significa que, no caminho entre 

qualquer entrada e saída primárias existem, no máximo, 2 LUTs. 

Claramente a medida de nível não reflete precisamente o retardo do circuito, já 

que ignora o retardo nas conexões entre as LUTs. Entretanto, ela é justificada pela 

dificuldade em se definir estes retardos no nível de mapeamento. 

O número de LUTs necessárias para implementar um circuito é definida como 

área do circuito mapeado. E ela é determinada pela escolha dos cortes para os nós da 

rede. Quando um corte é escolhido para um dado nó, dizemos que este é o corte 

representativo do nó.  A quantidade de LUTs total de um circuito, por sua vez, 

impactará diretamente na quantidade de CLBs utilizada para implementação da lógica 

do mesmo. No exemplo da Figura 14, a escolha dos cortes foi tal que, a área final do 

circuito mapeado é de 4 LUTs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida de quantidade de conexões de um corte diz quantas conexões serão 

criadas se este corte é escolhido para mapear o nó. Uma atenção especial deve ser dada 

às conexões entre LUTs porque estas, fisicamente, representarão conexões internas no 

CLB e também conexões entre CLBs (que utilizam o canal de roteamento). Isto 

representa um impacto negativo na roteabilidade, no comprimento total do fio, na 

largura do canal de roteamento e no consumo de potência. Na Figura 14, o número de 

conexões criadas foi 3 (conexões de entrada da LUT i). A conexão entre os nós 

encapsulados dentro de LUT não são contabilizadas, pois não farão parte do canal de 

roteamento.  

 

Figura 14.  Exemplo de mapeamento. As medidas de profundidade, área e quantidade de 
conexões (excluindo as conexões de entrada)  são 2, 4 e 3 respectivamente. 
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Como a tarefa de mapeamento consiste em selecionar cortes para cada nó da 

rede, classicamente, a primeira etapa do mapeamento consiste na determinação de todos 

os K-feasible cortes de todos nós da rede. Esta tarefa pode ser feita através do método 

chamado de enumeração de cortes (cut enumeration  (CONG e WU, 1999)). Neste 

método, a rede é percorrida em ordem topológica (das entradas primárias para as saída 

primárias) e o corte de um nó é determinado pela união dos cortes dos seus fanins.  

Para conceituação formal do método, usaremos a nomenclatura descrita em 

(CONG e WU, 1999).  Sejam A e B dois conjuntos de cortes, o operador A<>B 

corresponde ao conjunto de cortes gerados pela união entre cada corte u   A e cada 

corte v   B, cujo número de entradas não ultrapasse K.  Desta forma, o operador A<>B 

é definido como: 

      {                      } (2-6) 

Se um nó i representa uma função “e” (and) e i1 e i2 são seus fanins, então, o 

conjunto de cortes do nó i (denotado Φ(i)) é dado por: 

     {
{{ }}                                                             

{{ }}                              
 

(2-7) 

Para o grafo da Figura 13, o nó r, por exemplo, tem como entradas os nós t e u. 

Os nós t e u são entradas primárias, desta forma, seus cortes são {{t}} e {{u}} 

respectivamente Assim, de acordo com a equação (2-7), os possíveis cortes do nó r      

(∅ (r)) são definidos como {{r}} U ∅(t)    ∅ u .  Já que, de acordo com a equação  

(2-6). ∅(t)    ∅ u  corresponde a {{t}}, {{u}}, {{t,u}}. Pode-se, finalmente, definir os 

elementos do conjunto ∅(r) como {r}, {r} U {t} = {r, t}, {r} U {u} = {r,u}  e {r} U {t} 

U {u}= {r, t, u}. Este processo pode ser repetido para todos os nós da rede. 

Durante a enumeração dos cortes, podem ser atribuídas as medidas de nível, 

número de LUTs e quantidade de conexões para cada corte criado. Uma vez que todos 

os cortes foram gerados, a segunda etapa do mapeamento clássico é a seleção do melhor 

corte de cada nó obedecendo a alguma medida (por exemplo, melhor desempenho, ou 

seja, menor nível). A terceira etapa é a correção ou reparação de área (area recovery ) 

(JANG, CHAN, et al., 2009), onde o melhor corte de cada nó é atualizado no intuito de 

economia de área. Esta etapa corrige um problema chamado de duplicação de área, em 

que um nó da rede é coberto por mais de um corte, o que ocasiona um aumento na 
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quantidade de LUTs do circuito. A Figura 15 mostra duas opções de mapeamento para 

um circuito, as opções (a) e (b) tem a mesma profundidade 2, mas a opção (a) tem área 

4 enquanto a opção (b) tem área 3. Isto ocorre devido ao fato do nó q na abordagem (a) 

ter sido coberto por mais de um corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para correção do problema de duplicação, tradicionalmente é usada uma 

heurística de visão global. O fluxo de área ou área efetiva (MANOHARARAJAH, 

BROWN e VRANESIC, 2006) é uma extensão da noção de área, uma vez que ela 

estima a quantidade de LUTs utilizada no circuito. A definição de fluxo de área 

(AreaFlow) de um nó n é mostrada na equação  (2-8).  

             
        ∑                       

           
 (2-8) 

Na equação (2-8), Area(n) é o custo de área da LUT usada para mapear o nó n. 

Este custo vale 0 para as PIs e 1 para os demais casos. Entradai(n) representa cada uma 

das entradas do corte atribuído ao nó n e NFanouts(n) é o número de conexões de saída 

(fanouts) do nó n no mapeamento atual. O uso do número de fanouts no denominador é 

fundamental para a redução da duplicação, já que, leva em conta o compartilhamento e 

favorece a escolha de nós de maior número de fanouts para fazerem parte do 

mapeamento. A Tabela 1 mostra a distribuição do fluxo de área dos nós selecionados 

para fazer parte do mapeamento no exemplo da Figura 15. Observa-se que, enquanto na 

opção (a), o fluxo de área do corte que produz as saídas x e y é 2, na opção b, este custo 

 

(a)                                              (b) 

Figura 15. (a) Mapeamento de profundidade 2 e área 4 devido a duplicação do nó q. (b) Mapeamento 
sem duplicação de profundidade 2 e área 3. 
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é 1,5. Assim, escolher cortes com menor fluxo de área, significa, na prática, produzir 

uma solução com menor área de circuito mapeado. 

Tabela 1. Distribuição do fluxo de área dos nós selecionados para mapeamento  

 

A quarta etapa é a determinação dos nós que farão parte do mapeamento final 

(tendo em vista que muitos nós serão encapsulados nos cortes). Nesta etapa a rede é 

percorrida em ordem topológica reversa, ou seja, dos POs para os PIs. No exemplo da 

Figura 15 (b) os nós x, q e y são os nós que farão parte do mapeamento. 

2.2.2. Conceitos Básicos do Agrupamento 

O agrupamento (clustering) é uma etapa do fluxo de síntese intermediária entre 

o mapeamento tecnológico e o posicionamento.  Esta etapa é responsável pela 

transformação de uma netlist de células lógicas em uma netlist de clusters lógicos.  

Como exemplificado na Figura 16. 

Durante este documento, a palavra cluster será utilizada de forma sinônima à 

palavra CLB (bloco lógico configurável). Um CLB, por sua vez, comportará um 

número de N elementos lógicos básicos (BLEs) com I entradas.  

As técnicas de agrupamento podem ser classificadas como top-down  (HAGEN e 

KAHNG, 1997) (HUANG e KAHNG, 1995) ou bottom-up  (MARQUARDT, BETZ e 

ROSE, 1999)  (CONG, HAGEN e KAHNG, 1991) (CONG e LIM, 2000). A estratégia 

top-down é baseada em particionamento iterativo onde o circuito é representado como 

um hipergrafo cujas células lógicas constituem os nós e as transições representam as 

redes. O circuito é iterativamente particionado de forma que, em um mesmo grupo, 

sejam mantidos os nós fortemente conectados.  A estratégia bottom-up, por sua vez, 

inicia com uma célula básica, denominada de semente, e constrói o cluster em torno da 

célula semente, até que as restrições do número de blocos máximo do cluster, ou do 

número de entradas sejam alcançadas. Para a operação da estratégia bottom-up, duas 

Opção (a) Opção (b) 

Nó 
Mapeado 

N. Fanouts Corte 
Representativo 

Area
Flow 

Nó 
Mapeado 

N. 
Fanouts 

Corte 
Representativo 

Area
Flow 

P 1 {p} 1 Q 2 {q} 0,5 

R 1 {r} 1 X 1 {x,p} 1,5 

X 1 {x,q} 2 Y 1 {y,r} 1,5 

Y 1 {y,q} 2     
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escolhas são essenciais: a escolha de qual das células lógicas será o nó semente, e a 

determinação da função de atração que determina qual é o próximo bloco a ser incluído 

no cluster.  

A abordagem bottom-up é mais rápida que a estratégia top-down, por isso, tem 

sido aplicada na maioria dos trabalhos relacionados ao problema de agrupamento de 

blocos em FPGA.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Otimização Multiobjetivo 

2.3.1. Conceituação Básica 

Problemas de otimização multiobjetivo envolvem dois ou mais objetivos, 

normalmente conflitantes, que devem ser otimizados. Diferente da otimização mono-

objetivo, onde existe uma única solução para o problema, nos problemas de otimização 

multiobjetivo, há um conjunto de soluções que são encontradas através de um pareto 

ótimo teórico  (EHRGOTT, 2005). Cada uma dessas soluções representa um 

compromisso entre os objetivos do problema. Neste caso, o tomador de decisão tem o 

papel de selecionar uma solução de compromisso sobre as outras no espaço 

multiobjetivo. De forma mais precisa, os problemas multiobjetivos são problemas onde 

o objetivo é otimizar n funções objetivo simultaneamente. 

De acordo com  (OSYCZKA, 1985), o problema de otimização multiobjetivo 

pode ser definido como “um problema de encontrar um vetor de variáveis de decisão 

que satisfaça restrições e otimize uma função vetor cujos elementos representam as 

funções objetivo. Essas funções formam uma descrição matemática do critério de 

 

Figura 16. Exemplo de agrupamento 
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desempenho que são usualmente conflitantes entre si. Daí, o termo otimizar significa 

encontrar uma solução deste tipo que poderia dar os valores aceitáveis de todas as 

funções objetivo para o tomador de decisão”. 

Devido a sua natureza, os problemas multiobjetivo tendem a ser mais complexos 

do que os problemas mono-objetivo. As abordagens para resolução de problemas 

multiobjetivo incluem: a inserção de preferências a posteriori, onde se busca encontrar o 

maior número de soluções possível, para, em seguida, selecionar a mais adequada; a 

inserção de preferências a priori, utilizado quando já se tem previamente alguma 

informação sobre o tipo de solução mais adequada ao problema, sendo a busca 

direcionada para encontrar este tipo de solução;  e a inserção progressiva de 

preferências, onde é feito um direcionamento da busca, durante a execução, para regiões 

que contenham soluções mais adequadas  (COELLO, LAMONT e VELDHUIZEN, 

2007).  

Algoritmos empregados para solução de problemas multiobjetivo podem ser 

classificados em algoritmos clássicos e algoritmos evolutivos. Os algoritmos clássicos 

modificam o problema de otimização multiobjetivo e aplicam ferramentas tradicionais 

de otimização, entre esses métodos pode-se citar a soma ponderada e a ε-restrição 

(HAIMES, LASDON e WISMER, 1971).  Entre as desvantagens das técnicas clássicas, 

pode-se citar o fato destas serem capazes de encontrar apenas uma única solução a cada 

execução, sendo necessária sua execução N vezes, com conjuntos distintos de 

parâmetros, para obterem N soluções diferentes; nem sempre conseguem uma cobertura 

uniforme da fronteira do pareto; nem todas as possíveis soluções podem ser encontradas 

por alguns métodos e; geralmente, necessitam de algum conhecimento prévio sobre o 

problema.  

Já os algoritmos evolutivos trabalham simultaneamente com múltiplas soluções, 

permitindo a manutenção de múltiplas soluções na população que podem ser obtidas em 

uma única execução e, são menos susceptíveis as características da fronteira de pareto 

(COELLO, 2005). 

Independente da técnica de solução empregada, alguns conceitos básicos são 

comuns à maioria destas estratégias. Esses conceitos são descritos a seguir. 

Dominância: Para quaisquer duas soluções A e B, diz-se que A domina B se A é, ao 

menos, igual a B em todos os objetivos, e é estritamente melhor em, pelo menos, um 

objetivo. Representando-se as funções objetivo (f) das soluções como um vetor n 
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dimensional e usando-se o símbolo    para indicar dominância, pode-se definir A   B 

formalmente como: 

A   B       {     }                  {     }             (2-9) 

Solução pareto-ótima ou solução não dominada: Uma solução A é dita pareto-ótima 

se não há, no conjunto de soluções factíveis X, qualquer outra solução B, tal que B 

domine A. 

Conjunto pareto-ótimo : O conjunto pareto ótimo P é definido como: 

  {           B   A} (2-10) 

Frente: É um conjunto de soluções de mesmo nível de dominância que compõem um 

pareto. As soluções de uma frente são equivalentes entre si. As soluções a, b e c da 

Figura 17 são equivalentes e constituem a frente F1. 

 

 

 

 

Figura 17. Frente pareto 

Elitismo: conceito em que as melhores soluções encontradas em cada iteração do 

algoritmo são preservadas para a próxima iteração, garantindo assim, que as melhores 

soluções encontradas não sejam perdidas. 

Arquivo externo: Local onde se armazenam as melhores soluções encontradas ao 

longo das iterações do algoritmo. 

Função de aptidão: função utilizada para medir o grau de aptidão das soluções 

encontradas, ou seja, é a função que mede a qualidade da solução encontrada.  

2.3.2. Métricas de Avaliação de desempenho 

Diversas métricas de avaliação de desempenho de algoritmos multiobjetivos têm 

sido propostas na literatura, entretanto, a comparação desses algoritmos não é uma 

f1 

f2 

F1 

a 

b 
c 
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tarefa trivial  (DEB, 2001) (ZITZLER, DEB e THIELE, 2000). Para que as avaliações 

dos algoritmos seja completa, devem ser considerados, sobretudo, aspectos de 

convergência e diversidade.  

Neste trabalho serão utilizadas quatro métricas de avaliação: cardinalidade  

(HANSEN e JASZKIEWICZ, 1998), distância média  (HANSEN e JASZKIEWICZ, 

1998), distância máxima  (CZYZZAK e JASZKIEWICZ, 1998) e hipervolume  

(KNOWLES e CORNE, 2002). Para as comparações, a qualidade do conjunto de pontos 

não dominados obtidos por um algoritmo (do conjunto de soluções obtidas a partir de 

múltiplas execuções do algoritmo, extrai-se o subconjunto de soluções que não são 

dominados por quaisquer outras soluções) é avaliada com relação ao conjunto 

constituído por todos os pontos não dominados em todos os experimentos realizados. 

Este conjunto é denominado conjunto de pontos de referência R. As subseções seguintes 

ilustram as métricas empregadas. 

2.3.2.1. Métrica de Cardinalidade 

A métrica de cardinalidade C1R definida na equação (2-11) mensura a 

quantidade de soluções não-dominadas (gerados por um algoritmo A) presentes no 

conjunto de referência. 

       
     

   
     (2-11) 

Desta forma, se C1R(A) = 100, significa que todas as soluções do conjunto de 

referência R estão em A, por outro lado, se C1R(A) = 0, significa que nenhuma solução 

de R está em A. 

A principal desvantagem dessa métrica é que ela não avalia a distribuição das 

soluções do conjunto em relação ao conjunto R, da mesma forma, não é possível avaliar 

a proximidade de um conjunto de soluções em relação ao conjunto de referência. 

2.3.2.2. Métricas de Distância 

Como métricas de distância, neste trabalho, estão sendo utilizadas as métricas 

D1R e Dmax. As métricas de distância avaliam quão próximo um conjunto de soluções 

não dominadas A está do conjunto de referência. As métricas estão definidas nas 

equações (2-12) e (2-13), especificamente, a métrica D1R informa sobre a distância 
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média de s   R para a solução mais próxima em A, enquanto a distância máxima 

informa sobre o pior caso. 

    
 

   
∑{   

    
{        }}

   

 (2-12) 

         
   

{   
    

{       }} 

 
(2-13) 

Para N objetivos, a distância d(s,s’) é a distância Euclidiana calculada como 

definido na equação (2-14), onde fi(s) (ou fi(s’)) é a i-ésima função objetivo da solução 

s(ou s’): 

        √∑{            }
 

 

   

 (2-14) 

2.3.2.3. Métrica de hipervolume 

O hipervolume avalia a distribuição do conjunto de soluções em relação ao 

espaço de busca  (KNOWLES e CORNE, 2002). O hipervolume H(A) de um conjunto 

de soluções A mede a área coberta ou dominada pelo conjunto A. A métrica diferença 

de hipervolume       denota a área do espaço de objetivos de um conjunto de 

soluções A que é fracamente dominada pela área do espaço de objetivos do conjunto de 

referência R. O valor de       é calculado de acordo com a equação (2-15). 

 

                
(2-15) 

Assim, se        , significa que o conjunto A é igual ao conjunto de 

referência. Como H(R) > H(A), menores valores de       implicam em melhor 

qualidade do conjunto A. 

2.4. Computação Evolucionária 

A computação evolucionária é uma área de pesquisa da ciência da computação 

que tem como principal fonte de inspiração o processo de evolução natural. Nesse 

processo, um ambiente com recursos limitados é ocupado com uma população de 

indivíduos que lutam para sobreviver e para reproduzir. Cada indivíduo possui uma 
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aptidão que é determinada pelo ambiente. Nesse cenário, a seleção natural é inevitável. 

Indivíduos mais aptos têm mais chances de obterem sucesso em seus objetivos, ou seja, 

têm mais chances de sobreviver e de se multiplicar. Desta forma, a aptidão da população 

tende a ser crescente. 

Dois pontos são fundamentais para as bases do sistema evolucionário. O 

primeiro são os operadores de variação que são responsáveis por criar a diversidade 

necessária dentro da população, e o segundo são os operadores de seleção que forçam o 

aumento na qualidade das soluções na população. 

Para qualquer algoritmo evolucionário, um número de componentes, 

procedimentos e operadores devem ser indicados (EIBEN e SMITH, 2003): a 

representação do indivíduo, a função de avaliação, a população, os mecanismos de 

seleção dos pais, os operadores de variação e os mecanismos de seleção de 

sobreviventes. 

Um dos modelos computacionais clássicos inspirados no paradigma da 

computação evolucionária são os algoritmos genéticos  (LINDEN, 2006) que, baseados 

na teoria da evolução de Darwin, incorporam soluções potenciais para problemas 

específicos numa estrutura semelhante à de um cromossomo e aplicam operadores de 

seleção, recombinação e mutação a essas estruturas, de forma a preservar informações 

críticas relativas à solução do problema. Outros modelos, que constituem um novo ramo 

da inteligência artificial, são os algoritmos baseados em inteligência de enxame  

(BONABEAU E, 1999), que consistem em um conjunto de técnicas baseadas no 

comportamento coletivo de sistemas autodistribuídos, autônomos, flexíveis e dinâmicos. 

Um desses modelos é a colônia artificial de abelhas que se baseia no comportamento 

inteligente observado em colônias de abelhas, mais especificamente o forrageamento. 

O algoritmo genético e a colônia artificial de abelhas foram utilizados no 

desenvolvimento dos métodos de mapeamento tecnológicos propostos nesta tese. As 

seções seguintes apresentam as noções básicas dessas abordagens. 

2.4.1. Algoritmos Genéticos 

Os algoritmos genéticos (GAs) são métodos de busca e otimização inspirados na 

teoria de seleção natural proposta por Darwin. Esses algoritmos são inspirados nos 

processos genéticos de organismos biológicos para procurar soluções ótimas ou 
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subótimas. Desta forma, os sistemas baseados em algoritmo genético têm sido utilizados 

na solução de problemas complexos ou com espaço de busca extenso. 

Nos algoritmos genéticos, cada solução é codificada como um cromossomo 

composto de uma cadeia de bits ou símbolos. A esses cromossomos, dá-se o nome de 

indivíduos. Os indivíduos evoluem ao longo das gerações e, de acordo com os 

princípios de seleção natural, os indivíduos mais aptos tem mais chance de 

sobrevivência. O conjunto de indivíduos do sistema é denominado de população. 

Os indivíduos são submetidos a um processo de evolução que envolve avaliação, 

seleção, recombinação e mutação. Após alguns ciclos de evolução, a população será 

composta dos indivíduos mais aptos. Para avaliar quão bom é um indivíduo em relação 

à população, ao mesmo é atribuído um valor de aptidão.  

Durante o processo, os indivíduos mais aptos tem maior probabilidade de se 

reproduzirem mediante a recombinação com outros indivíduos da população. A 

mutação, por sua vez, permite que indivíduos com novas características sejam 

introduzidos na população. O pseudocódigo do procedimento básico de um GA é 

ilustrado Figura 18.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pseudocódigo do algoritmo genético 

O processo começa com a criação aleatória dos indivíduos que formarão a 

população inicial (linha 2). Enquanto a condição de término não é satisfeita (linha 4), a 

população é avaliada (linha 5) e a cada indivíduo é atribuído um valor de aptidão. Em 

seguida, a partir de um processo de seleção baseado em aptidão, são escolhidos os 

indivíduos para serem os pais na fase de reprodução (linha 6). Uma nova população é 

criada a partir da utilização de um conjunto de operadores genéticos (linha 7). Os pais 

são selecionados e se recombinam em pares. Os filhos oriundos da recombinação 

sofrem mutação e são avaliados (linha 8). A população que compõe a nova geração é 

1: Algoritmo Genético{ 
2:    Inicialização da população P(0); 

3:    t = 0; 
4:     Enquanto ( condição de termino não é satisfeita ) { 
5:   Avaliação da população P(t); 
6:      P’ = Seleciona_Pais P(t); 

7:     P’ = Recombinação e mutação P’ ; 
8:  Avalia População P’; 
9:   P(t+1) = Selecione Sobreviventes P(t), P’; 

10:      t = t + 1; 
11:    } 
12: }     
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definida a partir de um processo de seleção (linha 9) empregado para determinar, entre 

os indivíduos da população atual e da população criada a partir dos operadores, quais 

irão sobreviver. 

2.4.2. Algoritmos Evolucionários Multiobjetivos 

Nesta seção, são apresentadas quatro estratégias de algoritmos genéticos 

multiobjetivos consolidadas na literatura. Para cada uma das estratégias estudadas serão 

apresentados os princípios básicos e o pseudocódigo. Ao final da seção, será 

apresentado um estudo comparativo das técnicas avaliadas. 

2.4.2.1. NPGA 

O algoritmo NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm) é outra abordagem 

baseada em algoritmos genéticos, proposto por Horn et al.  (HORN, NAFPLIOTIS e 

GOLDBERG, 1994), e apresenta um mecanismo de seleção por torneio baseado na 

dominância do Pareto. O pseudocódigo do NPGA é ilustrado na Figura 19. O NPGA 

depende do ajuste de dois parâmetros, o  share, que define a região de densidade, e o 

tdom, que define o tamanho da subpopulação a ser relacionada no torneio. Os 

parâmetros  share e tdom são definidos pelo usuário, o que requer um conhecimento 

prévio para definir os melhores valores para cada problema. O valor de  share 

representa o raio da região de densidade confome mostra a Figura 20. O cálculo de 

densidade em torno da solução desejada é feito atravpes da contagem do número de 

soluções conidas naquela região. Inicialmente, a população inicial é criada (linha 1)  é 

avaliada (linha 2), em seguida, para cada geração se repetem as ações:  Seleção por 

torneio (linhas 5 a 13), cruzamento de um ponto (linha 14), mutação (linha 15) e 

avaliação da nova população (linha 16).  Durante o torneio, dois indivíduos são 

selecionados aleatoriamente e comparados com uma subpopulação de tamanho pré-

definido. Se somente o candidato 1 é dominado (linha 6), o candidato 2 vence o torneio 

(linha 7). Da mesma forma, se somente o candidato 2 é dominado (linha 8), o candidato 

1 é o vencedor (linha 7) . Se ambos ou nenhum candidato domina a subpopulação, então 

o vencedor é escolhido baseado no contador de nicho (linhas 10 a 12). O contador de 

nicho faz a contagem do número de soluções vizinhas que estão próximas da solução 

que está sendo analisada. Sendo portanto, uma forma de avaliar a densidade de soluções 
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próximas, de forma que a região de densidade de uma solução possa ser utilizada como 

critério de seleção de indivíduos da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Pseudocódigo do NPGA (Adaptado de  (COELLO, LAMONT e VELDHUIZEN, 
2007)) 

. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cálculo de densidade baseado em        

O NPGA depende do ajuste de dois parâmetros, o       , que define a região de 

densidade, e o     , que define o tamanho da subpopulação a ser selecionada no 

torneio. Os parâmetros        e      são definidos pelo usuário, o que requer um 

conhecimento prévio para definir os melhores valores para cada problema.  O valor de 

       representa o raio da região de densidade conforme mostra a Figura 20. O cálculo 

de densidade em torno da solução desejada é feito através da contagem do número de 

soluções contidas naquela região. 

Em comparação a abordagens mais recentes de algoritmos evolucionários 

multiobjetivos, o NPGA tem se mostrado inferior. Numa comparação envolvendo seis 

Z1 

Z2 

        

1: NPGA{ 
2:    Inicialização da população; 

3:     Avaliação da população; 
4:    Para cada geração faça { 
5:      Seleção por torneio baseado na dominância do pareto 
6:  Se (Somente candidato 1 dominado){ 

7:   Seleciona candidato 2 
8:   Senão se ( Somente candidato 2 dominado) 
9:   Seleciona  candidato 1 

10:   senão (Ambos os candidatos dominados ou ambos não dominados)  
11:    Executa compartilhamento de aptidão 
12:    Seleciona candidato com menor contador de nicho 
13:  } 

14:      Executa cruzamento de um ponto 
15:      Executa mutação 
16:      Calcula valores de aptidão da nova população 
17:     } 

18:    } 
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algoritmos, feita em  (ZITZLER, DEB e THIELE, 2000), o NPGA foi ranqueado em 

quinta colocação. 

2.4.2.2. PAES 

O algoritmo PAES (Pareto Archived Evolution Strategy)  (KNOWLES e 

CORNE, 2000), inicialmente proposto por Knowles e Corne, surgiu da tentativa de 

resolver problemas de roteamento de redes de computadores. Eles observaram que uma 

busca local, em problemas mono-objetivos, apresentava um desempenho melhor do que 

abordagens baseadas em população. Baseado nisso, foi desenvolvido o algoritmo 

evolucionário de otimização muti-objetiva, utilizando busca local. O código principal 

do algoritmo é mostrado na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

O  PAES é dividido em três partes: a geração da solução candidata, a função de 

aceitação da solução candidata e o arquivo com soluções não dominadas.  Inicialmente é 

gerada uma solução aleatória e adicionada a um arquivo externo (linha 2). A partir daí, 

os ciclos se repetem. Em cada ciclo, é gerada uma nova solução m a partir da mutação 

da solução atual c (linha 3). Em seguida, é feita uma análise para observar se c domina 

m (linha 5). Caso domine, então m é descartada (linha 6). Caso c seja dominada por m 

(linha 7), então m é adicionada ao arquivo externo (linha 8). Caso m seja dominada por 

algum membro do arquivo externo (linha 9) então ela é descartada (linha 10). Se 

nenhuma dessas condições for verdadeira, então é aplicada a função teste para 

determinar qual será a nova solução e se m deverá ser adicionada ao arquivo externo 

(linha 11) . Ao final do algoritmo, o conjunto de soluções contido no arquivo externo 

representa a frente pareto final encontrado pelo algoritmo.  

1: PAES{ 

2:   gera solução inicial c e adiciona ao arquivo 
3:   Para cada geração faça { 
4:    m = mutação(c); 

5:   se (c domina m)  
6:   descarta m 
7:    senão se (m domina c) 
8:  troca c com m e adiciona m ao arquivo 

9:   senão se ( m é dominado por qualquer membro do arquivo)  
10:     descarta m  
11: senão  aplica teste(c, m, arquivo) para determinar qual será a nova solução corrente e se m 

será adicionado ao arquivo 
12:    } 
 

Figura 21. Pseudocódigo do PAES (Adaptado de  (KNOWLES e CORNE, 2000)) 
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A função de aceitação de m, no caso em que m e as demais soluções do arquivo 

são incomparáveis, teste(c, m, arquivo), é baseada na densidade da região onde se 

encontra m para determinar se ela fará parte do arquivo externo. O procedimento é 

mostrado na Figura 22. O método de cálculo de densidade é baseado na divisão do 

pareto em hipergrades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Figura 22, a atualização das soluções no arquivo externo é 

baseado na densidade das soluções. Caso o arquivo externo não esteja cheio (linha 2), a 

solução que sofreu mutação é adicionada ao arquivo (linha 3) e a escolha da nova 

solução atual vai ser baseada em quem tiver menor densidade entre a solução que sofreu 

mutação e a solução original (linhas 4 a 6). Caso o arquivo externo esteja cheio (linha 7) 

e a solução que sofreu mutação esteja em uma região menos densa que algum elemento 

do arquivo externo (linha 8), então ela substituirá o elemento que estiver na região mais 

densa. Neste caso, a definição da solução atual vai ser baseada em quem tiver menor 

densidade entre a solução que sofreu mutação e a solução original (linhas 10 a 12). Caso 

o arquivo externo esteja cheio e a solução que sofreu mutação esteja em uma região 

mais densa que qualquer elemento do arquivo externo (linha 13), não haverá atualização 

do arquivo externo, será apenas definida a solução atual baseada em quem tiver a menor 

densidade entre a solução que sofreu mutação e a solução original. 

Como características do PAES, destaca-se o fato do mesmo apresentar um bom 

desempenho em paisagens que são bem comportadas, isto é, não multimodais, e de não 

1: teste (c, m, arquivo){ 
2:  se o arquivo não está cheio 
3:        adiciona m ao arquivo 
4:         se ( m está em uma região menos populosa do que c) 

5:    aceita m como a solução atual  
6:         senão mantém c como a solução atual  
7:    senão  

8:           se (m está em uma região menos populosa do que x para todo membro x do arquivo)  
9: adiciona m ao arquivo e remove o membro do arquivo da região mais populosa  
10:   se (m está em uma região menos populosa do que c) 
11:         aceita m como a nova solução 

12:    senão mantém c como solução atual  
13:          senão 
14:  se (m está em uma região menos populosa do que c) 

15:        aceita m como solução atual 
16:  senão mantém c como solução atual  
17:    } 
 

Figura 22. Pseudocódigo da função de aceitação de uma solução, função teste (Adaptado de 
(KNOWLES e CORNE, 2002)) 
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necessitar definir  um parâmetro de tamanho de nicho ou de grade na análise da 

densidade de soluções. 

 

2.4.2.3. NSGA-II 

O NSGA-II (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm)  (DEB, PRATAP, et 

al., 2002) faz parte da classe dos algoritmos genéticos elitistas multiobjetivos. O 

elitismo é uma técnica que evita a perda dos atuais melhores membros da população e 

ajuda a alcançar melhores resultados de convergência em MOEAs  (ZITZLER, DEB e 

THIELE, 2000).  

O NSGA-II é atualmente um dos mais populares algoritmos evolucionários 

multiobjetivos que se baseia na comparação da dominância do pareto e se diferencia do 

seu precursor, o NSGA, pela capacidade de realizar o ordenamento não dominado 

(construir as frentes pareto) com complexidade de O(MN2), enquanto o algoritmo 

original requer complexidade O(MN3). Neste caso, M é o número de objetivos e N é o 

tamanho da população. Os algoritmos baseados em pareto dominância apresentam bons 

resultados para problemas com até 3 objetivos  (WANG, PURSHOUSE e FLEMING, 

2013). 

 Para estimativa da densidade de soluções ao redor de um ponto particular da 

população, o NSGA-II utiliza uma medida de distância que estima o tamanho do maior 

cubóide encapsulando em um ponto i sem encapsular nenhum de seus vizinhos. Essa 

medida é chamada de distância de agrupamento (crowding distance). A distância de 

agrupamento é calculada para cada frente pareto. A Figura 23 ilustra a distância de 

agrupamento para a i-ésima solução. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distância de agrupamento da solução i  (DEB, PRATAP, et al., 2002) 
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Para realizar o rápido ordenamento, o NSGA-II atribui a cada indivíduo i duas 

entidades: (1), ni é o número de soluções que dominam a solução i. (2) Si é o conjunto 

de soluções que a solução i domina. Desta forma, é fácil identificar os indivíduos da 

primeira frente pareto (   : são aqueles que possuem o ni igual 0 (zero). Para cada 

indivíduo da frente atual (primeira frente) são visitados cada membro j do conjunto Si e 

o contador nj é reduzido de 1 (um). Todo membro j cujo contador nj tornar-se 0 (zero), 

fará parte de uma lista  , e posteriormente constituirá a próxima frente pareto (    que 

tornar-se-á a frente atual. O processo continua até que todos os indivíduos sejam 

ordenados. O pseudocódigo do ordenamento não dominado é mostrado na Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Pseudocódigo do ordenamento não dominado  (DEB, PRATAP, et al., 2002) 

O pseudocódigo para a determinação da distância de agrupamento de um 

conjunto é mostrado na Figura 25. Para cada objeto m, as soluções são ordenadas de 

acordo com o valor da m-ésima função objetivo. A distância de agrupamento atribuída 

aos elementos das fronteiras (primeiro e ultimo elementos da lista ordenada) é 

1:     Ordenamento Rápido Não Dominado (P){ 
2: Para cada p   P { 
3:         = ∅; 

4:      np = 0; 
5:     Para cada q   P { 
6:          Se p   q     //Se p domina q 
7:                =    U {q};  //Adiciona q ao conjunto de soluções dominadas por p 

8:          Senão Se q   p 
9:             np = np + 1; 

10:     } 
11:     Se np = 0 { 
12:         Prank = 1; 
13:               { }  ; 

14:     } 
15: } 
16: i= 1;   //Inicializa o contador de frentes 
17: Enquanto     ∅{   

18:     Q = ∅;  //Armazena membros da próxima frente 
19:      Para cada p      
20:         Para cada q     { 

21:   nq = nq – 1; 
22:     Se nq = 0 { //q pertence a próxima frente 
23:       qrank = i + 1; 
24:      Q = Q U {q}; 

25:   } 
26:      i  = i  +1; 
28:              = Q; 

29:     } 
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configurada para infinito. A distância de agrupamento para as demais soluções i é a 

soma da distancia de Manhatan entre os dois vizinhos calculada para cada objetivo. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Pseudocódigo do calcula da distância de agrupamento (DEB, PRATAP, et al., 2002) 

O uso da distância de agrupamento tem o objetivo de favorecer a seleção de 

soluções uniformemente espalhadas na frente pareto. Para tanto, é definido o operador 

   que associa a frente pareto com a distância de agrupamento conforme equação                      

(2-16). 

  

 

 

 

 

Uma vez definidos todos os operadores, o processo evolucionário se dá 

conforme mostrado na Figura 26. Uma população inicial aleatória P0 de tamanho N é 

criada (linha 3) e ordenada de acordo com o nível dominância (linha 4). Para cada 

solução é atribuída uma aptidão igual ao nível de dominância. Assim, às soluções da 

primeira frente é atribuída a aptidão 1 (melhor aptidão). A seleção dos pais é feita via 

torneio binário e os operadores de recombinação e mutação são utilizados para criar a 

prole (linha 6). O conjunto combinado (pais e filhos) de tamanho 2N (linha 7)  é 

ordenado de acordo com os níveis de dominancia (linha 8) e é determinada a distância 

de agrupamento das soluções (linha 9).  

                          (                                    ) (2-16) 1: NSGA-II{ 
2:    Geração da população inicial P0; 

3:               Avaliação de P0; 
4:     Ordenamento de P0 baseada nos níveis de dominância; 
5:    Para cada geração faça { 

6: Qt = Seleção por torneio binário, cruzamento, mutação; 
7:      Rt = Pt U Qt; 
8:      Ordenamento de Rt nos níveis de dominância; 
9:      Calcula distância de agrupamento de cada membro de Rt; 

10:      Determina nova geração P t+ 1; 
11:    } 
12: } 
 

 

1: Crowding-distance-assignment (  { 

2:     l  =     ;    //Numero de soluções de   
3:           Para cada i  
4:                  ;  //Inicializa distancia 
5:           Para cada objetivo m { 

6:                                    //Ordena util izando cada objetivo 
7:       

                            //  Mantem os pontos das fronteiras   
8:   Para i  = 2 ate (l  -1) 

9:                                                         
10:           } 
11: } 
 
 
 

Figura 26.  Pseudocódigo do NSGA-II 
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Figura 27.  Processo de seleção da próxima geração 

A nova geração é formada (linha 10) pelos indivíduos da primeira frente. Se, 

entretanto, o número de indivíduos dessa frente é menor que N, são escolhidos 

indivíduos das próximas frentes sucessivamente. Assim, são escolhidos indivíduos da 

frente 1 até a uma determinada frente l de forma que o número de individuos final seja 

N. Se, entretanto, a adição de todos os indivíduos da frente l à população excede N, 

essses indivíduos são ordenados de acordo com o operador    em ordem decrescente e 

são selecionados apenas as melhores soluções necessárias para completar a população.  

A Figura 27 ilustra esse processo de seleção da proxima geração. 

2.4.2.4. PESA - II 

O PESA-II (Pareto Envelope based Selection II)  (CORNE, JERRAM, et al., 

2001) e seu predecessor PESA, são algoritmos evolucionários multiobjetivos aplicados 

em diversos campos de atuação. O principal atrativo do PESA-II é o mecanismo de 

atribuição de aptidão baseado em hipergrade que mantém a diversidade na seleção 

ambiental e na seleção de reprodução. As hipergrades consistem na divisão do espaço 

de busca em células com intervalos proporcionais a cada dimensão, formando assim 

hipercubos. A análise dessas regiões permite a verificação da densidade das soluções, 

auxiliando no processo de seleção e atualização do arquivo externo utilizado. A análise 

de densidade com a aplicação de hipergrades é exemplificada na Figura 28. 

O exemplo da Figura 28 mostra um espaço com dois objetivos (z1 e z2), em que 

a frente pareto é divida em hipergrades, formando hipercubos bidimensionais. Dessa 

forma, cada quadrado da figura representa uma região diferente. Para analisar a 
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densidade da região basta contar o número de soluções contidas em cada quadrado. Os 

valores numéricos indicados em cada quadrado da figura representam a densidade de 

cada região. Durante o processo de seleção do PESA-II, as regiões menos densas tem 

maior probabilidade de fornecer os "pais" para a geração seguinte. Dessa forma o pareto 

tende a se espalhar por regiões menos povoadas, possibilitando uma maior extensão e 

diversidade de soluções no pareto. 

 

 

 

 

 
O código do algoritmo do PESA-II é mostrado na Figura 29.  PESA-II mantém 

duas populações: uma população interna de tamanho fixo (PI)  e uma população externa 

não fixa mas de tamanho limitado (PE). A população interna armazena as novas 

soluções geradas pela aplicação dos operadores de variação aos individuos do arquivo 

exteeno, e o arquivo externo contem soluções não dominadas. Para manutenção da 

diversidade, o espaço objetivo é dividido em hipercubos. A densidade do hipercubo 

corresponde ao número de soluções dentro do mesmo, e é usado para distinguir as 

soluções no processo de seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Pseudocódigo do PESA-II (Adaptado de  (COELLO, LAMONT e VELDHUIZEN, 2007)) 

z1 

z2 

0 0 0 

0 0 0 

0 

0 0 0 

0 1 

1 

2 

2 

3 

1:PESA-II{ 

2: Gera população interna aleatoriamente PI  
3:  Avalia cada membro de PI  
4:   Cria arquivo externo PE 

5:   Enquanto (critério de parada não é alcançado)  
6:        Move indivíduos não dominados para  o arquivo externo PE 
7:        Apaga o PI 
8:        Repete 

9:         Seleciona 2 individuos do PE 
10:         Usando os hipercubos, cruza e produz um único fi lho 
11:                   Muta o fi lho criado 

12:        Seleciona um pai  
13:        Muta o pai e produz um fi lho 
14:        Até que PI esteja cheio 
15:   Fim Enquanto  

16:  Retorna os membros de PE como resultados  
17:    } 
 

Figura 28. Exemplo de densidade de hipergrades  
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Inicialmente, a população inicial é criada de forma aleatória (linha 2) e seus 

membros são avaliados (linha 3). Um arquivo externo é criado (linha 4). Enquanto um 

critério de parada não á alcançado, os indivíduos não dominados são inseridos no 

arquivo externo (linha 6), o conteúdo de PI é apagado (linha 7) e, enquanto o PI, não 

estiver completo (linha 8), uma nova população interna é criada a partir da aplicação 

dos operadores de variação aos elementos provenientes do arquivo externo (linhas 9 a 

13). Finalmente, quando o critério de parada é alcançado, o algoritmo retorna os 

elementos do PE como resultado. 

No processo de seleção ambiental (linha 6), um candidato pode entrar no arquivo 

externo se ele é não dominado dentro da população interna e, é não dominado por 

quaisquer membros do arquivo. Uma vez que o candidato entra no arquivo, os ajustes 

no arquivo e na grade são implementados. Primeiramente, os membros do arquivo que o 

candidato domina não removidos do arquivo. Segundo, a grade é checada para ver se 

suas fonterias mudaram com a adição ou remoção de individuos do arquivo. 

Finalmente, se a adição do candidato torna o arquivo cheio, um individuo arbitrario no 

hipercubo mais populoso será removido. 

2.4.2.5. SPEA2 

O SPEA2 (Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2)  (ZITZLER, 

LAUMMANS e THIELE, 2001) é uma versão melhorada do SPEA em relação ao 

método de truncamento do arquivo externo utilizado para armazenar as melhores 

soluções encontradas entre as gerações. Ele se baseia no conceito de dominância e 

densidade de vizinhos para avaliar a aptidão das soluções. Pela densidade de vizinhos é 

possível observar quais indivíduos são mais representativos para o conjunto de solução 

final. Desta forma, a densidade é utilizada como critério de decisão entre indivíduos 

com mesmo grau de dominância. A densidade D(i) é calculada através da equação 

(2-17), onde   
  é a distancia euclidiana entre a solução i e a k-esima solução mais 

próxima e k = √   ̅ , N é o tamanho da população inicial na geração atual e  ̅ é o 

tamanho do arquivo externo de soluções não dominadas.  

     
 

  
   

 
 
(2-17) 
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O pseudocódigo do SPEA2 é mostrado na Figura 30. Inicialmente é gerada uma 

população inicial   (t = 0) e um arquivo externo vazio     (linha 2). Em seguida, um 

processo se repete até que a condição de parada seja atingida (linha 3). É atribuída a 

aptidão a cada indivíduo da população e do arquivo externo (linha 4). Posteriormente, 

os indivíduos não dominados do conjunto de soluções são copiados para compor o 

arquivo externo da próxima iteração (linha 5). Baseado no tamanho do arquivo externo, 

pode haver nessa etapa a necessidade de truncamento (linha 7) ou de completar o novo 

arquivo externo com indivíduos dominados (linha 9). É realizado seleção, cruzamento e 

mutação, desta forma, é gerada uma nova população (linha 10). 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Pseudocódigo do SPEA2 

2.4.2.6. Resumo comparativo dos Algoritmos Evolucionários 

Multiobjetivos 

A seguir é apresentado o resumo comparativo dos algoritmos de otimização 

descritos nesse capítulo. As técnicas são mostradas na Tabela 2, onde para cada uma se 

descreve como é feita a atribuição da aptidão, o mecanismo de preservação de 

diversidade utilizado  ̧ se a técnica utiliza elitismo ou não, se possui população externa, 

e, por fim, as vantagens e desvantagens de cada técnica.  

A partir da análise comparativa das estratégias avaliadas, foi possível determinar 

quais das técnicas poderiam ser empregadas na metodologia proposta neste trabalho. O 

primeiro critério de seleção foi a presença de elistismo, a partir desse critério, verifica-

se que o NPGA não é uma técnica que poderia ser empregada. 

 Um segundo critério que precisou ser levado em consideração é o fato de não se 

conhecer a forma da paisagem que representa o espaço de busca do problema a ser 

tratado, que é o problema de mapeamento tecnológico, assim, tendo em vista que o 

1:SPEA2{ 
2: Gera população inicial Pt e cria o arquivo externo EAt = ∅, t = 0 

3:  Enquanto ( Condição de parada não é satisfeita) 
4:         Atribui a aptidão de cada individuo em P t e EAt 

5:         Copia todos os indivíduos não dominados para EAt+1 
6:        Se capacidade de |EAt+1|> N 
7:         Usa operador de truncamento para remover elementos de EAt+1 
8:        Se |EAt+1| < N 

9:         Preenche EAt+1 com indivíduos dominados  
10:        Executa seleção por torneio binário, recombinação e mutação para preencher a  população 
11:        Fim enquanto; 

12:    } 
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PAES tem eficiência limitada a paisagens não multimodais, entendeu-se que o mesmo 

não é adequado ao problema em questão.  

Finalmente, o PESA-II também foi descartado como possível técnica, devido à 

sensibilidade de seu desempenho à definição do parâmetro tamanho do hipercubo. 

Tabela 2. Comparativo das estratégias baseadas em algoritmo genético multiobjetivo  
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NSGA-II 

Baseado em 
ordenamento 
não dominado 

Distância de 
agrupamento 

Sim Não Popular e com 
eficiência bastante 
testada na 
literatura. 

Distância de 
agrupamento funciona 
apenas no espaço de 
objetivos. 

SPEA2 

Baseado na 
força das 
soluções 
dominadoras 

Densidade 
baseada nos k 
vizinhos mais 
próximos 

Sim Sim Bem testado Cálculo de densidade e 
aptidão 
computacionalmente 
custoso. 

PESA-II 
Não possui Densidade da 

hipergrade 
Sim Sim Fácil 

Implementação 
Desempenho depende 
do tamanho das células 
do hipercubo. 

PAES 

Baseado em 
dominância 

Densidade da 
hipergrade  

Sim Sim Fácil 
implementação 

Não é uma abordagem 
baseada em população. 
Eficiência limitada a 
paisagens bem 
comportadas (não 
multimodais). 

NPGA 

Não possui  Contadores de 
nicho 

Não Não Processo de 
seleção simples 
com seleção por 
torneio. 

Técnica considerada 
ultrapassada quando 
comparada as demais 

Desta forma, o estudo mostrou que o SPEA2 e o NSGA-II poderiam ser técnicas 

empregadas na solução do problema de mapeamento tecnológico de circuito.  

Estudando um pouco mais a fundo as características desses algoritmos e, a partir da 

análise de alguns estudos comparativos ilustrados em  (KUNKLE, 2005), que 

mostraram que, apesar do SPEA2 apresentar uma melhor distribuição de soluções do 

que o NSGA-II, o NSGA-II é capaz de encontrar soluções mais próximas do pareto 

ótimo do que o SPEA2. Somado ao alto custo computacional do calculo da densidade 

empregado no SPEA2, optou-se por empregar o NSGA-II como técnica que embasa o 

desenvolvimento do método de mapeamento tecnológico proposto neste trabalho. 

2.4.3. Inteligência Coletiva 

O comportamento social de algumas espécies tem atraído o interesse de 

cientistas de diversas áreas de pesquisa, na ciência da computação, engenharia, 
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bioinformática e muitas outras  (KARABOGA, GORKEMLI, et al., 2012). A principal 

característica atrativa destes seres é a realização de atividades em conjunto, com fins de 

atingir um objetivo benéfico a toda população. 

Muitos enxames, coleção de indivíduos que interagem, apresentam 

comportamento coletivo inteligente. Especificamente, a inteligência de enxames se 

baseia no comportamento coletivo de enxames descentralizados e auto-organizados.  

Inspiram as pesquisas, o comportamento agregado de peixes, pássaros e insetos, como, 

formigas e abelhas. Os enxames são constituídos de agentes individuais que têm um 

comportamento sem supervisão baseado na percepção da sua vizinhança. Os agentes 

formam uma rede de interações entre si e com o ambiente. A colônia de abelhas consiste 

de um exemplo clássico de enxame inteligente, além de outras coleções como formigas, 

vespas, células, entre outros  (KARABOGA, 2005) (KARABOGA, 2008). 

Enxames são ditos inteligentes quando apresentam características como a auto-

organização e a divisão do trabalho  (KARABOGA, 2005). Um sistema é auto-

organizado, quando entre indivíduos de níveis específicos são estabelecidas interações. 

As interações ocorrem, normalmente, com base em informações locais dos indivíduos, 

sem que qualquer conhecimento num nível global possa existir. Já a divisão do trabalho 

existe quando diversas tarefas são desenvolvidas simultaneamente por indivíduos 

especializados, desta forma, acredita-se que o sistema torna-se mais eficiente do que 

quando as tarefas são executadas por muitos indivíduos não especializados. 

Na década de 90, duas importantes abordagens baseadas na inteligência de 

enxames foram propostas: ant colony optimization (ACO), baseada na colônia de 

formigas  (DORIGO M, 1991); e particle swarm optimization (PSO), baseada na 

flocagem de pássaros  (KENNEDY e EBERHART, 1995). Essas abordagens vêm sendo 

utilizadas na solução de problemas reais e inspirado versões de algoritmos mais 

sofisticadas. Nos anos 2000, novas abordagens foram propostas, baseadas nas 

características de auto-organização e divisão de tarefas vistas na colônia de abelhas  

(YANG, 2005) (WEDDE e FAROOQ, 2005) (WEDDE, FAROOQ e ZHANG, 2004) 

(KARABOGA, 2005). 

2.4.3.1. Enxame de abelhas 

Uma colônia de abelhas pode ser vista como um sistema dinâmico que tem a 

capacidade de se ajustar de acordo com as suas necessidades. A observação individual 
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de uma abelha pode resultar em um diagnóstico de capacidade e conhecimento 

limitados, entretanto, o sistema torna-se eficiente quando observado em conjunto.    

O forrageamento é uma atividade de extrema importância realizada numa 

colônia de abelhas. Com o objetivo de maximizar o estoque de alimento no ninho, as 

abelhas sempre buscam ter boas fontes para serem exploradas. Quando se fala do 

forrageamento numa colônia de abelhas, basicamente as atividades realizadas estão 

relacionadas à busca por novas fontes de alimento, exploração das fontes conhecidas, 

recrutamento de abelhas para intensificação da exploração de boas fontes e abandono de 

fontes com recursos esgotados. Para que estas atividades sejam realizadas, três 

elementos básicos estão presentes no forrageamento das colônias de abelhas  

(KARABOGA, 2005) (KARABOGA e BASTURK, 2007) (AKAY e KARABOGA, 

2012): 

 Fontes de alimento; 

 Abelhas campeiras; 

 Abelhas não-campeiras; 

Fontes de alimento atraentes são aquelas que apresentam algumas propriedades, 

como: proximidade do ninho, concentração de alimento, facilidade de extração, entre 

outros. As abelhas campeiras estão relacionadas com uma determinada fonte de 

alimento com o objetivo de explorá-la. De posse de informações sobre a fonte, como 

distância, direção, rentabilidade, entre outras, estas abelhas, ao retornarem para o ninho, 

dividem essas informações com as demais. 

Além das abelhas campeiras, dois tipos de abelhas não-campeiras estão 

presentes numa colônia: as abelhas exploradoras e as abelhas observadoras. As abelhas 

exploradoras buscam por novas fontes de alimento ao redor do ninho e as abelhas 

observadoras se encontram no ninho e ao receberem das abelhas campeiras informações 

sobre as fontes, escolhem aquela que irão explorar. Durante as visitas à fonte conhecida, 

cada abelha poderá explorar outra fonte na região, com base em informações visuais da 

vizinhança. Dentro de um ninho, existe uma área de dança que é a região onde ocorre a 

troca de informações entre as abelhas sobre as fontes de alimento. A interação entre as 

abelhas durante o forrageamento se dá por meio de uma dança realizada nesta área. 

Nesta dança, as abelhas campeiras realizam movimentos que possibilitam a 

identificação, a direção, distância, qualidade do alimento das fontes conhecidas, entre 

outras informações. 
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Tendo em vista que na área de dança estarão presentes diversas abelhas 

campeiras compartilhando informações, existe uma grande chance das fontes mais 

viáveis serem escolhidas por um número maior de abelhas observadoras, visto que 

estarão circulando mais informações sobre estas fontes. Assim, o recrutamento será 

diretamente proporcional à rentabilidade da fonte de alimento  (KARABOGA, 2005) 

(KARABOGA, 2008) (KARABOGA e BASTURK, 2007). Quando retornam para o 

ninho, as abelhas poderão agir de algumas maneiras: não recrutam outras abelhas e 

abandonam a fonte, dançam e recrutam outras abelhas para intensificar a exploração da 

fonte ou continuam explorando a fonte sem recrutar outras abelhas  (KARABOGA, 

2005). Quando uma fonte tem sua capacidade esgotada, uma abelha exploradora define 

aleatoriamente uma substituta. Estas abelhas saem do ninho na busca por uma nova 

fonte. Quando encontra uma nova fonte, a abelha inicializa a exploração imediatamente 

e ao retornar para a colméia, compartilha as informações sobre a nova fonte encontrada  

(KARABOGA, 2005) (KARABOGA, 2008) (KARABOGA e BASTURK, 2007). 

2.4.3.2. Colônia Artificial de Abelhas 

O modelo da colônia artificial de abelhas (CAA) possui três grupos de abelhas: 

as abelhas campeiras associadas com específicas fontes de alimentos; as abelhas 

observadoras que assistem a dança das abelhas campeiras para escolher sua fonte de 

alimento; e, as abelhas exploradoras que buscam por fontes de alimentos de forma 

aleatória. A posição das fontes de alimentos representam possíveis soluções para o 

problema e a quantidade de néctar das fontes de alimentos corresponde à qualidade da 

solução associada. O número de abelhas campeiras é igual ao número de fontes de 

alimentos. 

As abelhas exploradoras são responsáveis pela descoberta das primeiras fontes 

de alimentos. Esses alimentos são, então, explorados pelas abelhas campeiras e 

observadoras. Essa exploração pode levar à exaustão de algumas fontes. Quando isso 

acontece, a abelha campeira associada à fonte exaurida torna-se uma abelha exploradora 

e vai à busca de uma nova fonte de alimento. O algoritmo do CAA é mostrado na 

Figura 31. 

Na linha 2 do algoritmo, as fontes de alimento são inicializadas pelas abelhas 

exploradoras e os parâmetros de controle são configurados. A partir daí, três fases se 

repetem até que o critério de término seja satisfeito (linha 3).  
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Na fase das abelhas campeiras (linha 4),  as abelhas campeiras buscam em suas 

vizinhanças por novas fontes de alimento. É determinada a aptidão dessas novas fontes 

e uma seleção gulosa é aplicada entre a nova fonte e a fonte original, ou seja, se a nova 

fonte domina a fonte original, a nova fonte substitui a fonte original, caso contrário, não 

haverá substituição. Depois disto, as abelhas campeiras compartilham a informação 

sobre suas fontes de alimento com as abelhas observadoras na área de dança. 

Na fase das abelhas observadoras (linha 5), as mesmas escolhem, baseadas nas 

informações providas pelas abelhas campeiras, as suas fontes de alimento. Essa seleção 

é probabilística e feita mediante a aptidão das fontes, neste caso, um método de seleção 

via roleta pode ser utilizado. Após escolher suas fontes, as abelhas observadoras buscam 

em sua vizinhança por novas fontes de alimentos. Assim como na fase anterior, uma 

seleção gulosa é aplicada entre a nova fonte e a fonte original. 

 

 

 

 

Figura 31. Algoritmo do CAA 

Na fase das abelhas exploradoras, abelhas campeiras, cujas soluções associadas 

não puderam ser melhoradas por certo número de tentativas (ou seja, soluções que já 

foram exaustivamente exploradas) abandonam suas soluções e tornam-se abelhas 

exploradoras, que buscam por novas soluções de forma aleatória. 

2.4.4. Algoritmos Multiobjetivo baseados em Colônia Artificial de 

Abelhas 

Inspirados na potencialidade do método da colônia de abelhas artificial em 

solucionar problemas de engenharia e na grande quantidade de problemas reais de 

natureza multiobjetivo, diversos autores tem proposto adaptações do algoritmo original 

para resolver esses problemas. Nesta subseção são detalhadas algumas dessas 

abordagens que embasaram o trabalho proposto nesta tese. Devido ao fato de duas 

1: Colônia de Abelhas Artificial{ 
2:    Fase de inicialização; 
3:     Enquanto ( condição de termino não é satisfeita ) { 
4:      Fase das abelhas campeiras; 

5:     Fase das abelhas observadoras; 
6:   Fase das abelhas exploradoras; 
7:      Armazena melhor solução; 

8:    } 
9: }     
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diferentes técnicas terem recebido a mesma denominação de MOABC, neste trabalho, 

estas serão diferenciadas como: MOABC (algoritmo 1) e MOABC (algoritmo 2). 

2.4.4.1. MOABC (Algoritmo 1) 

Em  (HEDAYATZADEH, HASANIZADEH, et al., 2010) é apresentado um 

algoritmo para otimização multiobjetivo nomeado MOABC (Multi-objective Artificial 

Bee Colony). Trata-se de uma adaptação da colônia artificial de abelhas para problemas 

multiobjetivos com o uso de grade para manutenção e avaliação da frente pareto. Para o 

MOABC, a fase de inicialização se caracteriza pela criação aleatória das fontes de 

alimento e pela atualização de um arquivo externo que, durante o processo, armazenará 

as melhores soluções encontradas pelo algoritmo.  

Na fase das abelhas campeiras, as informações do arquivo externo são usadas 

pelas abelhas campeiras para ajustar suas trajetórias de voo. Para uma posição xi 

caracterizada por um vetor de dimensão D e correspondente à abelha campeira i, a 

posição de cada fonte é atualizada (vi) mediante uma perturbação, conforme equação             

(2-18).  

        ∅            (2-18) 
 

Neste caso, d   {1,2,...D} são índices escolhidos aleatoriamente e xk é uma 

posição escolhida aleatoriamente do arquivo externo e ∅   é selecionado no intervalo de 

[-1,1]. Após a atualização, a nova posição é avaliada e uma seleção gulosa determina se 

a nova fonte substitui a fonte original. Caso a fonte atual de alimento não possa ser 

melhorada, um contador de número de tentativas é atualizado. 

Na fase das abelhas observadoras, é determinada a probabilidade de escolha de 

cada fonte de alimento baseada em suas aptidões. Cada fonte xi tem uma aptidão 

determinada pela relação entre a quantidade de fontes dominadas pela fonte i e o 

número total de fontes de alimento, conforme equação (2-19) 

        
      

         
 (2-19) 

Uma posição xk com aptidão fit(xk) terá probabilidade de escolha conforme 

equação (2-20) . 
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∑                 
   

 (2-20) 

Para cada fonte de alimento i é selecionado um vizinho k utilizando o método de 

seleção via roleta e uma nova fonte de alimento é determinada de acordo com a equação 

(2-18). Novamente, uma seleção gulosa determina se xi será substituído por vi e, caso a 

fonte atual de alimento não possa ser melhorada, um contador de número de tentativas é 

incrementado. 

 Na fase das abelhas exploradoras, as fontes de alimento cujo número de 

tentativas excede um limite pré-estabelecido são substituídas por uma nova fonte pelas 

abelhas exploradoras. Essas fontes são produzidas aleatoriamente e substituem as fontes 

abandonadas se a nova fonte domina a anterior. 

 Além das três fases anteriores, o MOABC possui ainda uma quarta fase que é 

responsável pela atualização do arquivo externo que contém as melhores soluções 

encontradas na população. A atualização do arquivo usa o método da ε-dominância 

(COELLO e REYES-SIERRA, 2006). É definido um conjunto de caixas de tamanho ε e 

cada caixa deverá conter apenas um arquivo. Se uma caixa contém mais de um arquivo, 

os arquivos dominados são identificados e removidos da caixa. Assim, é garantido que 

as soluções mantidas são não dominadas com respeito a todas as outras geradas durante 

a execução.  

As métricas de desempenho utilizadas em (HEDAYATZADEH, 

HASANIZADEH, et al., 2010) foram a distancia generacional e o espaçamento. Um 

conjunto de seis problemas de teste foi selecionado e o MOABC foi comparado ao 

MOPSO (COELLO, PULIDO e LECHUGA, 2004) e ao NSGA-II  (DEB, PRATAP, et 

al., 2002). Considerando a métrica de distância generacional, o MOABC apresentou 

melhor convergência na maioria das funções de teste e o NSGA-II apresentou-se como 

a estratégia menos efetiva. Já com relação à métrica de espaçamento, que compara a 

distribuição das soluções obtidas pelo algoritmo, os resultados apresentados mostraram 

que o MOABC supera o MOPSO e o NSGA-II em 5 funções de teste.  

2.4.4.2. MOABC (Algoritmo2) 

Em  (ZOU, ZHU, et al., 2011) foi apresentado um algoritmo baseado em colônia 

artificial de abelhas para tratar problemas de otimização multiobjetivo. O algoritmo 
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proposto usa o conceito de pareto dominância para determinar a direção do voo da 

abelha e mantém soluções não dominadas em um arquivo externo que é atualizado a 

cada geração. 

 Na estratégia proposta em  (ZOU, ZHU, et al., 2011), todas as soluções 

presentes no arquivo externo são consideradas posições de fonte de alimentos e todas as 

abelhas são observadoras. Em cada geração, cada abelha escolhe uma fonte do arquivo 

externo de forma aleatória e vai até a área da fonte de alimento para escolher a nova 

fonte.  Para encontrar a nova fonte de alimento, o algoritmo propõe o uso da estratégia 

de aprendizagem. Para soluções de dimensão n, um número m de dimensões de cada 

fonte de alimento é escolhido de forma aleatória para aprender da solução retirada do 

arquivo externo. E as outras n-m dimensões aprendem de outras soluções não 

dominadas presentes no conjunto de fontes de alimento. 

 Na fase de inicialização, um conjunto de posições de fontes de alimento é criado 

de forma aleatória. Essas fontes são avaliadas e ordenadas de acordo com os níveis de 

dominância, as soluções não dominadas são armazenadas no arquivo externo.  

 Na fase das abelhas observadoras, para cada abelha observadora x i, é escolhida 

uma solução do arquivo externo EA e uma nova solução vi é produzida de acordo com 

equação (2-21): 

                ∅                      (2-21) 

Onde k   (1,2,..,p) e p é o tamanho do arquivo, f(m) é uma permutação aleatória 

de inteiros de 1 a n que tem o propósito de definir quais dimensões deverão aprender do 

arquivo EAk, ∅(m) produz m números aleatórios  que estão entre 0 e 2.  As demais n-m 

dimensões aprendem de outras soluções, segundo a equação (2-22), onde l≠k, j   

(1,2,...,p) e j ∉ f(m).  

          ∅               (2-22) 

 Depois de produzida a nova solução, sua aptidão é calculada e uma seleção 

gulosa é aplicada para decidir se a nova solução será adicionada ao arquivo externo. Se 

a nova solução v i domina x i, esta é adicionada ao arquivo externo. Se vi e x i são 

incomparáveis, vi é adicionado ao arquivo externo e um sorteio define se x i será 

substituído por vi.  
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 Após cada geração, as soluções no arquivo externo são ordenadas com base no 

critério de dominância e as soluções não dominadas são mantidas no arquivo. Se o 

número de soluções não dominadas excede o tamanho do arquivo, a distância de 

agrupamento é utilizada para remover membros muito próximos. 

 Os autores apresentaram um estudo comparativo de desempenho do algoritmo 

proposto com relação ao NSGA-II, NSABC (Uma versão do algoritmo sem a estratégia 

de aprendizagem) e MOCLPSO  (HUANG, SUGANTHAN e LIANG, 2006). E 

utilizaram um conjunto de testes clássicos com funções de 2 e 3 objetivos. Foi utilizada 

uma métrica de convergência e uma métrica de diversidade. 

 A métrica de convergência utilizada foi a média euclidiana entre cada solução 

não dominada e o membro mais próximo da frente pareto real.  A métrica de 

diversidade Δ utilizada é definida conforme equação (2-23): 

  
      ∑      ̅    

   

            ̅
 

(2-23) 

 
Onde di é a distancia euclidiana entre solução consecutivas no conjunto não 

dominado obtido, N é o número de soluções não dominadas obtida,  ̅ é a média das 

distancias, df e di são as distancias entre as soluções extremas e as soluções de contorno 

do conjunto não dominado obtido. 

 Os resultados experimentais apresentados mostraram que, de forma geral, o 

algoritmo proposto supera os três algoritmos analisados em termos de convergência e 

diversidade.  

2.4.4.3. A-MOABC/PD, A-MOABC/NS e S-MOABC/NS 

Em  (AKAY, 2013) são apresentados três algoritmos multiobjetivos baseados 

em modelos síncronos e assíncronos usando ordenamento não dominado e pareto 

dominância: Multiobjetivo ABC assíncrono utilizando regra de pareto dominância (A-

MOABC/PD), multiobjetivo ABC assíncrono utilizando procedimento de ordenamento 

não dominado (A-MOABC/NS) e multiobjetivo ABC síncrono utilizando procedimento 

de ordenamento não dominado (S-MOABC/NS). 
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2.4.4.3.1. A-MOABC/PD 

 Na fase de inicialização do A-MOABC/PD, um conjunto de CS fontes de 

alimento é criado de forma aleatória. Após isso, por MCN ciclos, se repetem as fases das 

abelhas campeiras, observadoras e exploradoras. 

 Na fase das abelhas campeiras, para todas as fontes de alimento do conjunto são 

obtidas novas fontes vizinhas. A fonte vizinha compete com a fonte original e, por 

seleção gulosa, a mais apta destas será mantida no conjunto. Se uma fonte não é 

substituída, o seu contador de numero de tentativas é incrementado. Essa substituição 

faz com que a qualidade média do conjunto de soluções aumente ou, no pior dos casos, 

mantenha-se estável. Desta forma, cada fonte subsequente usa o conjunto de soluções 

com qualidade média progressiva. Este tipo de comportamento é dito assíncrono.  

 Após a fase das abelhas campeiras, a cada solução é atribuída uma aptidão e são 

calculadas as probabilidades de seleção. A aptidão atribuída à solução i definida no A-

MOABC/PD é determinada conforme equação (2-24): 

         
 

               
 (2-24) 

 
Onde R(i) é o valor do rank pareto da solução i, S(i) =               , T é a 

temperatura,       (  ⁄ )      
    

 
  é a distribuição de Gibbs e 

  ∑       
    

 
  

    é chamada de função partição e N é o tamanho da população, d(i) 

é a distancia de agrupamento da solução i. 

 A probabilidade de seleção de uma solução i é dada pela equação (2-25): 

   
        

∑         
  
   

 
(2-25) 

 Na fase das abelhas observadoras, CS fontes são selecionadas para terem sua 

vizinhança explorada e a seleção é realizada baseada na probabilidade definida pela 

(2-25). Assim como ocorre na fase das abelhas campeiras, a nova fonte compete com a 

fonte original e a seleção gulosa define se haverá substituição ou se o contador de 

número de tentativas do pai será incrementado. 
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 Após a fase das abelhas observadoras, o ordenamento não dominado é aplicado. 

E, na fase das abelhas exploradoras, são checados os contadores, apenas das soluções 

dominadas, e estas são substituídas se o valor do contador excede o limite pré-

determinado. 

2.4.4.3.2. A-MOABC/NS 

 A segunda técnica proposta é a A-MOABC/NS. Nesta proposta, todo o conjunto 

de soluções é ordenado após a geração de cada nova fonte para decidir se esta será, ou 

não, mantida no conjunto de fontes de alimento. Desta forma, o número de chamadas ao 

procedimento de ordenamento não dominado é igual ao número de funções de 

avaliação. Assim, o A-MOABC/NS é bem mais custoso computacionalmente do que o 

A-MOABC/PD.  

Após a criação da nova solução, a mesma é adicionada à população e é chamado 

o procedimento de ordenamento não dominado. Após o ordenamento, as CS melhores 

soluções são mantidas na população. Este procedimento ocorre tanto nas fases das 

abelhas campeiras, como na fase das abelhas observadoras. Os demais procedimentos 

do algoritmo são semelhantes ao A-MOABC/PD.  

2.4.4.3.3.  S-MOABC/NS 

Como solução ao alto custo computacional do A-MOABC/NS, a terceira 

estratégia é proposta em  (AKAY, 2013), o S-MOABC/NS. Nesta abordagem síncrona, 

a seleção de fontes sobreviventes não é aplicada após a geração de cada nova fonte. As 

novas fontes geradas são sempre adicionadas ao conjunto de fontes originais e, ao final 

de cada fase, o conjunto completo é ranqueado com o ordenamento não dominado. As 

melhores soluções são selecionadas baseadas em seu nível de dominância e na distância 

de agrupamento para formar a nova população. 

  Na fase das abelhas campeiras, a partir de cada uma das fontes do conjunto de 

fontes de alimento são geradas novas fontes que são adicionadas ao conjunto. Após a 

fase das abelhas campeiras, as soluções são ordenadas de acordo com ordenamento não 

dominado, a cada solução é atribuída uma aptidão e são calculadas as probabilidades de 

seleção para a fase das abelhas observadoras.   

Na fase das abelhas observadoras, CS soluções são selecionadas para ter sua 

vizinhança explorada e a seleção é realizada baseada na probabilidade definida pela 
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equação (2-25). Novamente, as novas fontes são integradas ao conjunto de fontes de 

alimento. Após a fase das abelhas observadoras, o ordenamento não dominado é 

realizado novamente. 

Por fim, a fase das abelhas exploradoras se dá da mesma forma que nas 

abordagens assíncronas. 

Para avaliar o desempenho dos algoritmos propostos, foram adotadas as métricas 

de distância generacional invertida (ZITZLER, THIELE, et al., 2003), hipervolume  

(PURSHOUSE, 2003) e espalhamento  (DEB, PRATAP, et al., 2002). Os resultados 

mostraram que o S-MOABC/NS é mais escalável e eficiente do que o A-MOABC/PD e 

mais escalável e robusto do que o A-MOABC/PD.  

2.4.5. Resumo comparativo das Técnicas Avaliadas 

A seguir é apresentado o resumo comparativo dos algoritmos de otimização 

descritos nesta seção e inspirados na colônia artificial de abelhas. As técnicas são 

mostradas na Tabela 3, onde para cada técnica é descrito como é feita a atribuição da 

aptidão, o mecanismo de preservação de diversidade utilizado  ̧ se a técnica utiliza 

elitismo ou não, se possui população externa, e, por fim, as vantagens e desvantagens de 

cada técnica. 

A partir da tabela, é possível determinar algumas características importantes de 

cada uma das técnicas propostas e que serviram de base na definição de uma estratégia 

para a realização do mapeamento tecnológico baseado na colônia artificial de abelhas. A 

primeira característica é ao mecanismo de atribuição de aptidão que, deve ser capaz de 

traduzir a qualidade das soluções. Nesse aspecto, qualquer das abordagens analisadas 

poderia ser empregada. Da mesma forma, todas as abordagens são elitistas. Entretanto, 

as três últimas estratégias não apresentam mecanismos explícitos de preservação da 

diversidade, o que caracteriza desvantagens para as mesmas. O uso da população 

externa é também um requisito desejável, já que, este é responsável pelo 

armazenamento das soluções não dominadas. Uma última característica em destaque é o 

sincronismo apresentado pelo S-MOABC/NS que consegue uma solução de 

compromisso entre o custo computacional e a estratégia de substituição das fontes de 

alimento. Nesta abordagem, a seleção é feita mediante o ordenamento não dominado ao 

final de cada fase e não apenas da comparação baseada em pareto dominância que é 

empregada nas demais abordagens.   
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Tabela 3. Comparativo das estratégias baseadas em algoritmo genético multiobjetivo  
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MOABC 
(Algoritmo 1) 

Relativa ao 
número de 
fontes 
dominadas 
pela fonte 
atual 

ε-dominância Sim Sim Custo 
computacional 
Reduzido 

Desempenho da 
técnica depende do 
parâmetro ε. Realiza 

comparação local na 
substituição das 
fontes de alimento. 

MOABC 
(Algoritmo 2) 

Nível de 
dominância 

Distância de 
Agrupamento 

Sim Sim Bom desempenho 
por utilizar 
estratégia de 
aprendizagem 

Sensível a definição 
do parâmetro de 
aprendizagem 

A-MOABC/PD Depende da 
eq. (2-25) 

Não há Sim Não Custo 
computacional 
Reduzido 

Realiza comparação 
local na substituição 
das fontes de alimento 

A-MOABC/NS Depende da 
eq. (2-25) 

Não há Sim Não Realiza 
comparação 
global na 
substituição das 
fontes de alimento 

Alto custo 
computacional. 
Necessita de grande 
quantidade de 
ordenamento não 
dominado. 

S-MOABC/NS Depende da 
eq. (2-25) 

Não há Sim Não Melhor 
compromisso 
custo 
computacional x 
estratégia de 
substituição das 
fontes de alimento 

Necessita de espaço 
de memória para 
armazenar soluções 
até para o 
ordenamento não 
dominado. 

  

2.5. Conclusão 

Este capítulo foi destinado à conceituação básica dos pontos essenciais no 

desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, foi apresentada uma visão geral da 

arquitetura dos FPGAs. A arquitetura básica de um bloco lógico complexo, responsável 

pela implementação da maior parte da lógica do chip, foi detalhada. O entendimento 

desta arquitetura é essencial na aplicação das ferramentas de síntese. Sobretudo nas 

fases de mapeamento tecnológico e agrupamento, as quais se aplica este trabalho.  Além 

da arquitetura lógica, também foi apresentada a arquitetura de roteamento. Esta 

descrição é importante, já que a arquitetura de roteamento dos FPGAs constitui-se de 

um grande gargalo na utilização do chip e seu uso impacta diretamente nas medidas de 

projeto, tendo em vista as capacitâncias provenientes da grande quantidade de trilhas, 
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switches e blocos de interconexão, que provocam a adição de retardos e o aumento no 

consumo de energia. Tratou-se também das principais fontes de dissipação de potência 

em dispositivos CMOS, e destacou-se um dos objetivos do trabalho, que é a redução na 

potência dinâmica. 

Tendo em vista que a metodologia proposta neste trabalho é baseada na 

otimização do fluxo de síntese, foram apresentados os conceitos básicos de cada uma 

das etapas do fluxo e, detalhou-se as fases de mapeamento e agrupamento, etapas 

otimizadas durante este trabalho. 

Levando-se, ainda, em consideração que o presente trabalho traz uma 

metodologia de otimização multiobjetivo de aspectos de projeto com FPGAs, foi 

apresentada a conceituação básica sobre o assunto e foram definidas as métricas de 

avaliação de desempenho empregadas para determinar a qualidade dos métodos 

propostos. 

Finalmente, foram apresentados os conceitos básicos referentes à área de 

computação evolucionária que inspirou as metodologias empregadas no 

desenvolvimento das ferramentas de mapeamento propostas neste trabalho. 

Especificamente, foram tratados o algoritmo genético e a colônia artificial de abelhas e 

foram apresentadas técnicas de otimização multiobjetivo baseadas nesses métodos. Ao 

final das secções que apresentaram as técnicas de otimização, foram realizadas análises 

comparativas, de forma a possibilitar a extração das característcicas interessantes e 

aplicáveis ao problema proposto. 
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3  
Estado da Arte 

 

 

O propósito deste capítulo é apresentar o estado da arte das ferramentas e 

algoritmos de mapeamento e agrupamento. Desta forma, o capítulo está dividido em 

duas grandes seções, onde são descritos os trabalhos acadêmicos na área de 

mapeamento e de agrupamento, respectivamente. Em cada uma dessas seções são 

apresentados detalhes importantes apresentados em artigos científicos que embasaram o 

desenvolvimento deste trabalho, bem como, são apresentados os resultados que indicam 

o potencial e as limitações de cada abordagem estudada. 

3.1. Algoritmos de Mapeamento Tecnológico 

3.1.1.  WireMap – Mapeador Tecnológico para melhoria de  

roteabilidade e aprimoramento da  fusão de LUTs 

O WireMap (JANG, CHAN, et al., 2009)  é uma técnica de mapeamento 

desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Berkeley em parceria com a 

empresa Xilinx. A técnica propõe a redução no número de conexões pino a pino, o que 

ocasiona a redução do comprimento do fio, a diminuição da congestão e a melhoria no 

desempenho nos circuitos pós-roteados. Além disso, a metodologia proposta reduz o 

número de entradas das LUTs, o que favorece o agrupamento das mesmas em LUTs de 

duas saídas, encontradas nos FPGAs comerciais. 

Com o objetivo de reduzir o número de conexões pino a pino, o WireMap 

apresenta uma nova heurística denominada edge flow (fluxo de conexão). Esta 
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heurística é semelhante à medida de fluxo de área apresentada na equação (2-8). Assim 

como o fluxo de área busca minimizar a quantidade de LUTs do circuito, o fluxo de 

conexão contribui para a minimização do número de conexões entre estas LUTs. 

O Fluxo de conexão (ou EdgeFlow)  é definido na equação (3-1). Onde 

Conexao(n) é o número de entradas do corte representativo do nó n.  

             
           ∑                       

           
 (3-1) 

O núcleo do WireMap é mostrado na Figura 32. Após determinar todos os 

possíveis cortes de cada nó utilizando a enumeração de cortes (linha 2), é atribuído a 

cada nó, o corte que minimiza a profundidade (linha 3). Em seguida, as medidas de 

fluxo de área e fluxo de conexão são associadas numa etapa de otimização global (linha 

4), e, posteriormente,  as heurísticas de área e conexão exata local são associadas numa 

etapa de otimização local (linha 5). Finalmente, o mapeamento final é gerado (linha 6) e 

a associação de LUTs é realizada (linha 7). 

 

 

 

 

Figura 32.  Núcleo do WireMap  (JANG, CHAN, et al., 2009) 

 Para a etapa de otimização global são utilizadas as heurísticas de fluxo de área e 

fluxo de conexão, que caracterizam extensões úteis das noções de área e número de 

conexões, respectivamente. O pseudocódigo da etapa de otimização global, 

denominada, globalAreaedgeRecovery, é mostrado na Figura 33. 

Durante esta fase, para cada nó da rede em ordem topológica (linha 3) são 

selecionados o conjunto de cortes que minimizam o fluxo de área (linha 4). Deste 

conjunto, é selecionado como corte representativo do nó, aquele que possui menor fluxo 

de conexão (linhas 5), em seguida, o nível do corte é atualizado (linha 6) e o corte 

representativo do nó é também atualizado (linha 7).  

1: WireMap (aig, K){ 

2:  Enumeração dos cortes(aig, K); 

3:  Mapeamento tradicional orientado a profundidade(aig, K) 

4:  Reparação Global de Area e Conexão(aig, K); 

5:  Reparação Local de Area e Conexão(aig, K); 

6:  Gera Mapeamento Final (aig, K); 

7:  Executa Associação de LUT (aig, K); 

8: }  

9: } 
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A heurística de otimização local utiliza a área exata e conexão local para 

melhorar as medidas do mapeamento após a etapa global. A área (conexão) exata local 

de um nó n é uma medida da área (número de conexões) adicionada ao mapeamento se 

n é escolhido como um nó utilizado no mapeamento. O pseudocódigo desta etapa, 

denominada LocalAreaEdgeRecovery, é mostrado na Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada nó em ordem topológica (linha 2) são selecionados os cortes que 

minimizam a área local exata (linha 3) e o corte representativo do nó é, dentre estes, 

aquele com menor conexão local exata (linhas 4). 

Para comprovar a eficiência do algoritmo, os autores realizaram experimentos 

utilizando benchmarks acadêmicos e comparando três abordagens: um mapeador 

tradicional presente no ABC  (BERKELEY UNIVERSITY, 2015), MSC (mapeamento 

com escolha estrutural) (CHATTERJEE, MISHCHENKO, et al., 2005) e MSC com 

WireMap. Os resultados mostraram que o uso do MSC com WireMap permitiu a 

redução no número de conexões pino a pino em 9,3%, na quantidade de LUTs em 1,3% 

e no tempo de execução em 8,9% comparação ao uso isolado do MSC. Os experimentos 

apresentados também incluíram medidas pós-posicionamento e roteamento realizado 

pelo VPR  (LUU, KUON, et al., 2009), cujos resultados mostraram uma redução no 

comprimento total do fio de 8,5% e de 6% na largura do canal.  

Figura 33. Otimização da Área e Conexão global retirado de WireMap  (JANG, CHAN, et al., 2009) 

Figura 34. Otimização da área e conexão locais retirado de WireMap  (JANG, CHAN, et al., 2009) 

1: globalAreaEdgeRecovery (aig, K){ 

2:  Calcula o Tempo necessário(aig); 

3:  Para cada nó n em ordem topológica { 

4:   Cortes = encontra  cortes minimizando AF(n); 

5:   Corte_representativo  =  

    encontra o corte minimizando EF(cortes); 

6:    Atribui o nível (n, nível corte representativo) 

7:   Atribui corte representativo(n, Corte_representativo); 

8:  }  

9: } 

1: LocalAreaEdgeRecovery (aig, K){ 

2:  Para cada nó n em ordem topológica { 

3:   Cortes = encontra  cortes minimizando Exata Area(n); 

4:   Corte_representativo  =  

    encontra o corte minimizando EF(cortes); 

5:  }  

6: } 
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Também foram apresentados experimentos utilizando ferramentas comerciais 

através do uso da Xilinx ISE 9.2i  (XILINX, INC, 2015) para posicionamento e 

roteamento do circuito. Os resultados mostraram que o uso associado do WireMap ao 

MSC, sem a etapa de associação de LUTs produz um aumento no número de LUTs 

final em cerca de 1%, ao passo que, o número de conexões pino a pino é reduzido em 

6,8% e o comprimento do fio em 3,6%. Quando a etapa de associação de LUTs é 

utilizada, a redução na quantidade final de LUTs é de 12%.    

3.1.2.  PwAwMap – Mapeamento de  potência reduzida, profundidade 

ótima e  área mínima de circuitos com  FPGA baseados em K-LUTs 

O PwAwMap apresentado em  (BUCUR, CUPCEA, et al., 2009), é um 

algoritmo de mapeamento que tem como propósito prioritário a redução no consumo de 

potência e na profundidade dos circuitos, e tem como propósito secundário, a redução 

conjunta de profundidade, área e potência. 

 Para fins de redução de consumo de potência dinâmica, os autores utilizam um 

modelo baseado em simulação que estima a atividade de chaveamento dinâmica dos nós 

da rede. Além disso, para melhorar a precisão nesta determinação, durante a simulação, 

é verificada uma condição de convergência que deve ser atendida para todas as redes. 

Esta condição é apresentada na equação (3-2). 

|
 

 
  

   

   
|    (3-2) 

       
Na equação, N é o número de vetores de simulação que ocasionaram uma 

quantidade n de mudanças de estado lógico (transições) em uma determinada rede, e N 

+ m é o número de vetores de simulação necessários para que essa quantidade de 

transições seja aumentada de uma unidade, tornando-se n + 1. Assim, se a diferença 

entre os termos é menor que a medida de precisão ε, pode-se concluir que o número de 

vetores de simulação já foi suficiente para garantir a convergência da atividade de 

chaveamento.  

O PwAwMap opera em três estágios. No primeiro estágio, são gerados todos os 

K-feasible cortes de todos os nós da rede em ordem topológica, através do método da 

enumeração de cortes. Além disso, para garantir o mapeamento de profundidade 

mínima, é calculado o retardo de transição para cada corte. No segundo estágio, são 
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determinadas as funções de custo para todos os cortes. Na realidade, essa função de 

custo é atribuída aos cortes ainda durante o estágio de geração dos mesmos. No terceiro 

estágio, a rede é percorrida em ordem topológica reversa, iniciando pela saída primária 

de maior retardo, e são selecionados os cortes representativos para cada nó usando as 

funções de custo. 

O retardo de transição, calculado no primeiro estágio é o retardo mínimo de cada 

corte. Para determiná-lo, são utilizados os retardos das entradas dos cortes e o valor de 

retardo atribuído a uma LUT (considerado 1). O processo de atribuição dos retardos 

pode ser compreendido a partir do exemplo da Figura 35.  

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Exemplo de atribuição do retardo dos cortes   

De acordo com a Figura, as entradas primárias contém uma informação de 

retardo individual. Os possíveis cortes (para K = 3) dos nós da rede são mostrados no 

lado direito da Figura 35.  Tomando como exemplo o nó n, que possui apenas um corte 

de entradas c e d, vê-se que o retardo deste corte é 3, já que, o maior retardo das 

entradas é 2. Tomando como segundo exemplo, o nó u, que possui dois cortes possíveis 

tem-se: para o corte de entradas a e s, o retardo atribuído é 5, já que, o maior retardo das 

entradas é 4 (correspondente a entrada s); Para o corte de entradas a, b e n, o retardo 

atribuído é 4, já que, o maior retardo entre todas as entradas do corte é 3. O mesmo 

raciocínio pode ser feito para os demais nós da rede. 

As funções de custo determinadas no segundo estágio são as funções de 

profundidade e potência. A medida de profundidade (DpthMtrc) de um nó u é calculada 

a partir da menor profundidade entre todos os  K-feasible cortes de u, denominado, 

cortes(u) conforme equação (3-3) . 

 

Cortes(x) = {(x;2)} 

Cortes (n) = {(n;3)} 

Cortes (s) = {(s;4), (n,s;4)} 

Cortes (v) = {v;4), (v,n;4), (v,x;4)} 

Cortes (u) = {(u;5), (u,s;4)} 

Cortes (w) = {(w;5), (v,w;5), (u,w;5)} 
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        (         )                                  (3-3) 

A medida de potência (EstimPwrMtrc) é localmente aplicada ao conjunto de 

cortes do nó u. Essa medida é mostrada na equação (3-4) . 

           (         )

                   ∑                

             

            (         )   

(3-4) 

Na equação, d(u) representa a densidade de transição do nó u e fanout(u) 

representa o número de saídas do nó u. 

A função de custo global (GlobalCost) é definida como a soma ponderada das 

funções das equações (3-3) e (3-4), conforme equação (3-5). 

                    

            (        )    

             (        ) 

(3-5) 

No terceiro estágio, a rede é percorrida em ordem topológica reversa, iniciando 

pela saída primária de maior retardo, e a seleção dos cones de cada nó será guiada pelas 

funções de custo. Assim, as funções de custo das equações (3-3) e (3-4) são utilizadas 

para determinar o mapeamento da rede de profundidade mínima e potência otimizada. 

O trabalho não fez uso de ferramentas de estimativa de potência. Sendo a 

potência dinâmica de um nó da rede mapeada estimada pela equação (3-6). 

                                        (3-6) 

Foram realizadas três experiências para o PwAwMap utilizando 15 circuitos 

combinacionais do benchmark MCNC  (YANG, 1991). Na primeira, foi utilizado um 

mapeamento com foco em potência e profundidade ótima. Esse mapeamento mostrou 

uma redução de 6,07% no consumo de potência comparado ao mapeamento de 

profundidade ótima. O segundo experimento relaxou a consideração de profundidade e 

obteve um menor consumo de potência. O terceiro experimento mantém a profundidade 

ótima e procura, entre as soluções eficientes em potência, aquelas tendo área mínima. 

Esse último experimento mostrou uma eficiência de 2,37% comparada à solução de 

profundidade ótima. 
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3.1.3. SVmap-2/DVmap2 - Mapeamento Tecnológico e Agrupamento 

para arquiteturas de FPGA com dupla tensão de alimentação 

Em  (DEMING, CONG, et al., 2010) é apresentado um algoritmo de 

mapeamento para redução de consumo de potência de FPGAs de alimentação única, o 

SVmap-2, depois, esse algoritmo é estendido e um algoritmo de mapeamento para 

arquiteturas de FPGA com dupla tensão de alimentação (dual-VDD) é criado, o DVmap-

2. O objetivo do DVmap-2 é garantir que não haverá overhead  na profundidade do 

circuito mapeado comparado ao SVmap-2.  

A arquitetura base utilizada no trabalho considera LUTs de 4 entradas. As 

informações de potência estática, energia de chaveamento e retardo da LUT, para um 

subconjunto de possíveis tensões de alimentação, foram caracterizadas utilizando 

simulação SPICE sob a tecnologia de 100nm. 

Para o suporte à tecnologia dual-VDD a arquitetura do FPGA deve ser 

modificada. A primeira modificação é a utilização de transistores PMOS que permitem 

que CLB seja alimentado com low-VDD (VL) ou high-VDD (VH), conforme Figura 36. 

 

Figura 36. CLB com programabilida na tensão de alimentação programável (DEMING, CONG, et al., 
2010) 

 A segunda modificação na arquitetura é a necessidade de inserção de 

conversores de nível (LC)  (DEMING, CONG, et al., 2010) nas entradas e saídas dos 

CLBs. Os conversores de nível são necessários quando um CLB VL é entrada para um 

CLB VH. O retardo, o consumo de potência estática e a energia por chaveamento dos 

conversores de nível foram caracterizados por simulação SPICE, para algumas 

configurações de VL e VH.  

Para estimar o consumo de potência de um K-feasible cone, é utilizado o modelo 

da equação (3-7). Neste modelo, S0 é a atividade de chaveamento de saída do cone, PLUT 

é a potência estática e dinâmica da LUT, calculada como o produto da energia por 
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chaveamento e a frequência do circuito (r). PLUT_Static é a potencia estática da LUT e 

Pinputs e Pnet são as potências de entrada do corte e potência da rede, respectivamente. 

Essas potências são determinadas conforme equações (3-8) e (3-9). Si é a atividade de 

chaveamento da entrada i, Cin é a capacitância de entrada da LUT, Cnet é a capacitância 

de entrada dos fios e buffers contidos nas redes dirigidas pela LUT e Pbuf_static é a 

potência estática dos buffers contidos na rede. 

                                               (3-7) 

                
 ∑       

 

 

 
(3-8) 

             
                      (3-9) 

 

A capacitância dos fios e buffers é determinada por um modelo que relaciona o 

número de fanouts ao comprimento do fio obtido através do uso do VPR  (LUU, 

KUON, et al., 2009) para posicionar e rotear 20 circuitos do MCNC  (YANG, 1991). A 

atividade de chaveamento é determinada utilizando modelo probabilístico. 

3.1.3.1.  SVmap-2 

A primeira etapa do SVmap-2 é a geração de todos os cortes dos nós da rede 

através da técnica de enumeração de cortes. Durante esse processo ocorre a propagação 

do retardo. Essa abordagem considera que o retardo de um corte, para tensão de 

alimentação única, é de 1 unidade. O maior tempo de chegada entre todas as POs é o 

tempo de chegada mínimo do circuito. Todos os cortes de um nó n com profundidade 

mínima farão parte de um conjunto Xv(n) 

Além da propagação do retardo, durante a enumeração, ocorre também a 

propagação da potência associada a um corte. A potência associada a um corte C é dada 

pela equação (3-10).  

   ∑ (
  

  

)

           

             (3-10) 

Em (3-10), Pi é a potência propagada do nó de entrada i , fi é o numero de 

fanouts do sinal i e Uc é uma função de custo atribuída ao corte C. I1 e I2 são os sub-

cortes das entradas de C que foram associados para formação do corte C no processo de 
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enumeração. PI1 e PI2 são funções de custo de duplicação globais. A potência propagada 

de um nó é a menor potência entre todos os cortes do nó pertencentes a Xv, denominada 

Pv . 

Após a enumeração dos cortes, o tempo de chegada mínimo do circuito, e 

consequentemente, o caminho crítico, serão conhecidos. Os nós que não fazem parte do 

caminho crítico terão uma folga (slack) no retardo, e poderão ter cortes escolhidos como 

representativos que não fazem parte do conjunto Xv e que são mais eficientes em termos 

de potência. 

A função de custo Uc tem o objetivo de reduzir as duplicações e o número de 

conexões no circuito mapeado. Sendo, portanto, uma medida que se relaciona 

indiretamente com a potência. O cálculo de Uc utiliza alguns parâmetros do corte: a 

cobertura COVC que é o número de nós internos ao cone, o tamanho do corte CSC que é 

o numero de conexões de entrada do corte, a atividade de chaveamento das entradas do 

corte Si e o número de fanouts do nó raiz FTC.  

   
       ∑   

                
 (3-11) 

Assim, a função de custo proposta favorece cortes com menor número de 

conexões de entrada e baixa atividade de chaveamento de entrada, cortes que agrupem 

um maior número de nós internos e com maior número de fanouts (minimização da 

duplicação). 

Os custos PI1 e PI2 são uma correção no modelo de potência que pode subestimar 

a atual potência do mapeamento. A Figura 37 ilustra esse problema. Quando s é 

escolhido para o mapeamento, sua potência é compartilhada entre t e u. Entretanto, se os 

cortes Ct e Cu são escolhidos para os nós u e t, o nó s será duplicado e, o seu custo 

calculado anteriormente estará subestimado, já que, o número de fanouts real definido 

pelo mapeamento é 1. Para corrigir este erro, o custo PI é definido como descrito na 

equação (3-12). Na equação, NCI é o número de nós internos ao cone CI, CSC é o 

tamanho do corte C e fI é o número de fanouts do nó I. 

   {

   

   

                      

                                               

 (3-12) 
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O raciocínio embutido na função de custo é que quanto maior NCI, maior a 

probabilidade de CI ser duplicado, e CSC é apenas um fator de normalização. 

  

 

  

 

 

Figura 37. Correção no custo de potência  (DEMING, CONG, et al., 2010) 

A segunda etapa do SVmap-2 é a seleção dos cortes. Para os nós no caminho 

crítico, são escolhidos os cortes com custo Pv (menor custo de potência) e para os nós 

fora o caminho crítico, o custo definido pela equação (3-10) é atualizado por dois 

ajustes locais. O primeiro ajuste é o compartilhamento de entrada, ele diminui o custo 

do corte cujas entradas já pertençam ao conjunto de LUTs raízes.  O segundo ajuste 

diminui o custo dos cortes com maior folga (slack) para que essa folga seja distribuída 

em todo caminho e melhore as possibilidades de redução de potência. O pseudocódigo 

da seleção dos cortes de um nó adaptado do artigo é mostrado na Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Pseudo-codigo da seleção dos cortes do SVMap-2 (DEMING, CONG, et al., 2010) 

 

1: Algoritmo escolhe_corte 
2: entrada: nó alvo v, saída: LUTv. 
3: Se v é critico, retorna o corte que provê Pv; 
4: Melhor_custo =  ; 

5: Para cada corte C que atende a restrição de tempo faça 
6: CustoC: = PC; 
7: n.comp : = número de entradas compartilhadas de C; 

8: Se n.comp = 0 então 
9:  n.comp := 1; 
10: senão se n.comp = 1 então 
11:  n.comp := 1,15; 

12: fim-se; 
13: CustoC := CustoC/n.comp; 
14: CustoC = CustoC - ε SlackC; 
15: Se (Melhor_custo > CustoC) então 

16:  Melhor_custo = CustoC; 
17:  LUTv := C; 
18: fim-se 

19: fim-para 
20: saída LUTv; 
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Nas linhas 13 e 14 é possível verificar os ajustes locais. O custo do corte é 

reduzido quando há entradas compartilhadas e, cortes com maior folga terão maior 

redução no custo. 

Foram apresentados resultados de experimentos que utilizam o benchmark 

MCNC e comparam o SVmap-2 ao Emap  (LAMOUREUX e WILTON, 2003). Os 

resultados mostram uma redução na quantidade de LUTs em 7,1%, 3,8% no consumo 

de potência total e 15,6% de redução na potência dinâmica. 

3.1.3.2. DVmap-2 

Para o DVmap-2, durante a enumeração dos cortes, além da propagação  do 

retardo e do custo de propagação apresentado em SVmap-2, são adicionados o custo e o 

retardo para cada um dos 4 casos da Tabela 4, considerando que a LUT2 é fanout da 

LUT1. 

Tabela 4. Cenários dual-VDD 

Casos LUT1 VDD LUT2 VDD Conversor 
1 VL VL Não  
2 VL VH Sim  
3 VH VL Não  
4 VH VH Não 

A propagação do retardo de um nó v, para cada um dos casos da Tabela 4 é 

apresentado na equação (3-13): 

        
       

    
          

            {     }  (3-13) 

Na equação (3-13), Arri é o tempo de chegada da entrada i, DLUT é o retardo da 

LUT (considerado 1 para VH) e Dconv é o retardo do conversor de nível que será 

necessário apenas para o caso 2 da tabela. Utilizando o caso 2 como exemplo, DLUT 

será 1, já que a LUT2 é alimentada com VH, o Dconv será necessário, e teremos  duas 

opções de Arri da LUT1 (configurada como VL) , devido aos casos 1 e 3. Nesta 

condição, será escolhido o valor que possui o maior Arri e seu custo será usado na 

propagação. Acontecendo de 1 e 3 apresentarem o mesmo Arri, o caso com menor custo 

de propagação será escolhido.  

O custo de propagação para cada caso da tabela é mostrado na equação (3-14). 

UC-VDD é o custo da LUT2, que pode ser UC-VL ou UC-VH, a depender da configuração da 
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LUT2, sendo UC-VL semelhante ao apresentado na equação (3-11), já UC-VH é 

proporcionalmente maior que UC-VL. A relação de proporção é a razão entre as potencias 

estimadas do corte C quando atribuídos VH e VL ao mesmo. Essas potências são 

calculadas segundo modelo apresentado na equação (3-10). Uconv é a soma das potencias 

estática e dinâmica do conversor, quando este é necessário, ou apenas, a potencia 

estática, quando o conversor não é utilizado na conexão das LUTs. 

       ∑ [
  

  

]

          

        {     }     

                                      

(3-14) 

 O mapeamento dual-VDD atribui VH às LUTs no caminho crítico, já as LUTs não 

críticas podem ser configuradas com VL, desde que a restrição de tempo não seja 

violada. O mapeamento é realizado em ordem topológica reversa, inicialmente as POs 

são mapeadas e em seguida os nós de entrada dessas LUTs, o processo se repete até que 

as PIs sejam alcançadas. Durante o mapeamento, o algoritmo verifica a necessidade do 

uso de conversores de nível, as condições de tempo necessário e, consequentemente, o 

caminho crítico. Essas condições podem depender da atribuição de VH ou VL à LUT.  

Para entendimento do processo, pode-se fazer uso do exemplo da Figura 39. 

Considerando os retardos de 1, 1,4 e 0,3 para VH LUT, VL LUT e conversor de nível, 

respectivamente. Para o caso a, se à LUT R for atribuído VL, será necessário um 

conversor de nível, e o tempo necessário de R será dado pela conexão do lado direito de 

R, que é 1,7 (3 – 1 – 0,3). Já se à LUT R for atribuído VH, o caminho crítico estará na 

conexão do lado esquerdo (1,8 < 2). Já para o caso b, independente da atribuição de VH 

ou VL à LUT R, o caminho crítico será determinado pelo fanout do lado esquerdo de R.  

 

 

 

 

 

Figura 39. Retardo do caminho crítico e conversor de nível  (DEMING, CONG, et al., 2010) 
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No mapeamento de um  nó, são considerados todos os retardos dos cortes que 

atendam à restrição de tempo. O processo de seleção dos cortes é semelhante ao 

apresentado na Figura 38. Os resultados de comparação do DVmap-2 e SVmap-2, para 

VH = 1,3V e VL = 0,8V,  mostram que em média há uma redução de  12,8% na potência 

total quando do uso da abordagem de dupla tensão. Em termos de potência dinâmica, 

essa redução é de 52,7%. 

3.1.4. Resumo comparativo das técnicas de mapeamento 

Nesta seção, foram estudadas as abordagens de mapeamento recentes na 

literatura e que apresentam técnicas com objetivos comuns aos propostos neste trabalho, 

ou seja, que eram baseadas na melhoria do desempenho, da área, da roteabilidade e do 

consumo de energia. 

O WireMap (JANG, CHAN, et al., 2009)  propôs melhorias nas características 

de roteamento dos circuitos e apresentou uma heurística para redução do número de 

interconexões pino a pino, o fluxo de conexão. De forma geral, o algoritmo se baseou na 

associação de duas etapas de otimização global e local e que pré-selecionam cortes 

prioritariamente de menor área, em seguida, do conjunto pré-selecionado, são 

escolhidos os cortes com menor fluxo de conexão, ou seja, cortes que reduzem o 

número de conexões entre LUTs.  

O PwAwMap  (BUCUR, CUPCEA, et al., 2009) propôs um método 

multiobjetivo para otimização do mapeamento com foco na redução do caminho crítico 

e da potência dinâmica, para isso, foi proposta uma heurística baseada em uma função 

de custo que se caracteriza pela  soma ponderada dos custos de profundidade e potência. 

A potencialidade do método proposto não pôde ser completamente avaliada, tendo em 

vista que, os autores não fizeram uso de qualquer ferramenta de avaliação de 

desempenho e de consumo de potência pós posicionamento e roteamento. 

Os algoritmos SVmap-2 e DVmap-2 foram apresentados em (DEMING, CONG, 

et al., 2010), com o propósito de produzir soluções de mapeamento com profundidade 

mínima, área, número de conexões e potência dinâmica reduzida. Para isso, foi utilizada 

uma metodologia de seleção de cortes que garantem a profundidade mínima, seguida da 

utilização de funções de custo complexas que reduzem a duplicação, aumentam o 

número de nós internos aos cortes, reduzem o número de interconexões e encapsulam 

redes de alta atividade de chaveamento internas às LUTs. A diferença básica entre os 
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dois algoritmos é que o DVmap-2 utiliza um modelo de FPGA com suporte a dupla 

tensão de alimentação, desta forma, são levadas em consideração características como o 

aumento no retardo das LUTs alimentadas com a tensão VL e a necessidade da 

utilização de conversores de nível para situações específicas de conexão. 

A Tabela 5 apresenta um comparativo qualitativo das técnicas estudadas com 

respeito à otimização dos objetivos de área, profundidade, número de inteconexões e 

consumo de potência. Para cada coluna é apresentada a heurística empregada na 

otimização do objetivo correspondente.  

A comparação quantitativa das técnicas estudadas não é apresentada, pois tal 

análise implicaria na necessidade de replicação de todas as estratégias avaliadas, o que 

foge ao escopo deste trabalho. 

Tabela 5. Comparativo das heurísticas propostas nos algoritmos de mapeamento para os 
objetivos de área, profundidade, número de conexões e potência. 

Comparativo heurísticas dos algoritmos de mapeamento 
 Area Profundidade # conexões Potência 
WireMap Fluxo de área e Área 

Local. 
Escolhe cortes que 
garantem 
profundidade 
mínima 

Fluxo de conexão e 
conexão local 

Não há heurística direta 

PwAwMap Critério de desempate 
entre cortes com 
menor potencia. 

Escolhe cortes que 
garantem 
profundidade 
mínima 

Não há Função de custo 
semelhante a potencia 
acumulada 

SVmap-2 Função de custo 
específica que busca 
reduzir duplicações; 
Favorecimento de 
cortes com 
compartilhamento de 
entrada. 

Escolhe cortes que 
garantem 
profundidade 
mínima 

Função de custo 
específica que busca 
o número de 
conexões do corte. 

Modelo de propagação 
de potência; 
Consideração da 
atividade de 
chaveamento na função 
de custo; 
Distribuição da folga; 

DVmap-2 Semelhante ao 
SVmap-2 

Semelhante ao 
SVmap-2 

Semelhante ao 
SVmap-2 

Semelhante ao SVmap-
2; 
Atribui menor Vdd às 
LUTs que não pertencem 
ao caminho crítico. 

3.2. Algoritmos de Agrupamento 

3.2.1. MO-Pack – Agrupamento multiobjetivo para FPGA 

O MO-Pack  (RAJAVEL e AKOGLU, 2011) é um algoritmo de agrupamento 

que considera, de maneira concorrente, alguns objetivos chave: energia, largura do canal 

e retardo. Na verdade, o MO-Pack propõe agrupar BLEs de forma a reduzir a largura do 
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canal e a energia do circuito, sem incorrer em qualquer overhead de área ou caminho 

crítico. 

  

 

 

 

Figura 40. Ilustração dos conceitos de grau, separação e fator de conectividade  (SINGH e MAREK-
SADOWSKA, 2002) 

Basicamente, algoritmos de agrupamento, com foco em tempo, buscam reduzir a 

profundidade do caminho crítico, agrupando em um mesmo cluster os blocos lógicos 

que estão nesse caminho. Para redução na largura do canal, o número de pinos utilizado 

pelo cluster e o número de redes externas deve ser reduzido. Já para reduzir o consumo 

de potência, a de atividade de chaveamento deve ser levada em consideração. 

A escolha do bloco semente usa o mesmo algoritmo apresentado em  (SINGH e 

MAREK-SADOWSKA, 2002). O grau (degree) de um bloco lógico é o número de redes 

incidentes a este bloco. A separação (separation) é a soma de todos os terminais de rede 

incidentes ao bloco. O fator de conectividade (c) associado a um bloco é definido como 

a razão entre a separação e o quadrado do grau. A Figura 40 ilustra esses conceitos. É 

escolhido como bloco semente de um novo cluster, o bloco com maior grau e menor 

conectividade. Na Figura 40 é preferível escolher como semente o bloco B, esta escolha, 

permite um maior compartilhamento de redes completamente encapsuladas em um 

cluster. 

 Desta forma, a função de atração entre um bloco candidato B e um cluster C 

proposta pelos autores do MO-Pack é mostrada na equação (3-15). 

                                 
                   

 

      ∑
       

  
          

                              
(3-15) 

Em (3-15), há uma soma ponderada pelos pesos α , γ e 1- α – γ de três termos. O 

primeiro termo é a criticidade. A criticidade de uma conexão para um bloco i é definida 
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pela equação (3-16). Onde Folga(i) é a folga da conexão dirigida a i e Max_Folga é a 

maior folga entre todas as conexões ponto a ponto do circuito. 

                 
        

         
                (3-16) 

 Assim, quanto menor a folga da conexão, maior o valor da criticidade. Uma 

conexão no caminho crítico terá criticidade máxima, que é igual a 1. Desta forma, a 

criticidade referida na equação (3-15) é a máxima criticidade entre todas as redes que 

conectam o bloco candidato ao cluster. 

 O segundo termo da soma em  (3-15), objetiva reduzir o número de pinos usados 

pelo cluster favorecendo o agrupamento de blocos que compartilham uma maior 

quantidade de redes com blocos que já pertençam ao cluster. Esta medida tem impacto 

direto na congestão e na largura do canal. Nesse caso, G é um fator de normalização. 

 No terceiro termo da soma, Pic é o número de pinos da rede i conectada a B que 

já estão no cluster e Pi é a quantidade de pinos da rede i, k vale 1 para a maioria das 

redes do circuito e 1,15 para priorizar redes de dois pinos. Assim, este termo favorece a 

redução do numero de redes externas, priorizando as redes que já tenham a maioria de 

seus pinos dentro do cluster. Além disso, o terceiro termo tem um impacto na largura do 

canal, área de roteamento, comprimento do fio e sob as medidas de tempo e potência 

pós-roteamento.  

  Na realização dos experimentos, foram configurados os valores 0,135 e 0,1 para 

α e β respectivamente e foram utilizados os benchmarks MCNC. O algoritmo proposto 

foi comparado a quatro anteriores algoritmos: P-T-VPack  (LAMOUREUX e WILTON, 

2003) (foco em energia),  iRAC  (SINGH e MAREK-SADOWSKA, 2002) (foco em 

largura do canal), o T-VPack  (MARQUARDT, BETZ e ROSE, 1999) (foco em tempo) 

utilizado como linha base e T-RPack (BOZORGZADEH, OGRENCI MEMIK, et al., 

2004) (foco em largura do canal).   

 Os resultados mostraram que o uso do MO-Pack permite uma redução de 

11,44% na largura do canal e 11,79% na potencia, com respeito ao T-VPack, sob pena 

de um overhead no retardo de 1,44% (o menor entre todos os demais algoritmos 

testados). O MO-Pack também apresentou redução no número de pinos utilizados por 

cluster, no número de redes expostas ao roteamento e no comprimento total do fio em 

8,33%, 10,73% e 12,6% respectivamente, em comparação ao T-VPack. O P-T-Pack 

alcançou 17,3% de redução na energia com 13,81% de redução na largura do canal, 
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enquanto o MO-Pack alcançou 11,56% na redução de energia, entretanto, não utilizou 

nenhuma informação de atividade de chaveamento na função de custo e, além disso, a 

largura do canal do MO-Pack foi 22,2% menor que o P-T-VPack. O desempenho médio 

de energia do T-RPack e MO-Pack foi semelhante, mas a largura do canal do MO-Pack 

apresentou-se 6,8% menot. Em comparação ao iRAC, a energia consumida e caminho 

crítico do MO-Pack ficaram 4,2% e 3% menor, respectivamente. 

3.2.2. AApack – Agrupamento focado em arquitetura 

O AAPack é apresentado em  (LUU, ANDERSON e SCOTT ROSE, 2011), em 

conjunto com a descrição da arquitetura de FPGAs utilizada a partir da versão 5.0 do 

VPR. Esta versão baseia-se em arquiteturas que não se limitam apenas aos CLBs 

(blocos lógicos complexos), mas incluem blocos de memória, blocos multiplicadores e 

interconexões complexas. Assim, o algoritmo agrupa, não somente, células lógicas 

compostas de LUTs e flip-flops, mas também, blocos específicos presentes nas 

arquiteturas comerciais. A Figura 41 ilustra um exemplo de cluster de um bloco 

multiplicador, esse bloco pode operar em um dos dois modos, o primeiro é um 

multiplicador 36 x 36, o segundo são dois multiplicadores divisíveis, cada um desses, 

pode implementar um multiplicador 18 x 18 ou dois multiplicadores 9 x 9. 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cluster de um bloco multiplicador 

O AAPack é um algoritmo de agrupamento baseado em arquitetura cujo 

pseudocódigo é apresentado na Figura 42.  

 

 

 

 

 

1: Enquanto ( existem blocos não agrupados na netlis t)  
2:  s = bloco_semente; 
3:  B = novo_bloco_complexo(s); 

4:  Enquanto ( é possível adicionar novo bloco a B) 
5:   c = Seleciona_candidato (B);  
6:  Tenta_agrupar (c, B); 
7: Adiciona B a netlist de saída;  

 
 Figura 42. Pseudo código do AAPack 
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O algoritmo executa até que todos os blocos da netlist de entrada pertençam a 

algum cluster (linha 1). A escolha do bloco semente inicia um novo cluster (linha 2). 

Para o AAPack, o bloco semente é o bloco com maior número de redes conectadas a 

ele. Com isto, há uma tendência em minimizar o número de entradas que deve ser 

roteada para cada cluster.  

Enquanto houver espaço para a adição de um novo bloco no cluster e o número 

de entradas ainda não foi alcançado (linha 4), um novo bloco é escolhido como 

candidato a fazer parte do cluster (linha 5). A escolha deste bloco é baseada na função 

de afinidade (Aff). A função de afinidade entre uma célula lógica p e um bloco lógico B 

é apresentado na Equação (3-17). 

    
                                

           
                   (3-17) 

Em (3-17), Redes(p,B) é o número de redes compartilhadas entre p e B e 

conexões(p,B) está associado ao número de pinos de p conectados a redes que estão fora 

de B. Esse valor é determinado conforme a equação (3-18). 

              
 

                     
                (3-18) 

O termo ext(p,B) representa o número de pinos das redes conectadas a p que 

residem na netlist de blocos não empacotados dentro de B, paked(p) é o número de 

pinos das redes de p que já foram encapsulados em outros blocos lógicos que não B. 

Estes termos buscam penalizar a atração de blocos que produzirão conexões inter-

clusters. Num_pins(p) é o número de pinos usados em p, este termo funciona como um 

fator de normalização. 

  Uma vez escolhido o bloco c, candidato a ser inserido no cluster, é feita uma 

tentativa de agrupá-lo (linha 6). Esta etapa deve garantir o agrupamento é legal, sob o 

ponto de vista de que é possível realizar as conexões de c a B utilizando os recursos de 

interconexão presentes em B. Para associar um bloco a um cluster é utilizada uma 

representação em árvore da arquitetura do cluster. A representação em árvore da 

arquitetura do multiplicador apresentado na Figura 41 é mostrada na Figura 43. A 

árvore é construída de forma que os blocos de granularidade mais fina ocupam a 

derivação à direita.  
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No intuito de encontrar uma localização para o bloco candidato (uma das folhas 

da árvore), é feita uma busca em profundidade nesta árvore, a prioridade é explorar os 

filhos da direita, antes dos filhos da esquerda.  Uma vez encontrada a posição, é feita 

uma checagem de roteamento. Se a checagem não for bem sucedida, a busca continua 

para um lugar alternativo. Quando um bloco é empacotado com sucesso em um nó da 

árvore, tenta-se preencher a subárvore antes de explorar outras partes da hierarquia. Por 

exemplo, ao empacotar um multiplicador 9 x 9 (modo B) , o algoritmo tenta encontrar 

na netlist um outro bloco 9 x 9 para empacotar, evitando assim, o desperdício de área. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Representação em árvore da arquitetura de um multiplicador 

Tendo em vista que o AAPack é o primeiro algoritmo acadêmico que faz uso de 

blocos heterogêneos, não são apresentados resultados com outras abordagens da 

literatura. A atual versão do AAPack integrada ao VTR já considera os objetivos de 

tempo e interconexões. Essa versão é nomeada neste trabalho como VTRPack. Sua 

função de atração está presente na equação (3-19). 

                                

 
                                

            
 

(3-19) 

3.2.3. Agrupamento para arquiteturas com suporte a dupla tensão de 

alimentação  

Em (DEMING, CONG, et al., 2010) é apresentado um algoritmo de 

agrupamento que é uma adaptação do bem sucedido T-VPACK (MARQUARDT, 

BETZ e ROSE, 1999) para arquiteturas dual-VDD. Neste caso, o algoritmo tem três 

objetivos básicos: minimizar o número final de blocos lógicos, minimizar o número de 

pinos de cada bloco e, por fim, minimizar o número de conexões externas no caminho 
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crítico. E uma restrição, células em um mesmo bloco devem compartilhar a mesma 

tensão de alimentação.  

 O algoritmo utiliza a abordagem bottom-up, e por isso, inicia com escolha do 

bloco semente que, neste caso, é o bloco pertencente à conexão mais crítica do circuito.  

A partir da escolha da semente, novos blocos são adicionados ao cluster de acordo com 

a função de atração, e se estes compartilham da mesma tensão de alimentação do bloco 

semente (tensão definida pelo algoritmo de mapeamento). 

 A função de atração de um bloco B a um cluster C é apresentada na equação 

(3-20). Neste caso, a criticidade é definida como a criticidade base do bloco mais um 

fator que leva em conta o número de redes afetadas. E a criticidade base é a máxima 

criticidade entre todas as redes compartilhadas entre o bloco e o cluster (definida na 

equação (3-16)). 

                                  
                   

 
         (3-20) 

 

                                                               

 

(3-21) 

O número de redes afetadas (Total_redes_afetadas) referido no segundo termo 

da soma na equação (3-21) é utilizado como um critério de desempate, com o propósito 

de favorecer o agrupamento de células que mais efetivamente reduzam o número de 

blocos no caminho crítico e, é definido conforme equação (3-22). Um exemplo do efeito 

deste critério de desempate é mostrado na Figura 44. Se todos os blocos destacados 

estão no caminho crítico, é mais benéfico agrupar os blocos H, I, J do que os blocos A, 

D e F. Isto porque o agrupamento de H, I e J afeta os blocos A, B, C, D, E, F e G (7 

blocos), enquanto o agrupamento de A, D e F afeta apenas os blocos H, I e J (3 blocos). 

 

 

 

 

 

Figura 44. Critério de desempate entre blocos no caminho crítico  (DEMING, CONG, et al., 2010) 
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Desta forma, o termo total de caminhos afetados de B (Total_redes_afetadas) é a 

soma de dois termos: o número de caminhos críticos entre as fontes do circuito e B 

(caminhos_ent_afetados) e o número de caminhos críticos entre as saídas do circuito e 

B (caminhos_sai_afetados). As equações (3-22), (3-23), (3-24) expressam essas 

medidas. 

                       

                         

                            

(3-22) 

 

                        

 ∑                         

                       

 

 

(3-23) 

                        

 ∑                          

                      

 (3-24) 

O segundo termo da soma na equação (3-20) é o número de redes comuns entre 

o cluster C e a célula B, e o fator G é o número máximo de redes às quais qualquer 

célula pode se conectar, ou seja, é o número de pinos de B. 

Para os experimentos, os autores utilizaram o benchmark MCNC e o framework 

fpgaEva_LP2 (LI, LIN, et al., 2005) .Os resultados mostraram que o uso da versão de 

projeto com  tensão de alimentação dupla é 12,8% mais eficiente em termos de potência 

total e 52,7% em termos de potência dinâmica do que o uso da versão com  tensão de 

alimentação única. O overhead de área oriundo do uso da tensão de alimentação dupla 

foi de apenas 1,2% e o número de clusters configurados para tensão VL foi de 33,8%.  

3.2.4. Resumo comparativo das Técnicas de agrupamento 

Esta seção foi destinada aos métodos de agrupamento, foram apresentadas três 

metodologias. O MO-Pack  (RAJAVEL e AKOGLU, 2011) caracterizado por um 

agrupador multiobjetivo que utiliza uma estratégia bottom-up para produzir uma 

solução de agrupamento com foco em redução de potência, redução no retardo e 

redução no número de conexões externas. Utiliza como blocos semente, blocos que 

permitem o compartilhamento de redes completamente em um cluster. Traz como 



CAPÍTULO 3. ESTADO DA ARTE   107                                                                                                              
 

função de atração, a criticidade, o número de redes comuns entre o bloco candidato e o 

cluster, e uma função que reflete na redução das interconexões entre blocos complexos. 

Um fator importante a ser observado na estratégia, é que, apesar de se propor a reduzir a 

potência, não são utilizadas as informações de atividade de chaveamento das redes. 

O AAPACK  (LUU, ANDERSON e SCOTT ROSE, 2011) apresenta-se como o 

primeiro agrupador heterogêneo, que também faz uso de uma estratégia bottom-up. O 

objetivo principal do AAPACK é a redução de área. A seleção do bloco semente é 

baseada em blocos com maior número de redes e a função de atração leva em 

consideração as redes comuns entre o bloco candidato associada a uma heurística que 

reduz o número de pinos externos. Também foi apresentada a versão estendida do 

AAPACK, denominada, neste trabalho, de VTRPack que considera em sua função de 

atração a criticidade, além das redes comuns entre o bloco candidado e o cluster,. 

A terceira metodologia apresentada  (DEMING, CONG, et al., 2010) foi uma 

adaptação do T-VPack para FPGAs com suporte a dupla tensão de alimentação. 

Fazendo uso, também, de uma abordagem multiobjetivo onde se busca reduzir o 

número de blocos complexos, o número de pinos externos e o número de conexões no 

caminho crítico. Uma característica interessante da metodologia proposta foi a adição de 

um fator de desempate ao modelo tradicional de medida de criticidade, esse fator, leva 

em consideração o número de redes afetadas com o agrupamento. 

A Tabela 6 resume os critérios de escolha do bloco semente e função de atração 

das técnicas de agrupamento avaliadas.  

Tabela 6. Comparativo das estratégias de escolha do bloco semente e função de atração dos algoritmos de 
agrupamento 

Comparativo escolha da semente e atração das técnicas de agrupamento 
 Escolha 

Semente  
Função de Atração 

MO-Pack Maior grau e 
menor separação 

                                 
                   

 

      ∑
       

  
          

                           

AAPack  Bloco com maior 
número de redes 
conectadas 

          
                                

           
                   

Dual-Vdd 
clustering 

Conexão mais 
crítica do circuito 
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4  
Ambiente Experimental de Projeto 
 

 

O propósito deste capítulo é a apresentação do ambiente de projeto utilizado no 

desenvolvimento desta tese. As metodologias de mapeamento e agrupamento descritas 

neste trabalho foram realizadas no fluxo do VTR (Verilog to Routing), um fluxo criado 

para facilitar o desenvolvimento de futuras arquiteturas de FPGAs e de ferramentas de 

CAD. As seções seguintes apresentam as ferramentas que compõem o VTR.  

4.1. Estudos preliminares 

O desenvolvimento de metodologias e ferramentas de síntese de projeto 

baseados em FPGA deve ser suportado por um ambiente de projeto que permita a 

verificação das características físicas do circuito resultante e que apresente estimativas 

necessárias para a comparação entre diversas estratégias. No processo de determinação 

do ambiente mais adequado para o desenvolvimento e experimentação do projeto desta 

tese, foram avaliadas algumas opções presentes no estado da arte.  

O QUIP (Quartus II University Interface Program)  (ALTERA 

CORPORATION, 2009) é um ambiente, criado pela Altera, baseado no Quartus® II 

que permite a realização do fluxo de síntese possibilitando que desenvolvedores de 

ferramentas integrem suas ferramentas e ideias neste fluxo. Com o ambiente é possível 

que pesquisadores realizem otimizações em algumas etapas do fluxo de CAD e as 

integre no fluxo completo, de forma que possam ser obtidas estimativas realistas de 

tempo de circuito, roteabilidade, tempo de compilação, estimativa de consumo de 

potência, entre outras métricas.  
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O fpgaEVA-LP2 é um framework acadêmico para avaliação de potência em 

FPGAs. Ele pode ser utilizado para avaliação de circuitos em FPGA, arquiteturas e 

algoritmos de síntese. O fpgaEVA-LP2 integra as seguintes ferramentas: SIS  

(SENTOVICH, SINGH, et al., 1992), VPR  (LUU, KUON, et al., 2009) , and 

fpgaEVA-LP  (LI, CHEN, et al., 2003). O SIS é usado para executar a otimização 

lógica e o mapeamento tecnológico. O projeto físico é realizado a partir do VPR que 

inclui análise de tempo, agrupamento, posicionamento e roteamento. Após o roteamento 

é gerado um modelo de capacitância e resistência para a simulação física para realização 

da estimativa de potência.  

O VTR (Verilog to routing)  (ROSE, LUU, et al., 2012) é uma ferramenta 

acadêmica, código aberto e colaborativa, que se destaca por ser um fluxo integrado, 

permitindo a realização de todas as etapas de síntese, além da realização da estimativa 

de potência. Uma outra característica do VTR é que ele permite a síntese em FPGAs 

heterogêneos, ou seja, chips que possuam blocos especiais além dos CLBs. Compõem o 

VTR as ferramentas: ODIN II (elaboração) (JAMIESON, KENT, et al., 2010), ABC 

(síntese e mapeamento tecnológico)  (BERKELEY UNIVERSITY, 2015), o VPR 

(agrupamento, posicionamento e roteamento)  (LUU, KUON, et al., 2009), o 

VersaPower (Estimativa de consumo de potência)  (GOEDERS e WILTON, 2012) e o 

ACE 2.0 (Estimativa de atividade de chaveamento)  (LAMOUREUX e WILTON, 

2006b). 

A Tabela 7 mostra um comparativo entre os três ambientes e contém as 

características importantes na seleção do ambiente de projeto desejável. De acordo com 

a Tabela, quaisquer dos ambientes poderiam ser selecionados por apresentarem análise 

de tempo, área e potência. A ferramenta de síntese comercial, como é o caso do QUIP, 

poderia ser empregada no estudo desta tese, por apresentar uma grande vantagem frente 

às ferramentas acadêmicas, que é a precisão na análise de tempo, área e consumo de 

potência e a possibilidade de testes em hardware. Entretanto, após uma análise e estudo 

mais detalhados da ferramenta, verificou-se  algumas características indesejáveis, como 

o pouco acesso ao suporte da ferramenta, a limitação dada pelo emprego específico de 

modelos não atuais de FPGAs da Altera, e o fato da Altera não ter mantido o QUIP 

como um projeto prioritário, descontinuando-o e limitando-o a uma versão anterior do 

Quartus II.  
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Já o fpgaEVA-LP2 apresenta como ponto forte o suporte a tecnologia dual-VDD, 

mas trata-se de um projeto antigo, com tecnologia ultrapassada e sem a possibilidade de 

suporte.  Finalmente, o VTR apesar de ser uma ferramenta acadêmica, o que impede a 

realização de testes em hardware, já que não é gerado o arquivo binário de gravação do 

FPGA, apresentou a melhor relação de compromisso, pois, possibilita a aplicação das 

técnicas de síntese a diversos modelos de FPGAs, desde que devidamente modelados. É 

um projeto atual e com embasamento cientifico sólido, pois deriva do VPR, e é um 

projeto colaborativo, código aberto, que disponibiliza documentação e suporte, além de 

ser amplamente empregado no estado da arte.  

Pelas razões expostas, o VPR foi selecionado como ambiente experimental de 

projeto. Nas seções seguintes, serão apresentados, de forma sucinta, as ferramentas que 

integram o VTR. 

Tabela 7. Comparativo ambientes de projeto 

.  

4.2. VTR (Verilog to Routing) 

O ambiente experimental de projeto para esta tese é o VTR integrado à 

ferramenta de estimativa de potência, VersaPower. A Figura 45 mostra um diagrama 

Ambiente Modelos de 
estimativa 
presentes 

FPGAs 
compatíveis 

Nível de 
Suporte  

Vantagens Desvantagens 

QUIP  Análise de 
tempo 

 Análise de 
área 

 Análise de 
potência 

 Limitado a 
arquiteura
s de FPGA 
antigas e 
somente 
da Altera 

Pouco  Análise de 
tempo e 
potência 
precisa 

 Possibilidade 
de teste em 
hardware 

 Projeto 
descontinuado 
pela Altera 

 Pouca 
flexibilidade 
na 
parametrizaçã
o da 
ferramenta 

FPGAEVA-
LP2 

 Análise de 
tempo 

 Análise de 
área 

 Análise de 
potência 

 Limitado a 
arquiteura
s de FPGA 
ultrapassa
das 

Nenhum  Suporta 
arquitetura 
Dual-Vdd 

 Projeto 
desatualizado 

VTR  Análise de 
tempo 

 Análise de 
área 

  Análise de 
potência 

 Quaisquer, 
desde que 
arquitetura 
seja 
devidamen
te descrita 

Facilitado  Projeto 
Aberto e 
colaborativo 

 Amplamente 
empregado no 
estado da arte 

 Limitações por 
ser uma 
ferramenta 
acadêmica. Ex. 
Não possibilita 
teste em 
hardware 
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representativo do ambiente que é composto pelas ferramentas: ODIN II, ABC, VPR 6.0, 

ACE 2.0 e VersaPower. Especificamente, o algoritmo de mapeamento proposto foi 

integrado ao ABC e o agrupamento foi integrado ao VPR. As seções seguintes 

apresentam uma descrição básica de cada ferramenta. 

4.2.1. ODIN II 

 O ODIN II é uma ferramenta de síntese Verilog RTL, de domínio público e 

código aberto. Ela tem a função de interpretar e converter a sintaxe verilog em uma 

netlist visando a lógica do FPGA. Seus algoritmos permitem a síntese de FPGAs com 

diferentes estruturas heterogêneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para FPGAs com blocos multiplicadores, por exemplo, o ODIN II identifica no 

código Verilog o operador de multiplicação (*) e sintetiza diretamente nesses blocos, 

que devem ter sido devidamente descritos no arquivo de arquitetura do FPGA. Para o 

caso específico de multiplicação longa, a ferramenta faz a divisão em multiplicações 

menores (que sejam suportadas pelos blocos físicos) acrescida de uma lógica adicional. 

No caso de memória, o ODIN II identifica a instância explícita da memória no 

arquivo Verilog e sintetiza-as nos blocos físicos de memória que existem na arquitetura 

alvo. Da mesma forma que os multiplicadores, memórias poderão ser divididas para que 

os tamanhos sejam compatíveis com a memória física. 

Blocos físicos dedicados também podem ser detectados e sintetizados pelo 

ODIN II, desde que, algumas condições sejam satisfeitas, como a compatibilidade entre 

o tamanho lógico e físico.  

Figura 45. Ambiente experimental de projeto 

 



CAPÍTULO 4. AMBIENTE EXPERIMENTAL DE PROJETO  112                                                                      
 

O ODIN II também realiza uma verificação através de um simulador lógico que 

compara as saídas geradas pela simulação, para tanto, são utilizadas para especificação 

do circuito, a netlist de saída ou o Verilog de entrada.  

4.2.2.  ABC 

 O ABC é uma ferramenta utilizada para síntese lógica e mapeamento 

tecnológico baseado em LUTs e flip-flops. A ferramenta combina otimização lógica 

baseada em AIGs com mapeamento tecnológico para LUTs e standard cell, além de 

algoritmos de síntese sequencial e verificação. 

 Durante este projeto, a estrutura presente no ABC foi utilizada para 

desenvolvimento do algoritmo de mapeamento e replicação de algoritmos do estado da 

arte. Assim, foi possível fazer uso das interfaces de entrada de saída, criação de grafos, 

comparação entre redes lógicas e simulação para determinação das atividades de 

chaveamento dos nós. 

4.2.3. ACE 2.0 

 É uma ferramenta para estimativa de atividade de chaveamento com precisão 

superior a 86% que é utilizada na estimativa de consumo de potência. A ferramenta faz 

a estimativa em três fases: A primeira fase simula probabilidades de chaveamento e 

estática dentro de laços de feedback sequencial. A segunda fase utiliza o modelo Lag-

One  (MARCULESCU, MARCULESCU e PEDRAM, 1994) para calcular as 

probabilidades estática e de chaveamento do restante da lógica. A terceira fase calcula a 

atividade de chaveamento utilizando uma técnica que considera pulsos espúrios  

(LAMOUREUX e WILTON, 2006b).  

4.2.4. VPR 

O VPR (Versatile Placement and Routing) é uma ferramenta que, em sua versão 

atual, engloba as funcionalidades de agrupamento, posicionamento e roteamento. A 

ferramenta recebe como entrada a netlist mapeada no ABC e o arquivo de descrição da 

arquitetura e produz como saída o posicionamento e o roteamento, além de informações 

de caminho crítico, largura do canal, máximo comprimento de fio, entre outras. 
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A versão da ferramenta de agrupamento presente no VPR é uma versão 

melhorada da versão descrita no AAPAck, onde foi adicionada toda a infraestrutura 

para análise de tempo, o que possibilitou a adição da criticidade na função de atração. A 

ferramenta de agrupamento recebe a netlist mapeada e, associa os blocos básicos em 

blocos mais complexos fornecendo uma netlist no formato VPR para a ferramenta de 

posicionamento. O agrupamento é realizado, não somente para CLBs que agrupam 

LUTs e flip-flops, mas também para os blocos multiplicadores e blocos de memória. 

Durante esse projeto, semelhante ao que ocorreu com o ABC, a infraestrutura presente 

na ferramenta foi utilizada para o desenvolvimento do algoritmo de agrupamento 

proposto. O posicionamento realizado no VPR é baseado no algoritmo simulated 

annealing e o roteador é baseado no algoritmo Pathfinder negotiated congestion. 

4.2.5. VersaPower 

O VersaPower é a mais recente ferramenta de estimativa de consumo de 

potência que suporta novas características das arquiteturas, como o uso de LUTs 

divisíveis.  É uma ferramenta que trabalha integrada com o VPR permitindo a 

estimativa de consumo de potencia para as arquiteturas suportadas pelo mesmo. A 

confiabilidade no uso do VersaPower vem da sua validação através do SPICE com 

tecnologias CMOS de 22, 45 e 130nm. 

Para estimativa de consumo de potência, o VersaPower recebe como entrada a 

descrição da arquitetura, os resultados do posicionamento e roteamento e as atividades 

de chaveamento das redes. A saída da ferramenta é um relatório com as informações de 

consumo de potência dos recursos de roteamento, relógio e CLBs. 

4.3. Conclusão 

Este capítulo apresentou uma análise comparativa dos ambientes de 

desenvolvimento de projeto disponíveis na literatura. Após a análise, foi apresentado, de 

forma resumida, o ambiente VTR utilizado no desenvolvimento deste trabalho. O VTR 

é um fluxo composto por 5 ferramentas que, de forma integrada, permitem a realização 

de otimização lógica, mapeamento, agrupamento, posicionamento e roteamento, além 

da análise de consumo de potência.  
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5  
Metodologia Proposta 
 

 

Este capítulo apresenta a metodologia para otimização do fluxo de síntese de 

projetos baseados em FPGA. Desta forma, a seção 5.1 apresenta uma visão geral da 

metodologia proposta, onde são empregadas estratégias de otimização nas etapas de 

mapeamento e agrupamento. Especificamente para o mapeamento, são apresentadas 

duas estratégias. A primeira, denominada MogaMap que é baseada em algoritmo 

genético, e a segunda, denominada MoBeeMap, que é baseada na colônia artificial de 

abelhas. Nas seções 5.2 e 5.3 são apresentados todos os detalhamentos das estratégias 

propostas. A seção 5.4 realiza uma análise comparativa entre o MogaMap e o 

MoBeeMap utilizando métricas de avaliação de desempenho. Para o agrupamento, na 

seção 5.5 é apresentada uma ferramenta baseada na abordagem bottom-up e são 

definidas as estratégias de seleção do bloco semente, bem como, é determinada função 

de atração proposta. 

5.1. Metodologia proposta 

A metodologia proposta neste trabalho é empregada em duas etapas do fluxo de 

síntese: o mapeamento e o agrupamento. A Figura 46 apresenta uma visão geral do 

fluxo empregado associado ao método proposto. Para a etapa de mapeamento é utilizada 

a associação do conhecimento específico do problema ao emprego da computação 

evolucionária. Especificamente, são propostas duas abordagens, a primeira é baseada 

em algoritmo genético e a segunda baseia-se na colônia artificial de abelhas. Para a 

etapa de agrupamento, é proposta a utilização do estado dinâmico do cluster associado a 
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uma técnica de predição do estado futuro dos blocos. As seções seguintes detalham cada 

um dos métodos propostos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Visão Geral da metodologia proposta 

5.2. Mapeamento Tecnológico baseado em Algoritmo 

Genetico Multiobjetivo 

Esta seção apresenta um método para o mapeamento tecnológico de FPGAs que 

é baseada em algoritmo genético. Tal abordagem é denominada MogaMap. 

Especificamente, o processo de busca evolucionária é baseada no algoritmo NSGA-II 

(Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II), que é um algoritmo evolucionário 

multiobjetivo popular e robusto que utiliza a abordagem elitista no processo de 

otimização.   
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5.2.1.  MogaMap – Metodologia de Mapeamento Baseada em 

Algoritmo Genético 

 O problema de mapeamento tecnológico pode ser visto como um problema de 

cobertura, onde devem ser escolhidos os cortes representativos de cada nó da rede. A 

metodologia proposta neste trabalho para solucionar o problema faz uso das 

potencialidades do algoritmo genético, em particular, de uma abordagem baseada em 

ordenamento não dominado. Com isso espera-se obter melhores soluções de 

compromisso do que as apresentadas no estado da arte. Para tanto, devem ser definidas, 

a forma de representação do problema, os operadores e os procedimentos de seleção. 

Nessa conjuntura, antes da apresentação do núcleo do projeto proposto, intitulado de 

MogaMap, são apresentadas  as definições necessárias.  

5.2.1.1. Representação do indivíduo (codificação) 

  Cada indivíduo que representa uma possível solução para o problema foi 

modelado como um vetor de tamanho n, onde n é o número de nós internos da rede 

AIG. Os elementos do vetor (genes) estão ordenados em ordem topológica, ou seja, das 

entradas primárias às saídas primárias, e cada elemento possui um número inteiro 

(alelo) que representa o corte escolhido para o nó que ocupa a posição correspondente. 

O alelo é limitado por um domínio, já que o número de cortes válidos para cada nó é 

limitado. A Figura 47 ilustra uma rede cujos nós de a a f são PIs, um indivíduo é 

representado como um vetor de tamanho 6 (número e nós internos da rede). A 

representação do indivíduo que codifica o mapeamento mostrado na rede através das 

linhas tracejadas é mostrada no vetor abaixo da representação da rede. Cada elemento 

do vetor recebe um alelo que corresponde ao número do corte escolhido. O domínio dos 

nós internos é mostrado na tabela do lado direito da Figura1. Tomando como exemplo o 

nó v, que possui domínio 3 (3 cortes são possíveis para este nó), o corte escolhido no 

indivíduo foi o corte 2 (v, y). 

 

 

 

                                                                 
1
 O domínio mostrado considera LUTs limitadas a K = 3 entradas 
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Uma população é composta por N indivíduos. Um exemplo de população de 

tamanho 5 para a rede da Figura 47 e a solução que cada indivíduo representa é 

mostrado na Figura 48. 

 

 

Figura 48.  População de 5 indivíduos (K = 3) 

5.2.1.2. Operador de recombinação 

O operador de recombinação utilizado nesta abordagem é o cruzamento de 1 

ponto. Depois de selecionados os pais via torneio binário, é sorteado o ponto de 

Figura 47.  Exemplo de rede AIG, definição dos domínios e representação de um indivíduo 

 

 

 



CAPÍTULO 5. METODOLOGIA PROPOSTA   118                                                                                            
 

cruzamento e o material genético dos dois pais é misturado dando origem a dois filhos. 

A probabilidade de recombinação é de 100%. Um exemplo da recombinação é mostrado 

na Figura 49. 

 

 

 

            
            

  

O mapeamento representado pelos pais e filhos gerados na recombinação da 

Figura 49 é ilustrado na Figura 50. Nos indivíduos filhos é possível verificar o efeito da 

associação do material genético dos pais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.1.3. Operador de mutação 

O operador de mutação é responsável por alterar cada alelo do indivíduo o que 

significa alterar o corte escolhido como corte representativo para cada nó da rede. 

 

Figura 49. (a) pais selecionados para recombinação e ponto de cruzamento. 
(b) Filhos gerados a partir da recombinação dos pais  

 

 
Figura 50. Filhos 1 e 2 gerados a partir da recombinação dos pais 1 e 2 
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Tipicamente, no processo de mutação, cada gene do indivíduo é visitado e sorteios são 

realizados para determinar a ocorrência ou não da mutação, bem como, o novo valor do 

alelo. A estratégia proposta é baseada no processo típico e realiza um sorteio baseado 

em probabilidade para determinar a ocorrência da mutação em cada alelo visitado. Na 

ocoorência da mutação, um novo valor para o alelo é determinado de forma aleatória, 

respeitando o domínio do nó correspondente.  A Figura 51 ilustra a mutação de um 

indivíduo e o que essa mutação representa no mapeamento. 

 

 

 

 

  

 

 

Uma particularidade do problema em questão pode ser utilizada para diminuir o 

número de visitas aos alelos e o número de mutações desnecessárias. Isto se dá porque 

para um dado indivíduo, alguns dos nós não são utilizados na solução, sendo 

encapsulados nas LUTs de outros nós.  No exemplo da Figura 47, o indivíduo 

representa uma solução em que o nó y é encapsulado nas LUTs dos nós s e v, portanto, 

não é necessário realizar mutação em y. 

Assim, realizar mutação em nós encapsulados representa apenas desperdício de 

recursos computacionais. A proposta aqui é somente visitar os nós que fazem parte da 

solução. A mutação é realizada em ordem topológica reversa, ou seja, das saídas 

primárias às entradas primárias. Se um nó é visitado, as entradas do corte representativo 

deste nó também serão visitadas, até que sejam alcançadas as entradas primárias. O 

pseudocódigo da mutação é mostrado na Figura 52. 

 

 

 

 
Figura 51.  (a) Indivíduo que representa uma solução de mapeamento e (b) Indivíduo após mutação do alelo 

correspondente ao nó w da rede. 
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5.2.1.4. Função objetivo 

As funções objetivo tratadas neste problema são a área, o número de conexões e 

a atividade de chaveamento. A área (fA) é a quantidade de LUTs determinada pelo 

mapeamento, o número de conexões (fC) é a quantidade de conexões entre LUTs e a 

atividade de chaveamento (fS) é o somatório das atividades de chaveamento de todas as 

conexões entre LUTs. Para determinar essas atividades, é utilizado o modelo Lag-One   

(MARCULESCU, MARCULESCU e PEDRAM, 1994) que se caracteriza por ser 

preciso quando as entradas da lógica são não correlacionadas. Assim, o indivíduo i 

possui um vetor objetivo f = (fA, fC, fS). 

 

1: Mutacao do individuo (individuo { 

2:     Para cada PO { 

3:           Nó = PO;    //seleciona um PO  

4:           Nó.visitado  =  VERDADEIRO ;  //informa que o no foi visitado  

5:           mult = sorteio_aleatório[0:100];   // sorteia valor aleatorio 

6:           Se mult < TAXA_MUTACAO {   // verifica se haverá mutação 

7:           CorteSel = sorteio_aleatorio [0: nCortes(Nó)] ;   //sorteia novo corte 

8:           Melhor corte = Cortes[CorteSel];       // seleciona novo corte 

9:           AtualizaPropriedades[Melhor Corte];      // atualiza propriedades do corte 

10:           } 

11:           Para todas as entradas de Melhor Corte {    

12:  NoEntrada = MelhorCorte[Entrada[i]];  // seleciona as entradas do corte 

13:  Mutacao do Individuo Rec[NoEntrada];      //realiza mutação dos nos de entrada 

14:           } 

15:     } 

16: Mutacao do individuo  Rec (Nó { 

17:     Se  Nó.visitado = FALSO {   //se  o no ainda não foi visitado 

18:  Nó.visitado = VERDADEIRO;  //informa que o no foi visitado 

19:            mult = sorteio_aleatório[0:100];    // sorteia valor aleatorio 

20:            Se mult < TAXA_MUTACAO {   // verifica se haverá mutação 

21:                    CorteSel = sorteio_aleatorio[0: nCortes(Nó)] ;   //sorteia novo corte 

22:                     Melhor corte = Cortes[CorteSel];      // seleciona novo corte 

23:                     AtualizaPropriedades[Melhor Corte];      // atualiza propriedades do corte 

24:            } 

25:            Para todas as entradas de Melhor Corte {   

26:            NoEntrada = MelhorCorte[Entrada[i]]; 

27:            Mutacao do Individuo Rec[NoEntrada]; 

28:            } 

29:     } 

Figura 52. Pseudo-código do processo de mutação 
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Durante a execução do algoritmo, todos os indivíduos são avaliados e a função 

objetivo é utilizada para determinar os níveis de dominância. A Figura 53 representa a 

rede utilizada como exemplo onde foi acrescentada a informação de atividade de 

chaveamento das conexões. A partir dessas informações, as funções objetivo dos 

indivíduos da população representada na Figura 48 e seus respectivos níveis de 

dominância podem ser determinados, conforme mostrado na Tabela 8. 

Tabela 8. Funções objetivo e níveis de dominância para  
população representada na Figura 48 

Indivíduo fA fC fS 
Nível de 

Dominância 

Figura 48 (a) 6 6 1,34 5 

Figura 48 (b) 4 3 0,78 2 

Figura 48 (c) 5 4 1,00 4 

Figura 48 (d) 5 4 0,92 3 

Figura 48 (e) 3 3 0,58 1 

 

5.2.1.5. Seleção de pais 

A seleção de pais é feita utilizando o torneiro binário, de maneira semelhante ao 

que foi proposto no NSGA-II. No torneio binário, um par de indivíduos é escolhido 

aleatoriamente da população. Os indivíduos selecionados são comparados utilizando o 

operador      .O indivíduo que vencer o torneio se tornará um dos pais. Um novo 

sorteio e torneio são utilizados para determinação do segundo pai. Os torneios são 

realizados com reposição, assim, numa geração o indivíduo pode ser escolhido mais de 

uma vez para tornar-se pai. O pseudocódigo do torneio é mostrado na Figura 54.  

Figura 53. Exemplo de rede AIG com atividade de chaveamento 
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Utilizando como exemplo a população representada na Figura 48 e sua avaliação 

mostrada na Tabela 8, se um sorteio aleatório selecionasse os indivíduos das Figura 48 

(b) e (d), o indivíduo (b) venceria o torneio e seria selecionado como um dos pais. 

5.2.1.6. Seleção de sobreviventes 

 O critério de seleção de sobreviventes é determinado pelo NSGA-II. Segundo 

este critério, pais e filhos competem para compor a nova população. Os indivíduos são 

selecionados pelos seus níveis de dominância, e quando necessário, é utilizado a 

distância de agrupamento. 

5.2.1.7. Conhecimento específico do problema 

A complexidade do problema do mapeamento tecnológico varia de acordo com a 

estrutura da rede, o tamanho da rede (número de nós da rede) e o número de entradas da 

LUT. Este último parâmetro influencia diretamente sobre o número de cortes possíveis 

para cada nó. Como exemplo, para uma rede de 1000 nós, onde cada nó possui um 

número médio de cortes possíveis de 5, significa que existem, em média, 51000 possíveis 

combinações de escolha do melhor corte de cada nó (espaço de busca). Por outro lado, é 

sabido que boa parte desses cortes são desinteressantes do ponto de vista das medidas 

esperadas para o problema. Assim, a adição de um conhecimento específico do 

problema pode ser utilizada para reduzir o espaço de busca e conduzir o algoritmo 

Figura 54.  Pseudo-codigo da seleção de pais baseada em torneio binário 

 

1: Selecao de Pais por Torneio (população, tam. da pop. { 

2:     aleatorio1 = sorteio aleatorio[ 0: tam, da pop]; 

3:     aleatorio2 = sorteio aleatorio[ 0: tam, da pop]; 

4:     individuo1 = População[ aleatório1];    //candidato 1 a tornar-se pai 

5:     individuo2 = População[ aleatório2];   // candidato 2 a tornar-se pai 

6:      Se indviduo1ranking  < indviduo2ranking    // se ranking 1 < ranking 2 

7:  retorna individuo1;    // candidato 1 vence torneio 

8:      Senão Se  indviduo1ranking  == indviduo2ranking  {   // candidatos E a mesma frente 

9:       Se  indviduo1distancia  > indviduo2distancia    // seleciona individuo de maior dist. 

10:        retorna individuo1;  

11:       Senão   

12:        retorna individuo2;  

13:     }senão // se ranking 2 < ranking1 

14:  retorna individuo2; // candidato 2 vence o torneio 

15: } 
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genético para regiões promissoras. A ideia é avaliar os cortes de acordo com as suas 

potencialidades e invalidar aqueles mal avaliados. 

 Para avaliação dos cortes foram utilizadas heurísticas consolidadas na literatura 

que refletem as medidas de profundidade, área, número de conexões e atividade de 

chaveamento de cada nó. O conjunto total de cortes é reduzido pela avaliação proposta. 

 A primeira pré-seleção de cortes é realizada mediante a exclusão daqueles cortes 

cuja medida de profundidade (ou nível) ultrapassa a profundidade mínima da rede. A 

profundidade mínima (Prof.minina) de um corte C que tem um nó i como raiz é 

definida conforme equação (5-1). Esta medida constitui, entre todos os mapeamentos 

possíveis, o menor caminho crítico das entradas primárias ao nó i.  

                    
         

                        (5-1) 

A profundidade de um PI é zero e a profundidade mínima de um nó não PI é 

determinada de acordo com a equação (5-2). Ou seja, é a menor profundidade entre 

todos os cortes que tem o nó i como raiz. 

                  
            

                  (5-2) 

A profundidade mínima de uma rede é a maior profundidade entre todas as 

saídas primárias.  Essas medidas de profundidade são determinadas durante o processo 

de enumeração dos cortes.  

Uma vez definida a profundidade mínima da rede, a mesma é percorrida em 

ordem topológica reversa, e são atribuídos a cada nó uma profundidade limite. A 

profundidade limite de uma saída primária é igual a profundidade mínima da rede, e a 

profundidade limite dos demais nós da rede é dada pela equação (5-3).  

                       

    
                       

                                        
(5-3) 

A profundidade mínima dos nós e cortes e a profundidade limite dos nós 

presentes na rede da Figura 47 são mostradas na Tabela 9. As entradas primárias (nós de 

a a f) foram omitidas da tabela. Para determinar as profundidades mínimas dos cortes e 

dos nós, a rede é percorrida em ordem topológica, ou seja, das entradas primárias às 

saídas primárias. Em seguida é determinada a profundidade limite da rede, a partir das 

saídas primárias. A rede da figura possui apenas uma entrada primária (o nó w), desta 
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forma, a profundidade mínima da rede corresponde à profundidade mínina do nó w. Se, 

entretanto, a rede possuísse mais de uma saída primária, a profundidade mínima da rede 

seria a maior profundidade mínima entre todas as saídas primárias. Uma vez 

determinada a profundidade limite da rede, a rede é percorrida em ordem topológica 

reversa, ou seja, das saídas primárias às entradas primárias e são determinadas as 

profundidades limite dos demais nós da rede. Nesse processo, alguns cortes são 

eliminados do domínio. Um exemplo dessa eliminação ocorre para o nó s, que possui 

profundidade limite 1, e possui dois cortes possíveis (s) e (s, y) com profundidades 

mínimas 2 e 1 respectivamente. Neste caso, o corte (s) será excluído do domínio, pois a 

escolha do mesmo viola a profundidade limite atribuída ao nó s e poderia resultar em 

uma configuração com profundidade maior que a profundidade limite da rede, 

infringindo a restrição de que o mapeamento deve ser de profundidade mínima. 

Tabela 9. Características de profundidade dos nós e dos cortes da rede da Figura 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um exemplo de violação de profundidade é mostrado na Figura 55, o corte (s) 

foi selecionado para mapear o nó s (profundidade 2), além disso, o corte (u) foi 

selecionado para mapear o nó u (profundidade 3) e o corte (v, w) mapeia o nó w. Para 

essas escolhas, como o nó u, que é entrada de w, tem profundidade 3,  a saída w terá 

profundidade 4, o que viola a  restrição de profundidade mínima determinada a priori. A 

atribuição das profundidades é mostrada no pseudocódigo da Figura 56. 

 

Nó Cortes 
Profundidade 

Mínima cortes 
Profundidade 
mínima do nó 

Profundidade 
limite do nó 

X (x) 1 1 1 

Y (y) 1 1 1 

s 
(s) 2 

1 1 
(s, y) 1 

v 

(v) 2 

2 2 (v, y) 2 

(v, x) 2 

u 
(u) 2 

2 2 
(u, s) 2 

w 

(w) 3 

3 3 (w, v) 3 

(w, u) 3 
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A segunda pré-seleção é baseada em um peso que é atribuído a cada corte. O 

peso é a soma ponderada de três medidas de acordo com a equação (5-4). 

Figura 56. Pseudocódigo da atribuição da profundidade limite dos nós  

 

 
Figura 55. Mapeamento que viola a profundidade mínima da rede. 

1: Define Profundidade Limite (rede { 

2:     Para cada nó n da rede  

3:           n.prof.l imite =  ;   //Conf. Prof. infinita para todos os nos da rede  

4:     Para  cada PO{ 

5:           Nó = PO;      // seleciona um PO 

6:           Nó. Visitado = VERDADEIRO;   // informa que o no foi visitado 

7:           Nó. prof.l imite = prof.minima da rede; //prof. PO é a mínima prof. da rede 

8:           Para todos os cortes C do nó {    //visita os cortes do nó 

9:  Se C.prof.minima <= Nó.prof.l imite; //se o corte atende a prof. minima 

10:       Define Profundidade Limite Rec (C, Nó.prof.l imite);       //visita suas entradas 

11:           } 

12:     } 

13: Define Profundidade Limite Rec (Corte, prof.l imite  { 

14:     Para  todas as entradas n do corte {  

          // se prof. do no precisa ser atualizada ou o no não foi visitado 

15:          Se n.prof.l imite > prof.l imite -1 ou n.Visitado = FALSO {  

16:            n.prof.l imite  = prof.l imite -1;     // atualiza profundidade  

17:           n.Visitado = VERDADEIRO;     // indica que visitou o nó 

18:             Para todos os cortes C de n{         //visita os cortes do nó 

19:                   Se C.prof.minima <= n.prof.l imite           // se o corte atende a prof. minima 

20:                        Define Profundidade Limite Rec ( C, n.prof.l imite);             // visita entradas 

21:            } 

22:          } 

23:     } 

24: } 
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(5-4) 

Onde Areaflown EdgeFlown e SwitchFlown correspondem a AreaFlow(C)  

(MANOHARARAJAH, BROWN e VRANESIC, 2006), EdgeFlow(C) (JANG, CHAN, 

et al., 2009) and SwitchFlow(C) (JANG, CHUNG, et al., 2009) normalizadas de acordo 

com as equações  (5-5), (5-6) e (5-7). 
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(5-7) 

Os fluxos de área e conexão já foram definidos nas equações (2-8) e (3-1). O 

fluxo de chaveamento de um corte C é definido conforme equação (5-8) e estima o 

chaveamento associado a uma lógica que tem como nó raiz o nó n se o corte C é 

escolhido como corte representativo de n. Na equação, Switch(n) é a atividade de 

chaveamento estimada para o nó n. Essa estimativa é determinada pelo modelo Lag-One  

(MARCULESCU, MARCULESCU e PEDRAM, 1994). O modelo produz exata 

atividade de chaveamento quando as entradas são não correlacionadas.  

               
          ∑                         

           
 (5-8) 

Na primeira pré-seleção de cortes, são descartados aqueles que têm profundidade 

maior que a profundidade limite. Dentre os cortes que atendem a profundidade limite, 

descartamos aqueles cujo peso é maior que um peso limite. O peso limite (L) é definido 

para cada nó e é igual ao peso mínimo (m) mais um termo que representa uma fração da 

média dos pesos subtraindo o peso mínimo, conforme equação (5-9).  
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   (5-9) 

A interpretação da equação pode ser mais bem compreendida utilizando a Figura 

57. Os cortes foram ordenados de acordo com seus pesos e representados como pontos 

na figura. É então determinado o peso mínimo e a média dos pesos. Os cortes úteis para 

o mapeamento são definidos através do limite que se situa entre o mínimo e a média.  

A segunda pré-seleção de cortes é realizada a partir da determinação dos pesos 

limite para cada nó. Cortes que não atendam as restrições de peso limite são descartados 

do domínio. Essa pré-seleção é ilustrada no pseudocódigo Figura 58. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Representação da pré-seleção dos cortes 

O processo de pré-seleção de cortes é dinâmico e é executado a cada geração 

juntamente com a atualização das medidas de fluxo. Conforme se pode verificar nas 

equações (2-8), (3-1) e (5-8), é necessário o uso do número de fanouts dos nós para 

determinação dos fluxos. Entretanto, o exato número de fanouts só pode ser 

determinado após o mapeamento, tendo em vista que alguns fanouts da rede original 

podem ser encapsulados em LUTs. 

Para estimar o número de fanouts, alguns modelos foram testados, e o modelo 

que apresentou melhor resultado foi o proposto em (MANOHARARAJAH, BROWN e 

VRANESIC, 2006) Assim, ao final de cada geração, uma solução da população é 

selecionada como solução de referência e o número de fanouts é estimado baseado nesta 

solução e utilizando o modelo de estimativa escolhido. Desta forma, o número de 

fanouts estimado de um nó v ao final de uma geração é definido como: 

               
         

                    

    
 (5-10) 
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Onde nFanouts’est(v) é a estimativa da iteração anterior, nFanouts(v) é o número 

de transições de saída da atual iteração, e α é uma constante que, segundo a proposta, 

pode assumir valores entre 1,5 e 2,5. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.8. Decodificação 

 A decodificação é a passagem do espaço genótipo (espaço de busca) para o 

espaço fenótipo (espaço de soluções). Neste processo, o indivíduo representado por um 

vetor com seus elementos codificados em números inteiros é traduzido para uma rede 

mapeada. O primeiro passo da decodificação é associar ao nó o corte escolhido como 

corte representativo deste nó e o segundo é percorrer a rede em ordem topológica 

reversa definindo os nós que fazem parte do mapeamento. 

Figura 58. Pseudo Código da pré-seleção dos cortes 

1: Preseleção de cortes (rede { 

2:     Para cada nó n da rede { 

3:           Media =  ;  //Media dos pesos 

4:           Minimo =  ;  //Peso Minimo 

5:           nCortesValidos =  ; //Cortes validos 

6:           Para  todos os cortes C de n         

7:  Se C.prof.minima <= Nó.prof.l imite{ //se o corte atende a prof. mínima 

     // determina o peso do corte 

8:       C. Peso = α*C.FluxoArea + β* FluxoConexao + ϒ* FluxoChaveamento;  

9:       Media = Media + C.Peso;  

10:       nCortesValidos = nCortesValidos + 1; 

11:       Se C.Peso < Minimo 

12:        Minimo =  C.Peso;   //Menor Peso entre dos cortes do nó 

13:  }Senão 

14:       C. Valido = FALSO;  // não atende restrição de profundidade 

15:     } 

16:     Media =  Media / nCortesValidos;    // media dos pesos do corte 

17:     PesoLimite =  (Media – Minimo)/F + Minimo;   //Peso limite 

18:     Para todos os cortes C de n 

19:           Se C.prof.minima < = Nó.prof.l imite e C.Peso <= PesoLimite  

20:           C.Valido = VERDADEIRO;   // corte Valido 

21:           Senão 

22:           C.Valido = FALSO; // corte não atende restrição de peso minimo 

23:     } 

 

 

 

 

 

9:   

 

 

 

 

 

 

 

11:           } 

12:     } 

13: Define Profundidade Limite Rec (Corte, prof.limite  { 

14:     Para  todas as entradas n do corte {  

          // se prof. do no precisa ser atualizada ou o no não foi visitado 

15:          Se n.prof.limite > prof.limite -1 ou n.Visitado = FALSO {  

16:            n.prof.limite  = prof.limite -1;    // atualiza profundidade  

17:           n.Visitado = VERDADEIRO;    // indica que visitou o nó 

18:             Para todos os cortes C de n{        //visita os cortes do nó 

19:                   Se C.prof.minima <= n.prof.limite  // se o corte atende a prof. minima 
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5.2.1.9. Nucleo do MogaMap 

 O algoritmo proposto recebeu o nome de MogaMap (Algoritmo Genético 

Multiobjetivo aplicado ao Mapeamento). A partir das definições das seções anteriores o 

fluxo geral do MogaMap é mostrado no fluxograma da Figura 59. 

Após a inicialização, o algoritmo executa durante o número de máximo de 

gerações ou até que a convergência seja alcançada. A partir daí, um indivíduo de 

referência pertencente à primeira frente pareto aproximada é selecionado e decodificado 

para que o mapeamento final seja gerado. Durante cada execução ocorre um ciclo 

evolucionário e a atualização dos domínios, ou seja, a atualização dos cortes válidos 

para cada nó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fase de inicialização é seccionada segundo ilustra a Figura 60.  Nesta etapa, 

são determinadas as atividade de chaveamento segundo o modelo Lag-One  

(MARCULESCU, MARCULESCU e PEDRAM, 1994). O método de enumeração dos 

cortes é utilizado para gerar todos os cortes de todos os nós da rede e após a enumeração 

é possível definir a profundidade mínima. Esta profundidade, juntamente com as 

medidas de fluxo, será utilizada para a pré-seleção dos cortes. A partir desse domínio 

inicial, é criada uma população de forma aleatória que terá seus indivíduos ordenados 

pelos níveis de dominância. 

 

Figura 59. Fluxo geral do MogaMap 
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Figura 60. Fase de Inicialização do MogaMap 

 

Figura 61.  Ciclo evolucionário do MogaMap 
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Figura 62. Atualização dos domínios do MogaMap 

1: MogaMap(rede { 

2:     Determina Atividade de chaveamento(rede);   //Inicialização 

3:     Enumeração dos cortes(rede); 

4:     Define Profundidade Limite (rede); 

5:     Preseleção de cortes (rede); 

6:     P = Inicializa População(); 

7:     Ordenamento Rápido não Dominado (P);   

8:     n.Iterações = 0;   

9:     t = 0; 

10:     While ( n.Iterações < NUM_ITR_MAX) { 

11:      |Qt| = 0;  

12:   While (|Qt| < TAM_POP) { 

13:   SelecionaPaisPorTorneio(Pt) 

14:   Recombinação(Precombinação);        

15:       Mutação (Pmutação); 

16:       Qt = Qt  U fi lhos  

17:  }      

18:      Rt = Pt U Qt;  //pais U prole 

19:                F = Ordenamento Rápido não Dominado(Rt);   

20:           While |Pt+1| < TAM_POP { 

21:             Atribui DistanciaAgrupamento (Fi); 

22:    Pt+1 = Pt+1 U Fi 

23:      } 

24:  Ordena (Pt+1, >n); // ordena por nível de dominância 

25:  Pt+1 = Pt+1[0:TAM_POP];  

26:  IndRef = SelecionaIndividuo de Referencia(F1);  

27:  AtualizaFanouts (IndRef); 

28:  t = t + 1; 

29:  n.Iterações  =  n.Iterações + 1; 

30:     } 

31:     IndRef = SelecionaIndividuo de Referencia(F1);  

32:     DefineMapeamentoFinal (IndRef); 

33: } 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Pseudocódigo do MogaMap 
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Durante cada etapa do ciclo evolucionário apresentado na Figura 59, ocorre a 

geração da prole, onde são produzidos mediante mutação e recombinação, um número 

de filhos igual ao tamanho da população. O conjunto completo formado por pais e filhos 

é ordenado e, a partir desse ordenamento, é definida a população para o novo ciclo. Esse 

processo é ilustrado na Figura 61. 

A atualização dos domínios referida na Figura 59 é realizada ao final de cada 

ciclo evolucionário. Nesta fase, é definido o indivíduo de referência que é utilizado para 

estimativa do número de fanouts (conforme (5-10)) e é feita uma nova seleção de cortes 

válidos, ou seja, um novo domínio para todos os nós é definido. Esta etapa é ilustrada na  

Figura 62. Finalmente, o pseudocódigo contendo todo o fluxo do MogaMap é ilustrado 

na Figura 63. 

5.2.1.10. Definição dos parâmetros do Mogamap 

5.2.1.10.1. Configurações para os testes 

 Na determinação dos melhores parâmetros para a metodologia proposta foram 

avaliados os 20 maiores circuitos do benchmark MCNC  (YANG, 1991), observou-se 

que o número de nós das redes que representam esses circuitos varia entre 1046 a 8381 

nós, conforme Tabela 10. Desta forma, os cicuitos foram classificados, de acordo com o 

tamanho em circuitos pequenos, intermediários e grandes. 

Foi selecionado um circuito de teste representativo para cada uma das classes. O 

apex4 foi selecionado para representar a classe pequena, o elliptic representa a classe 

intermediária e o clma representa a classe de circuitos grandes.  Além disso, foi definida 

como métrica de desempenho, o indicador de hipervolume (PURSHOUSE, 2003) que é 

uma métrica bastante popular e que tem a característica de medir, para um conjunto de 

soluções, a porção do espaço objetivo que é dominada por estas soluções coletivamente. 

A popularidade do hipervolume é devida ao fato dele ser capaz de sintetizar em um 

valor escalar a proximidade das soluções a um conjunto ótimo ou de referência e, até 

certo ponto, o espalhamento das soluções no espaço objetivo (WHILE, BRADSTREET, 

et al., 2005), além disso, o indicador não faz uso do pareto ótimo que, para o problema 

em questão, não é conhecido. Outra característica do hipervolume é que ele é o único 

indicador unário capaz de detectar que um conjunto de aproximação A não é melhor do 
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que outro conjunto B para todos os pares de solução  (KNOWLES, THIELE e 

ZITZLER, 2005).  

Tabela 10. Classificação dos circuitos MCNC por tamanho da rede lógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.10.2. Probabilidade de Mutação 

A mutação tem um papel de grande importância no MogaMap. É, a partir deste 

operador, que os melhores cortes de cada nó são selecionados e, que a diversidade 

genética da população é garantida. A escolha da probabilidade de mutação tem dois 

extremos: se seu valor é muito baixo ocorre perda de diversidade ao longo das gerações, 

por outro lado, se seu valor é alto, o algoritmo pode atuar como um algoritmo aleatório 

e perderá características interessantes  (LINDEN, 2006). 

 Além disso, é sabido que melhores resultados são obtidos com taxas de mutação 

variáveis. No início do processo busca-se a ênfase na exploração, que é a geração de 

novos indivíduos em regiões ainda não testadas do espaço de busca, para isso, maiores 

taxas de mutação são adequadas. Já mais tarde, a população é concentrada ao redor de 

alguns ótimos e deseja-se concentrar a busca na vizinhança das boas soluções, ou seja, a 

ênfase é na explotação. Para tanto, taxas de mutação menores são mais adequadas 

(COELLO, LAMONT e VELDHUIZEN, 2007). 

Benchmark #nós da rede Classificação 

Tseng 1046 

Pequeno 

Dsip 1370 
Diffeq 1494 
Bigkey 1707 
s298 1930 
ex5p 2004 
apex4 2192 
misex3 2554 

Médio 

alu4 2758 
Seq 3130 
apex2 3249 
Frisc 3539 
Elliptic 3602 
Des 4451 
s38417 6373 

Grande 

s38584.1 6436 
Spla 6855 
ex1010 8048 
Pdc 8364 
Clma 8381 
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Com o propósito de encontrar as melhores taxas de mutação para as etapas do 

algoritmo, foram realizados experimentos que, ao longo dos ciclos evolucionários, 

mediram a variação no indicador de hipervolume, considerando alguns valores de taxa 

de mutação. Por exemplo, em cada experimento, os demais parâmetros do sistema são 

fixados2 e, para cada taxa de mutação examinada são aferidas, em intervalos de 

gerações fixos, as variações no indicador de hipervolume.  Para cada circuito, o 

algoritmo foi executado 10 vezes e foi obtido o resultado médio das execuções. Este 

número de execuções é suficiente para a realização dos testes estatísticos necessários em 

alguns experimentos. Os gráficos das Figura 64 a 66 ilustram, para cada taxa de 

mutação avaliada, o percentual de redução no indicador de hipervolume nos circuitos de 

testes em intervalos de 10 gerações. Observa-se nas figuras que o ganho percentual é 

reduzido ao longo das gerações, o que mostra a convergência do algoritmo em torno de 

uma região de mínimo, além disso, é possível observar que para todos os circuitos de 

teste, a taxa de mutação de 30% é mais adequada nas 10 primeiras gerações. Bem como, 

a partir de 50 gerações, a taxa de mutação de 1% mostrou-se a mais apropriada.  A 

Tabela 11 sintetiza as melhores taxas obtidas para cada experimento e, a partir desses 

resultados, os percentuais selecionados para o MogaMap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Variação percentual do indicador de hipervolume por número de geração para o circuito apex4 
com diversas taxas de mutação 

 

 

 

                                                                 
2
 TAM_POP = 20; probabilidade de recombinação = 100%;  NUM_ITR_MAX = 100; 
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Figura 65. Variação percentual do indicador de hipervolume por número de geração para o circuito 
elliptic com diversas taxas de mutação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Síntese dos melhores percentuais de mutação em intervalos de 10 gerações 

Gerações  

Circuito 0 a 10 10 a 20 20a 30 30 a40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 70 a 80 80 a 90 90 a 100 

apex4 30% 10% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Elliptic 30% 10% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Clma 30% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

%selecionado 30%  10%  3%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  

 

 

0

5

10

15

20

25

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
 d

e
 a

u
m

e
n

to
 d

o
 h

ip
e

rv
o

lu
m

e
  

Número de Gerações 

Elliptic 

30%

20%

10%

5%

3%

1%

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
 d

e
 a

u
m

e
n

to
 d

o
 h

ip
e

rv
o

lu
m

e
  

Número de Gerações 

Clma 

30%

20%

10%

5%

3%

1%

Figura 66. Variação percentual do indicador de hipervolume por número de geração para o 
circuito clma com diversas taxas de mutação  
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5.2.1.10.3. Tamanho da população 

  Além da sensibilidade à escolha das taxas de mutação, o algoritmo genético é, 

também, sensível ao tamanho da população. Se a população é pequena, não há espaço 

para uma variedade genética suficientemente grande dentro da população e o algoritmo 

pode se tornar incapaz de achar boas soluções. Se, por outro lado, o tamanho da 

população é muito grande, o algoritmo pode demorar a convergir, se aproximando de 

uma busca exaustiva (LINDEN, 2006). 

 No caso específico do problema de mapeamento que deve operar bem para uma 

gama de circuitos, a escolha do tamanho da população pode ser ainda mais complicada. 

Esse problema poderia ser resolvido com o uso de um tamanho de população grande o 

suficiente para atender todos os tipos de circuito, neste caso, o fator tempo de 

processamento deve ser considerado, já que, quanto maior a população, mais tempo o 

GA precisará para processar cada geração e mais demorada será a convergência.  

Para determinar um tamanho de população adequado, sem comprometer o tempo 

de execução do algoritmo, realizamos um experimento empregando os três circuitos de 

testes. Foram avaliadas populações cujo tamanho variou entre 10 e 60 indivíduos, 

enquanto os demais parâmetros do sistema foram fixados3. Cada circuito foi mapeado 

10 vezes. Este número de execuções é suficiente para a realização de testes estatísticos. 

O valor do hipervolume determinado pela frente pareto aproximada em cada execução 

foi calculado. A partir das amostras do hipervolume foi realizado o teste não-

paramétrico Kruskall-Wallis rank sum test (KANJI, 2006). Este teste determina se K 

amostras aleatórias poderiam vir de K populações com mesma média. Para o teste foram 

definidas duas hipóteses: a hipótese nula afirma que as amostras são provenientes de 

populações com a mesma média, ou seja, não há, estatisticamente, diferença 

significativa entre as populações; a hipótese alternativa afirma que há uma diferença 

significativa nos resultados e que há uma população cujo hipervolume médio é melhor 

que os demais. Portanto, o que se deseja é rejeitar a hipótese nula e determinar qual 

configuração produz a população com melhores resultados de hipervolume.   

Para o circuito apex4, os testes mostraram que, ao nível de significância de 5%, 

há uma diferença significativa entre amostras obtidas utilizando-se tamanhos de 

população de 10, 20 e 30 indivíduos e que, segundo a métrica de hipervolume, utilizar 
                                                                 
3
 Probabilidade de recombinação = 100%; NUM_ITR_MAX = 100; probabilidade de mutação = 30% (de 0 

a 10 gerações), 10% (de 10 a 20 gerações), 3% ( de 20 a 30 gerações) e 1% (a partir de 30 gerações).  
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população com 30 indivíduos produz melhores resultados. Já os testes que comparam as 

populações de tamanhos 30, 40 e 50 mostraram que não há diferença significativa entre 

os resultados obtidos, ou seja, o aumento do tamanho da população para 40 ou 50 

individuos não produz resultados médios de hipervolume estatisticamente melhores do 

que os obtidos com a população de tamanho 30. Assim, para o benchmark apex4, o 

tamanho de população de 30 indivíduos é o mais adequado. A  Tabela 12 mostra o 

indicador de hipervolume normalizado obtido a partir dos experimentos com 10, 20 e 30 

indivíduos. Esses indicadores são ranqueados para que o teste estatístico seja realizado e 

o ordenamento é também indicado na tabela. Segundo o método, o valor do teste 

estatístico é dado pela equação (5-11) onde Rj é a soma dos ranks da j-ésima amostra, nj 

é o tamanho da j-ésima amostra , N é o tamanho das amostras combinadas e K é o 

número de amostras.  

  {
  

      
∑

  
 

  

 

   

}         (5-11) 

Aplicando os dados experimentais na equação obtem-se o valor de teste 

estatístico H = 7,71. Este valor é maior que o valor 5,99 que é indicado na tabela de 

valores críticos da distribuição qui-quadrado com K-1 graus de liberdade e nível de 

significância de 5%. Desta forma, foi possível rejeitar a hipótese nula da igualdade nas 

médias. 

Tabela 12. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito apex4 com tamanhos de população de 
10, 20 e 30 indivíduos. 

 TAM_POP = 10 TAM_POP = 20 TAM_POP = 30 

 Ih Rank Ih Rank Ih Rank 

 0,9480 1 0,9605 7 0,9555 3 

 0,9513 2 0,9622 8 0,9596 6 

 0,9571 4 0,9672 11 0,9756 16 

 0,9587 5 0,9673 12 0,9790 19 

 0,9647 9 0,9697 15 0,9849 23 

 0,9655 10 0,9765 18 0,9857 24 

 0,9680 13 0,9807 21 0,9882 25 

 0,9689 14 0,9849 22 0,9899 27 

 0,9764 17 0,9882 26 0,9983 29 

 0,9798 20 0,9908 28 1,00 30 

Média 0,9638  0,9748  0,9817  
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A Tabela 13 ilustra o indicador de hipervolume normalizado obtido a partir dos 

experimentos que comparam populações de 30, 40 e 50 indivíduos. Os resultados dessa 

segunda comparação produzem um valor de teste estatístico de 0,62 (segundo equação 

(5-11)), menor que o limite 5,99. Permitindo concluir que os três tamanhos de 

população são igualmente preferíveis.  Essas informações, juntamente com o fato de que 

o tempo de execução do algoritmo aumenta com o tamanho da população, evidenciam 

que o número de indivíduos mais adequado para o problema é 30.  

Tabela 13. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito apex4 com tamanhos de população de 
30, 40 e 50 indivíduos. 

 TAM_POP = 30 TAM_POP = 40 TAM_POP = 50 

 Ih Rank Ih Rank Ih Rank 

 0,9434 1 0,9608 4 0,9534 3 

 0,9476 2 0,9667 8 0,9641 6 

 0,9633 5 0,9691 10 0,9675 16 

 0,9667 7 0,9708 11 0,9708 19 

 0,9725 13 0,9733 15 0,9750 23 

 0,9733 14 0,9734 16 0,9755 24 

 0,9758 19 0,9767 20 0,9800 25 

 0,9775 21 0,9791 22 0,9816 27 

 0,9858 28 0,9800 24 0,9824 29 

 0,9874 29 0,9816 26 1,0000 30 

Média 0,9693  0,9731  0,9749  

 

Para o circuito elliptic, a aplicação do teste não paramétrico produziu resultados 

que rejeitaram a hipótese nula nas comparações de populações de tamanhos 10, 20 e 30, 

20, 30 e 40, 30, 40 e 50. Mas que as médias são estatisticamente semelhantes (H = 3,54) 

quando da comparação de populações de tamanhos 40, 50 e 60. Essas informações, 

associadas ao fato de que o tempo de execução do algoritmo aumenta com o tamanho da 

população, permitiu-nos determinar que o tamanho de população mais adequado 

corresponde a 40 indivíduos. Os resultados da última comparação são ilustrados na 

Tabela 14. 

Para a terceira classe de problemas, em que utilizamos o circuito clma, os 

resultados foram semelhantes aos encontrados com o elliptic. Apenas na comparação 

entre populações de tamanhos 40, 50 e 60, a hipótese de que as populações advêm de 

distribuições com a mesma média não puderam ser rejeitadas. E, novamente, a 
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população de tamanho 40 foi evidenciada como a mais adequada. Os resultados da 

comparação são mostrados na Tabela 15. 

Tabela 14. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito elliptic com tamanhos de população de 
40, 50 e 60 indivíduos. 

 TAM_POP = 40 TAM_POP = 50 TAM_POP = 60 

 Ih Rank Ih Rank Ih Rank 

 0,9845 1 0,9864 8 0,9845 2 

 0,9859 4 0,9874 10 0,9853 3 

 0,9860 5 0,9877 11 0,9860 6 

 0,9862 7 0,9897 17 0,9881 13 

 0,9870 9 0,9904 20 0,9888 15 

 0,9879 12 0,9906 21 0,9896 16 

 0,9887 14 0,9918 23 0,9900 19 

 0,9898 18 0,9931 26 0,9921 24 

 0,9909 22 0,9935 28 0,9928 25 

 0,9933 27 0,9988 29 1,000 30 

Média 0,9880  0,9909  0,9897  

 

Tabela 15. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito clma com tamanhos de população de 
40, 50 e 60 indivíduos. 

 TAM_POP = 40 TAM_POP = 50 TAM_POP = 60 

 Ih Rank Ih Rank Ih Rank 

 0,9231 2 0,9236 3 0,9046 1 

 0,9257 4 0,9419 8 09340 6 

 0,9337 5 0,9511 11 0,9368 7 

 0,9489 10 0,9513 12 0,9473 9 

 0,9514 3 0,9581 15 0,9560 14 

 0,9599 16 0,9646 18 0,9620 17 

 0,9668 19 0,9673 20 0,9704 24 

 0,9679 21 0,9695 23 0,9769 27 

 0,9685 22 0,9729 25 0,9903 29 

 0,9797 28 0,9756 26 1,0000 30 

Média 0,9526  0,9576  0,9578  

Como o resultado dos experimentos mostrou que o tamanho de população de 40 

indivíduos pode ser adequado para problemas de tamanho intermediário e também de 

problemas maiores e que, ainda para problemas pequenos esse valor é também 

adequado. O tamanho da população do MogaMap foi configurado para 40 individuos. 
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5.2.1.10.4. Divisor de peso limite – Δ 

 O papel do divisor Δ é reduzir o espaço de busca, mas ao mesmo tempo 

mantendo a diversidade da população de forma que seja possível encontrar boas 

soluções. O valor de Δ deve ser tal que não diminua muito o espaço de busca, levando o 

algoritmo à convergência prematura e, ao mesmo tempo, deve ser capaz de retirar do 

espaço de busca as soluções indesejadas do ponto de vista das medidas do problema. 

 Tendo em vista essa dinâmica, espera-se que não haja um valor de Δ que atenda 

a todos os tipos e tamanhos de circuitos. Assim, foi desenvolvida uma metodologia 

experimental para a determinação de uma função que, a partir do tamanho do problema, 

determina o valor mais adequado para o parâmetro. 

Nesta fase foram utilizados os três circuitos de teste empregados nos 

experimentos anteriores, além de mais dois circuitos (ex5p e s38584.1). Desta forma, foi 

possível melhorar a representatividade do conjunto completo de circuitos do 

benchmark. Para cada um desses circuitos, foram realizados 10 mapeamentos 

considerando cada valor de Δ experimentado. Foram experimentados valores de Δ no 

intervalo entre 10 e 70, pois se verificou que, valores menores que 10 não são 

suficientes para retirar do espaço de busca, soluções indesejadas e, valores maiores que 

70, provocam a convergência prematura do algoritmo. Os demais parâmetros foram 

fixados4.  A média do indicador de hipervolume determinado pelas frentes pareto 

aproximada nas 10 execuções foi calculada. Finalmente, foram determinados os 

melhores parâmetros para cada um dos problemas. A Tabela 16 mostra os resultados do 

experimento: 

Tabela 16. Melhores valores de Δ para os circuitos de teste 

Circuito Número de nós Melhor Δ 

experimental 

ex5p 1570 10 

apex4 1988 10 

Elliptic 6838 80 

Clma 9495 50 

s38584.1 10232 20 

                                                                 
4
 Probabilidade de recombinação = 100%; NUM_ITR_MAX = 100; probabilidade de mutação = 30% (de 0 

a 10 gerações), 10% (de 10 a 20 gerações), 3% ( de 20 a 30 gerações) e 1% (a partir de 30 gerações); 
TAM_POP = 40. 
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 A partir dos resultados da tabela, foi realizada uma interpolação que produziu 

um polinômio responsável por determinar o valor de Δ para cada problema, baseado no 

seu número de nós (n). Assim, na execução do MogaMap,  Δ(n) é determinado de 

acordo com a equação (5-12). Para o caso de  Δ(n) tornar-se negativo, utiliza-se como 

padrão o valor 40 que é um valor intermediário entre os limites definidos de 10 e 70.  

                                                

                  
(5-12) 

5.2.1.10.5. Numero de gerações e critério de parada 

O número máximo de gerações e o critério de parada do MogaMap foram 

determinados de forma experimental. Nestes experimentos, também foi empregada a 

figura de mérito indicador de hipervolume e utilizados os três circuitos selecionados 

como representativos do benchmark MCNC. Para cada um dos circuitos foram 

realizados 10 mapeamentos, sendo extraída a variação no indicador de hipervolume 

média determinado pela frente pareto aproximada a cada 5 gerações. Os demais 

parâmetros do sistema foram fixados5. Conforme já foi observado nos experimentos 

anteriores, para todos os circuitos analisados, a diferença de hipervolume diminui ao 

longo das gerações.  Ademais, verificou-se que uma variação mínima de 1% no 

hipervolume é suficiente para que o MogaMap encontre resultados de mapeamento que 

dominam o estado da arte  (DEMING, CONG, et al., 2010) (JANG, CHAN, et al., 

2009). O gráfico da Figura 67 mostra as variações percentuais na medida do indicador 

de hipervolume em intervalos de 5 gerações para cada um dos circuitos analisados. 

Pode-se observar que a convergência do apex4 e do elliptic ocorre de forma mais rápida 

que a do clma. Considerando que uma convergência satisfatória para o problema ocorre 

quando a redução do hipervolume está em torno de 1%, esta se dá em cerca de 30 

gerações para o apex4, 15 gerações para o elliptic e 70 gerações para o clma. Assim, as 

condições de parada para o MogaMap são a variação de hipervolume em relação as 

últimas 5 gerações menor que 1% ou quando o algoritmo atinge o limite de 80 gerações 

(considerando uma folga de 10 gerações em relação ao resultado experimento). 

                                                                 
5
 Probabilidade de recombinação = 100%; NUM_ITR_MAX = 100; probabilidade de mutação = 30% (de 0 

a 10 gerações), 10% (de 10 a 20 gerações), 3% ( de 20 a 30 gerações) e 1% (a partir de 30 gerações); 
TAM_POP = 40. 
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Figura 67. Variação percentual do hipervolume x número de gerações para circuitos de teste  

5.3. Mapeamento Tecnológico Baseado em Inteligência de 

Enxame 

Nesta seção é apresentada a segunda estratégia proposta para o mapeamento 

tecnológico de FPGAs que é baseada em inteligência de enxames, tal abordagem é 

denominada MoBeeMap. Especificamente, esta metodologia é baseada na colônia 

artificial de abelhas (CAA) (WEDDE, FAROOQ e ZHANG, 2004), que tem sua 

inspiração no comportamento de forrageamento de abelhas, e que tem sido  largamente 

estudada e aplicada à solução de problemas reais (KARABOGA, GORKEMLI, et al., 

2012).  

5.3.1.  MoBeeMap – Metodologia de Mapeamento baseada em Colônia 

de Abelhas Artificial 

5.3.1.1. Preliminares 

 O MoBeeMap é uma segunda estratégia de mapeamento proposta neste trabalho 

que é baseada na colônia artificial de abelhas. Diversos trabalhos no estado da arte têm 

apresentado resultados onde algoritmos que utilizam a colônia artificial de abelhas 

mostram desempenho superior aos baseados na abordagem genética  

(HEDAYATZADEH, HASANIZADEH, et al., 2010) (HUANG, SUGANTHAN e 

LIANG, 2006) (XINYI, ZUNCHAO e LIQIANG, 2012). Nesse contexto, e fazendo uso 

de toda a infraestrutura construída para o desenvolvimento do MogaMap, o  MoBeeMap 

foi desenvolvido.  
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 Para o MogaMap, uma solução é codificada como um indivíduo cuja estrutura 

foi apresentada na seção 5.1. Para o MoBeeMap a codificação de uma solução não é 

mais definida como um indivíduo, mas sim como uma fonte de alimento. Apesar desta 

diferença, a mesma estrutura pode ser aplicada. Desta forma, uma fonte de alimento é 

codificada como um vetor de dimensão equivalente ao número de nós da rede lógica e 

cujos elementos são números inteiros que correspondem ao corte escolhido para o nó. 

Além disso, as funções objetivo, o conhecimento especifico do problema e a estratégia 

de decodificação do MoBeeMap coincidem com as definidas no MogaMap.  

5.3.1.2. Fluxo geral do MoBeeMap 

 O fluxo geral do MoBeeMap é mostrado na Figura 68. O algoritmo é composto 

de cinco fases: além das fases de inicialização e de mapeamento final, se repetem, até 

que o critério de parada seja atingido, as fases das abelhas campeiras, fase das abelhas 

observadoras e fase das abelhas exploradoras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Fluxo Geral do MoBeeMap 
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5.3.1.3. Inicialização 

O pseudocódigo da fase de inicialização é mostrado na  Figura 69. Inicialmente, 

assim como para o MogaMap, são determinadas a atividade de chaveamento das 

conexões da rede (linha 2) e são gerados todos os cortes possíveis para todos os nós 

utilizando o procedimento da enumeração de cortes (linha 3). Além disso, é feita a pré-

seleção dos cortes baseado na profundidade e no peso dos mesmos (linha 4). A partir 

daí, o conjunto de fontes de alimento formada por SN (source number) elementos é 

inicializado de forma aleatória, as fontes são avaliadas e é realizado o ordenamento não 

dominado das mesmas (linha 7). As soluções não dominadas são adicionadas a um 

arquivo externo (linha 8) que, ao longo da execução, armazenará as melhores soluções 

obtidas. 

 

 

 

 

 

Figura 69. Pseudocódigo do Processo de Inicialização do MoBeeMap  

5.3.1.4. Fase das abelhas campeiras 

 Na fase das abelhas campeiras, é proposta a utilização de uma abordagem 

baseada em ordenamento não dominado, que apesar de mais custosa 

computacionalmente pode produzir soluções de melhor qualidade. A Figura 70 permite 

a visualização da estratégia de geração da nova fonte de alimento e dos procedimentos 

de atualização das soluções nesta fase, cujo pseudocódigo é mostrado na Figura 71.  

Para cada fonte de alimento X[i] (linha 2), uma nova fonte é produzida, a partir 

da recombinação de X[i] utilizando uma fonte vizinha extraída aleatoriamente do 

arquivo externo EA[k] (linhas 3 e 4). A partir daí, a nova solução Xnovo é comparada à 

solução extraída do arquivo externo. Se Xnovo domina EA[k] (linha 5), a solução do 

EA[k] será adicionada ao conjunto de fontes de alimento e Xnovo substituirá a fonte 

vizinha no arquivo externo (linha 6). Se por outro lado, Xnovo não domina EA[k], então 

Xnovo será adicionada ao conjunto de fontes de alimento (linha 8). Finalmente, se a 

1:   Inicialização(X,EA,rede) { 
2:     Determina Atividade de chaveamento(rede);   
3:     Enumeração dos cortes(rede); 

4:     Define Profundidade Limite (rede); 
5:     Preseleção de cortes (rede); 

6:     Inicializa as localizações das fontes de alimento() xi  , i= 1,...,SN; 

7:     Ordenamento Rápido não Dominado (X);   
8:     EA = ElementosdaPrimeiraFrente(X); 
} 



CAPÍTULO 5. METODOLOGIA PROPOSTA   145                                                                                            
 

solução corrente X[i] domina a nova solução Xnovo, então o contador de número de 

tentativas de X[i] será incrementado (linha 10), para indicar que, por mais uma geração, 

não foi possível encontrar uma solução melhor que X[i] na vizinhança desta. Observa-se 

que, para a abordagem proposta, nenhuma das soluções é descartada, mesmo quando ela 

é dominada pelas outras soluções envolvidas na recombinação. Apenas após o processo 

da  Figura 70 se repetir para todas as SN fontes de alimento, ocorre o ordenamento não 

dominado (linha 12) e o truncamento (linha 13), garantindo que apenas as SN melhores 

solução sejam mantidas como fontes de alimento para a próxima fase. Além disso, o 

arquivo externo é atualizado para que contenha apenas as soluções não dominadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Estratégia de atualização das fontes de alimento e do arquivo externo na fase das abelhas 
campeiras 

O processo de busca de novas fontes de alimento empregado na maioria dos 

trabalhos que utilizam a colônia artificial de abelhas é realizado de acordo com a 

equação (2-18). A ideia é encontrar uma solução nas proximidades da solução atual, 

utilizando uma solução vizinha e uma função que produz um valor escalar que 

dimensiona a variação. Para o mapeamento, entretanto, como não existe a ideia de 

cortes vizinhos, este conceito de vizinhança não se aplica. Neste caso, pode-se dizer que 

duas soluções são vizinhas quando a maioria dos cortes dos nós de suas redes 
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coincidem. Assim, uma estratégia baseada em aprendizagem torna-se mais adequada 

para o problema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Pseudocódigo da fase das abelhas campeiras 
 

 Dada uma solução X[i] de dimensão N (número de nós da rede), a recombinação 

produz uma solução Xnovo de acordo com a equação (5-13). Onde Rj é um número real 

uniformemente distribuído entre 0 e 1 e Prec(X[i]) é a probabilidade de recombinação 

da solução X[i]. Assim, a cada nó j da nova solução será atribuído um corte que pode 

aprender da solução vizinha com probabilidade Prec ou, pode aprender da solução atual 

com probabilidade 1 – Prec.  

        {

                            

                        

 (5-13) 

 

 Para a fase das abelhas campeiras, a probabilidade de recombinação de uma 

solução Prec foi definida pela equação (5-14), onde INITPROB é uma probabilidade de 

recombinação inicial e ε é o coeficiente escalar que determina o crescimento dessa 

probabilidade em função do número de tentativas de explotação de X[i] 

(nTentativas(X[i]). A ideia é que a nova solução aprenda cada vez mais da solução 

vizinha, que neste caso é proveniente do arquivo externo, à medida que a exploração das 

proximidades da solução atual chega próxima à saturação. Esta saturação ocorre quando 

a solução atual não pôde ser melhorada nas últimas MAX_TENTATIVAS de atualização.   

                                                      (5-14) 

1:   Abelhas Campeiras(X, EA){ 
2:   Para cada fonte de alimento X[i]{ 
3:   EA[k] = SelecionaVizinhoAleatoriamente(EA); 

4:   Xnovo = recombinação (X [i], EA[k])       
5:       Se Xnovo <n EA[k] 
6:              X = X U{ EA[k]};   EA[k] = Xnovo;   

7:       senão  
8:              X = X U{ Xnovo};    
9:         Se  X[i] <n Xnovo 
10:             nTentativas (X[i]) = nTentativas (X[i])  + 1;  

11:   } 
12:      Ordenamento Rápido não Dominado (X); 
13:  X = X[0:SN];  //truncamento 

14:  Atualização(EA); 
15: } 
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5.3.1.5. Fase das abelhas observadoras 

A fase das abelhas observadoras inicia com a determinação da aptidão de cada 

fonte de alimento e das probabilidades de seleção de cada uma destas. A aptidão de uma 

solução X[i] é determinada pela equação (5-15), onde dom(X[i]) é o número de soluções 

dominadas por X[i].   

              
         

  
 

(5-15) 

 

A probabilidade de seleção de uma fonte de alimento é dada pela equação 

(5-16). Assim, as melhores soluções tem maior aptidão e, consequente, maior 

probabilidade de serem selecionadas para a mutação na fase das abelhas observadoras. 

        
             

∑                
   

 
(5-16) 

 

Nesta fase também é proposta a utilização de uma abordagem baseada em 

ordenamento não dominado. A Figura 72 permite a visualização da estratégia de 

geração da nova fonte de alimento e o pseudocódigo é mostrado na Figura 73. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Estratégia de atualização das fontes de alimento e do arquivo externo na fase das abelhas 
observadoras  

Após a determinação das probabilidades de seleção de cada fonte de alimento 

(linha 2) de acordo com a equação (5-16), uma fonte de alimento X[i] é selecionada 

baseada nesta probabilidade e uma fonte vizinha Xvizinha é selecionada de forma 

aleatória. Observa-se na Figura 72 que a fonte vizinha não é mais proveniente do 
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arquivo externo e sim da população de fontes de alimento. Uma nova solução é 

produzida (linha 7) e adicionada ao conjunto de soluções (linha 8). Se a nova solução 

não domina a solução atual X[i], o contador de explotações de X[i] é incrementado.  O 

processo se repete até que SN fontes de alimento tenham sido selecionadas para 

recombinação. Posteriormente, assim como na fase das abelhas campeiras, ocorre o 

ordenamento não dominado (linha 13), o truncamento (linha 14), e a atualização do 

arquivo externo (linha 15). Esta estratégia permite que as SN melhores soluções sejam 

mantidas no conjunto de fontes de alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que a probabilidade de seleção de uma solução P(X[i]) é 

proporcional a sua aptidão e que, ao longo das gerações, as soluções se aproximam do 

ótimo e menores taxas de recombinação são necessárias, neste trabalho é proposta uma 

probabilidade de recombinação adaptativa conforme equação (5-17). Assim terão maior 

probabilidade de recombinação as soluções menos aptas, além disso, ao longo das 

gerações as recombinações são reduzidas.  

           (  √        
         

       
)           (5-17) 

Antes da fase das abelhas exploradoras, ocorre a atualização do número de 

conexões de saída (fanouts) e dos domínios. Com esta atualização, o número de fanouts 

estimado se aproxima do valor real e as medidas de fluxo tornam-se mais precisas, isto 

1:   AbelhasObservadoras(X){ 
2: CalculaProbabilidades (X); 
3: t = 0; 
4:  Enquanto (t < SN) { 

5:       X[i] = SelecionaFonteBaseadaemProbabilidade(X); 
6:       Xvizinho = SelecionaVizinhoAleatoriamente(X); 
7:       Xnovo = recombinação (X[i], Xvizinho)       
8:       X = X U{ Xnovo};   

9:       Se X[i]<n Xnovo 

10:                  nTentativas (X[i]) = nTentativas (X[i])  + 1; 
11:       t = t+1;  

12: } 
13:  Ordenamento Rápido não Dominado (X); 
14:   X = X[0:SN];  //truncamento 
15:  Atualização(EA); 
16: } 

Figura 73. Pseudocódigo da fase das abelhas observadoras  
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permite que as abelhas exploradoras encontrem soluções melhores. As atualizações do 

número de fanouts (equação (5-10)) e do domínio (Figura 62) se dão da mesma forma 

que descrito no MogaMap.  

5.3.1.6. Fase das abelhas exploradoras 

O pseudocódigo da fase das abelhas exploradoras é mostrado na Figura 74. 

Nesta fase, as soluções cuja vizinhança já foi suficientemente explorada (linha 3), são 

substituídas por soluções aleatórias no espaço de busca (linha 4). Esta fase provê a 

exploração global e mantém a diversidade da população.  

 

 

 

Figura 74. Pseudocódigo da fase das abelhas exploradoras  

Finalmente, o pseudocódigo do MoBeeMap pode ser visualizado na Figura 75.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Pseudocódigo do MoBeeMap 

5.3.1.7. Definição dos parâmetros 

Análogo ao que foi feito para o MogaMap, para a determinação dos parâmetros 

mais adequados para o MoBeeMap, foi utilizada a métrica do hipervolume e foram 

empregados os mesmos circuitos de teste representativos apex4, elliptic e clma. Para 

1:   AbelhasExploradoras(X){ 

2: Para cada fonte de alimento X[i]{ 
3:       Se nTentativas (X[i]) > MAX_TENTATIVAS{ 
4:            X[i] = BuscaNovaFontedeAlimento();   
5:            nTentativas(X[i]) = 0 ; 

6: } 
7: } 

1: MoBeeMap(rede { 
2:     Inicialização(X,EA); 
3:     t = 0; 

4:     Enquanto ( critério de parada não foi atingido) { 
5:  AbelhasCampeiras(X,EA,rede); 
6:  AbelhasObservadoras();   

7:  xRef = SelecionaIndividuo de Referencia(EA);  

8:  AtualizaFanouts (xRef); 

9:      Preseleção de cortes (rede); 
10:      AbelhasExploradoras(); 
11:  t = t + 1;     
12: } 

13:     XRef = SelecionaIndividuo de Referencia(EA);  
14:     DefineMapeamentoFinal (Xref); 
} 
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cada um destes, foram realizados experimentos com as combinações de parâmetros e, a 

partir dos resultados destes, foram realizados testes de hipótese no intuito de determinar 

diferenças significativas nas amostras. 

5.3.1.7.1. Número de fontes de alimento 

 Os experimentos realizados consideraram 3 possíveis tamanhos de fonte de 

alimento: 10, 20 e 30. O limite máximo de 30 foi utilizado a partir da verificação 

experimental de que um número de fontes maior que 30 resulta em um aumento 

significativo do tempo de execução do algoritmo.  Para cada tamanho possível e circuito 

selecionado, foram realizadas 10 execuções de 50 gerações e extraídas as melhores 

soluções. As 10 execuções são suficientes para realização do teste estatístico e o número 

máximo de gerações definido para 50 foi determinado experimentalmente, sendo 

suficiente para a convergência do algoritmo. O teste estatístico de Kruskal-Wallis foi 

utilizado para determinar se as amostras poderiam ter vindo de populações com a 

mesma média, ou se há diferença significativa entre essas médias. O nível de 

significância considerado foi de 5%. 

 A Tabela 17 ilustra os resultados de hipervolume normalizado para o circuito 

apex4. Neste teste, a melhor média foi obtida utilizando a população de 20 fontes de 

alimento e a hipótese nula de que as amostras advêm de populações com mesma média 

foi rejeitada, o que nos permite interpretar, neste caso, que uma população de 20 fontes 

é a melhor escolha. 

Tabela 17. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito apex4 com 10, 20 e 30 fontes de 
alimento 

Hipervolume 
 

10 20 30 Melhor 

 0,965 0,976 0,946 20 
 0,965 0,978 0,970 20 
 0,967 0,981 0,971 20 
 0,972 0,986 0,973 20 
 0,972 0,987 0,974 20 
 0,975 0,992 0,979 20 
 0,976 0,993 0,979 20 
 0,981 0,994 0,980 20 
 0,990 0,997 0,997 20 
 0,992 1,000 0,976 20 

Media 0,976 0,989 0,976  
 

A Tabela 18 apresenta os resultados experimentais da métrica de hipervolume 

obtidos para o circuito elliptic. Para este circuito, a população de tamanho 30 apresentou 
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melhor hipervolume médio para quase totalidade das amostras e apresentou maior 

média. Entretanto, a aplicação do teste Kruskal-Wallis não permitiu rejeitar a hipótese 

nula de que as amostras poderiam vir de populações com a mesma média. 

Tabela 18. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito elliptic com 10, 20 e 30 fontes de 
alimento 

Hipervolume 
 

10 20 30 Melhor 

 0,980 0,982 0,983 30 
 0,980 0,984 0,985 30 
 0,983 0,985 0,989 30 
 0,984 0,987 0,991 30 
 0,987 0,989 0,992 30 
 0,987 0,990 0,992 30 
 0,988 0,992 0,992 30 
 0,990 0,992 0,993 30 
 0,992 0,993 0,993 20/30 
 0,995 1,000 0,999 20 

Media 0,987 0,989 0,991  
 

Para o clma, os resultados são mostrados na Tabela 19.  Apesar de, a maior 

média ter sido obtida para 30 fontes de alimento, na maioria das comparações 

individuais, o uso de 20 fontes de alimentos foi mais promissor. Para o clma, o teste 

Kruskal-Wallis não permitiu rejeitar a hipótese nula de que as amostras poderiam vir de 

populações com a mesma média. 

Tabela 19. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito clma com 10, 20 e 30 fontes de  
alimento 

Hipervolume 
 

10 20 30 Melhor 

 0,926 0,929 0,940 30 
 0,941 0,933 0,953 30 
 0,944 0,944 0,978 30 
 0,950 0,948 0,956 30 
 0,951 0,970 0,963 20 
 0,955 0,971 0,964 20 
 0,955 0,972 0,963 20 
 0,965 0,980 0,973 20 
 0,979 0,992 0,977 20 
 0,988 1,00 0,982 20 

Media 0,955 0,964 0,965  
 

 Diante dos resultados experimentais apresentados nas tabelas anteriores, 

verificamos que para a métrica do hipervolume, não foi possível identificar diferenças 

significativas nas amostras oriundas da execução do algoritmo para 10, 20 e 30 fontes 

de alimentos. Desta forma, levando-se em consideração que o aumento do número de 

fontes de alimento ocasiona o aumento no tempo de execução do algoritmo, optamos 
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por utilizar o valor intermediário de 20 fontes de alimento, que garantirá o compromisso 

entre a qualidade desejada e o tempo de execução. 

5.3.1.7.2. Numero máximo de gerações 

 A determinação do numero máximo de gerações foi realizada através de 

experimentos onde o mapeamento de cada circuito representativo foi executado 10 

vezes com o algoritmo configurado para 20 fontes de alimento e o número de gerações 

fixado em 50. A cada 5 gerações, foram extraídos o hipervolume determinado pela 

frente pareto aproximada.  Os resultados da variação percentual média do hipervolume 

em intervalos de 5 gerações é mostrado na Tabela 20. A partir da tabela, podemos 

concluir que as variações, para os três circuitos, são menores que 1% a partir de 25 

gerações. Desta forma, optamos por utilizar um número máximo de geração de 30 

(consideramos uma folga de 5 gerações). 

Tabela 20. Variação percentual no indicador de hipervolume em intervalos de 5 gerações  
bench 5 10 15 20 25 30 35 

 
40 45 50 

apex4 46,47% 2,33% 1,15% 0,11% 0,12% 0,08% 0,02% 0,05% 0,01% 0,00% 
elliptic 12,80% 3,08% 2,21% 0,46% 0,28% 0,11% 0,26% 0,14% 0,11% 0,02% 
clma 98,72% 14,46% 2,37% 1,16% 0,24% 0,08% 0,13% 0,06% 0,04% 0,05% 

5.3.1.7.3. Número máximo de tentativas de atualização 

 Para determinar o número máximo de tentativas de atualização das fontes de 

alimento (MAX_TENTATIVAS), foram realizados experimentos considerando os 

valores 1, 3, 5 e 7 para MAX_TENTATIVAS. Foram efetivadas 10 execuções de 

mapeamento para cada circuito de teste e calculados o hipervolume determinado pela 

frente pareto aproximada em cada uma das execuções. Novamente, o teste de Kruskal-

Wallis foi utilizado para determinar se as amostras poderiam ter vindo de populações 

com a mesma média, ou se há diferença significativa entre essas médias. O nível de 

significância considerado foi de 5%. 

 A Tabela 21 ilustra os resultados do hipervolume normalizado para o circuito 

apex4. É possível observar que a configuração com MAX_TENTATIVAS = 1 

apresentou melhor hipervolume na maioria das execuções e também apresentou maior 

média. Apesar disso, a aplicação do teste de Kruskal-Wallis para essas amostras não 

indicou que a hipótese nula pode ser rejeitada. 
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Tabela 21. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito apex4 com MAX_TENTATIVA = 1, 3, 

5 e 7. 
Hipervolume 

 
1 3 5 7 Melhor 

 0,758 0,622 0,682 0,465 1 
 0,818 0,689 0,685 0,651 1 
 0,821 0,721 0,725 0,665 1 
 0,855 0,743 0,746 0,724 1 
 0,865 0,819 0,792 0,756 1 
 0,872 0,855 0,799 0,800 1 
 0,884 0,867 0,804 0,883 1 
 0,916 0,871 0,823 0,906 1 
 0,939 0,892 0,841 0,911 1 
 0,963 1,000 0,985 0,921 2 

Media 0,869 0,808 0,788 0,768  
 

Já para os experimentos utilizando o circuito de teste elliptic, a configuração 

para MAX_TENTATIVAS = 3 apresentou melhor resultado em 5 das 10 execuções. 

Além disso, o teste de Kruskal-Wallis para essas amostras permitiu concluir que ao 

nível de significância de 5% é possível rejeitar a hipótese nula e concluir que, nestas 

condições, as amostras não advêm de populações com a mesma média. Os resultados 

podem ser visualizados na Tabela 22. 

Tabela 22. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito elliptic com MAX_TENTATIVA = 1, 
3, 5 e 7. 

Hipervolume 
 

1 3 5 7 Melhor 

 0,974 0,981 0,977 0,977 3 
 0,985 0,986 0,984 0,980 3 
 0,985 0,988 0,986 0,981 3 
 0,986 0,989 0,990 0,981 5 
 0,990 0,991 0,991 0,983 3 
 0,992 0,991 0,991 0,984 1 
 0,993 0,991 0,991 0,985 1 
 0,993 0,992 0,992 0,988 1 
 0,994 0,993 0,993 0,988 1 
 0,997 1,000 0,993 0,988 3 

Media 0,989 0,990 0,989 0,984  

 Considerando o circuito clma, conforme Tabela 23, verificamos que, assim 

como para o elliptic, a configuração com MAX_TENTATIVAS = 3 apresentou melhor 

resultado na maioria das execuções e também apresentou maior média do hipervolume. 

Para o experimento, a realização do teste de Kruskal-Wallis não indicou que hipótese 

nula poderia ser rejeitada. 

Diante dos resultados das tabelas optamos por parametrizar o número máximo 

de tentativas de atualização de uma fonte de alimento para 3. O que na prática 

corresponde a 10% do número máximo de gerações fixado na abordagem proposta. 
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Tabela 23. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito clma com MAX_TENTATIVA = 1, 3, 

5 e 7. 
Hipervolume 

 
1 3 5 7 Melhor 

 0,917 0,919 0,900 0,899 3 
 0,920 0,929 0,907 0,912 3 
 0,935 0,937 0,928 0,925 3 
 0,941 0,946 0,948 0,926 5 
 0,947 0,948 0,949 0,932 5 
 0,962 0,972 0,956 0,932 3 
 0,972 0,989 0,960 0,943 3 
 0,975 0,992 0,963 0,961 3 
 0,977 0,998 0,975 0,962 3 
 0,991 1,000 0,987 0,973 3 

Media 0,954 0,963 0,947 0,936  

  

5.3.1.7.4. Epsilon (ε) 

 O parâmetro ε somado ao INITPROB (fixado em 5%) define a máxima 

probabilidade de recombinação de uma solução na fase das abelhas campeiras. Essa 

probabilidade aumenta linearmente com o aumento do número de tentativas de 

atualização das soluções.  Para determinar um valor adequado de ε, os circuitos de teste 

foram mapeados em três diferentes configurações onde o valor de  ε foi configurado 

para 15%, 30% e 45%. O resultado do hipervolume normalizado para 10 execuções do 

circuito apex4 é mostrado na Tabela 24. Para este experimento, a configuração de ε = 

30% apresentou melhor média e esta foi a melhor configuração em 5 das 10 execuções.  

Na execução do teste de Kruskal-Wallis a hipótese nula de iguais médias não foi 

rejeitada. 

Tabela 24. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito apex4 com ε = 15%, 30% e 45%. 
Hipervolume 

 
15%  30%  45%  Melhor 

 0,538 0,622 0,623 45 
 0,653 0,738 0,689 30 
 0,710 0,783 0,721 30 
 0,720 0,806 0,743 30 
 0,721 0,821 0,819 30 
 0,762 0,839 0,855 45 
 0,800 0,841 0,867 45 
 0,832 0,885 0,871 30 
 0,900 0,886 0,892 15 
 0,936 0,921 1,000 45 

Media 0,757 0,814 0,808  
 

Para o circuito elliptic, os resultados mostraram uma diferença ainda menos 

significativa entre as médias obtidas nas configurações analisadas nos experimentos. A 
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configuração com ε = 15% mostrou melhor indicador de hipervolume em 5 das 10 

execuções e também maior média aritmética. A execução do teste de Kruskal-Wallis 

indicou que hipótese nula de iguais médias não pode ser rejeitada. Os resultados são 

visualizados na Tabela 25. 

Na análise do clma, pode-se observar na Tabela 26 que a melhor média 

corresponde a configuração com ε = 15% e que a referida configuração obteve melhor 

indicador de hipervolume em 5 das 10 execuções realizadas. Novamente, o teste de 

Kruskal-Wallis foi realizado e a hipótese nula de iguais médias não foi rejeitada. 

Tabela 25. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito elliptic com ε = 15%, 30% e 

45% 
Hipervolume 

 
15 30 45 Melhor 

 0,983 0,980 0,981 15 
 0,989 0,985 0,986 15 
 0,991 0,986 0,988 15 
 0,992 0,988 0,989 15 
 0,993 0,989 0,991 15 
 0,993 0,994 0,991 30 
 0,993 0,994 0,991 30 
 0,993 0,995 0,992 30 
 0,995 0,996 0,993 30 
 0,995 0,998 1,000 45 

Media 0,992 0,991 0,990  

Tabela 26. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito elliptic com ε = 15%, 30% e 

45% 
Hipervolume 

 
15 30 45 Melhor 

 0,911 0,920 0,916 30 
 0,952 0,935 0,926 15 
 0,954 0,951 0,933 15 
 0,968 0,952 0,942 15 
 0,970 0,953 0,945 15 
 0,978 0,970 0,968 15 
 0,982 0,972 0,985 45 
 0,982 0,983 0,988 45 
 0,988 0,991 0,994 45 
 0,992 1,000 0,996 30 

Media 0,968 0,963 0,959  

 De posse dos dados experimentais, observamos que as variações no valor de ε 

não resultaram em variações significativas na figura de mérito indicador de 

hipervolume. Entretanto, como obtivemos resultados superiores para o experimento que 

considerou ε = 15 nos maiores circuitos, optamos por adotar este valor como a nossa 

referência nos experimentos. 
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5.3.1.7.5. MAXPROB 

O parâmetro MAX PROB é máxima probabilidade de recombinação de uma 

solução na fase das abelhas campeiras.  Para determinar um valor adequado de MAX 

PROB, os circuitos de teste foram mapeados em três diferentes configurações onde o 

valor de MAX PROB foi configurado para 30%, 40% e 50%. O resultado do 

hipervolume normalizado para 10 execuções do circuito apex4 é mostrado na Tabela 27. 

Para este experimento, a configuração de MAX PROB = 40% apresentou melhor média 

e esta foi a melhor configuração em 5 das 10 execuções.  Na execução do teste de 

Kruskal-Wallis a hipótese nula de iguais médias não foi rejeitada. 

Tabela 27. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito apex4 com MAX_PROB = 
30%, 40% e 50%. 

Hipervolume 
 

30 40 50 Melhor 

 0,615 0,586 0,617 50 
 0,646 0,741 0,733 40 
 0,701 0,746 0,777 50 
 0,726 0,813 0,800 40 
 0,745 0,827 0,815 40 
 0,794 0,862 0,833 40 
 0,832 0,867 0,835 40 
 0,918 0,886 0,879 30 
 0,933 0,899 0,880 30 
 1,000 0,947 0,915 30 

Media 0,791 0,817 0,808  
 

Para o circuito elliptic, a configuração com MAXPROB = 40% mostrou melhor 

indicador de hipervolume em 7 das 10 execuções e também maior média aritmética. A 

execução do teste de Kruskal-Wallis indicou que hipótese nula de iguais médias não 

pode ser rejeitada. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 28. 

Na análise do clma, pode-se observar na Tabela 29 que a melhor média 

corresponde também a configuração com MAXPROB = 40% e que a referida 

configuração obteve melhor indicador de hipervolume em 5 das 10 execuções 

realizadas. Novamente, o teste de Kruskal-Wallis foi realizado e a hipótese nula de 

iguais médias não foi rejeitada. 

Baseado nos experimentos, observamos que as variações no valor de 

MAXPROB não resultaram em variações significativas na figura de mérito indicador de 

hipervolume. Entretanto, como foram obtidos resultados superiores para o experimento 
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com MAXPROB = 40 nos maiores circuitos, optou-se por adotar este valor como 

referência nos experimentos. 

Tabela 28. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito elliptic com MAX_PROB = 
30%, 40% e 50%. 

Hipervolume 
 

30 40 50 Melhor 

 0,977 0,980 0,979 40 
 0,982 0,983 0,982 40 
 0,983 0,985 0,983 40 
 0,984 0,989 0,986 40 
 0,986 0,990 0,987 40 
 0,987 0,991 0,991 50 
 0,989 0,993 0,992 40 
 0,994 0,998 0,993 40 
 0,999 0,998 0,993 30 
 1,000 0,999 0,996 30 

Media 0,988 0,991 0,988  

 

Tabela 29. Indicador de hipervolume normalizado para o circuito clma com MAX_PROB = 
30%, 40% e 50%. 

Hipervolume 
 

30 40 50 Melhor 

 0,915 0,915 0,920 50 
 0,933 0,930 0,933 50 
 0,940 0,946 0,939 40 
 0,949 0,947 0,940 30 
 0,950 0,948 0,942 30 
 0,962 0,965 0,943 40 
 0,962 0,967 0,952 40 
 0,973 0,978 0,975 40 
 0,973 0,986 0,975 40 
 0,994 0,995 1,0000 50 

Media 0,955 0,958 0,952  
 

5.4. Comparativo entre MogaMap e o MoBeeMap  

Nesta seção são apresentados os resultados de comparação dos algoritmos 

desenvolvidos considerando as métricas apresentadas na seção 2.3.2. Para cada métrica 

são apresentados: o resultado médio, que é obtido a partir da média aritmética entre 30 

execuções; e o melhor resultado, alcançado considerando o melhor resultado obtido para 

cada circuito de teste. 

Na Tabela 30 são apresentados os resultados obtidos pelos algoritmos MogaMap 

e MoBeeMap com relação a métrica de cardinalidade C1R(A). Para este estudo foram 

utilizados os circuitos apex4, elliptic e clma, conforme experimentos que definiram os 

parâmetros dos algoritmos. 
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Considerando o resultado médio, o MogaMap é capaz de gerar um número 

maior de soluções não dominadas em relação ao MoBeeMap. Com relação aos melhores 

resultados, verifica-se um comportamento semelhante, entretanto a diferença é menos 

significativa. 

Tabela 30. Comparação dos algoritmos de acordo com a métrica de cardinalidade (C1R) 
 

Circuito 
Algoritmo 

MogaMap MoBeeMap 

Resultado Médio 

Apex4 2,2 1,1 
Elliptic 2,5 0,8 
Clma 1,1 2,2 

Média 1,93 1,37 

Melhores resultados 

Apex4 66,7 33,3 
Elliptic 50,0 25,0 
Clma 33,3 66,7 

Média 50 41,7 

Na Tabela 31, estão os resultados obtidos para a métrica de distância D1R, 

calculados de acordo com a equação (2-12). Analisando os resultados da média, é 

possível afirmar que o algoritmo MoBeeMap produziu conjunto de soluções não-

dominadas que estão mais próximas do conjunto de referência. A mesma conclusão 

pode ser verificada considerando-se apenas os melhores resultados.  

Tabela 31. Comparação dos algoritmos de acordo com a métrica de distancia média (D1R) 
 

Circuito 
Algoritmo 

MogaMap MoBeeMap 

Resultado Médio 

Apex4 41,71 27,27 
Elliptic 65,14 73,49 
Clma 144,43 58,76 

Média 83,76 53,17 

Melhores resultados 

Apex4 16,33 18,60 
Elliptic 36,37 58,84 
Clma 67,81 41,94 

Média 40,17 39,79 

A Tabela 32 apresenta os resultados obtidos pelos algoritmos com relação à 

métrica de distância máxima Dmax, calculada de acordo com a equação (2-13). Pelo 

resultado médio, verifica-se que o MoBeeMap apresentou o melhor resultado na 

distância máxima. Para os melhores resultados, o MoBeeMap também conseguiu o 

melhor valor de distância. 

Finalmente, a Tabela 33 apresenta os resultados obtidos com relação à métrica 

diferença de hipervolume. Pelos valores da tabela, verifica-se que o algoritmo 

MoBeeMap produz uma melhor cobertura para o conjunto de referência R, comparado 

ao MogaMap. Isso significa que a área formada entre os pontos do conjunto R e os 
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pontos do conjunto não dominado do algoritmo MoBeeMap apresenta os menores 

valores. Considerando os melhores resultados, verifica-se, novamente, a superioridade 

do algoritmo MoBeeMap. 

Tabela 32. Comparação dos algoritmos de acordo com a métrica de distancia máxima (Dmax) 
 

Circuito 
Algoritmo 

MogaMap MoBeeMap 

Resultado Médio 

Apex4 75,70 44,32 
Elliptic 165,69 104,80 
Clma 190,36 94,91 

Média 143,92 81,34 

Melhores resultados 

Apex4 48,01 29,43 
Elliptic 126,32 76,23 
Clma 103,25 63,60 

Média 92,53 56,42 
 

Tabela 33. Comparação dos algoritmos de acordo com a métrica de diferença de hipervolume (H-) 
 

Circuito 
Algoritmo 

MogaMap MoBeeMap 

Resultado Médio 

Apex4 89277,63 47658,57 
Elliptic 626878,70 331572,90 
Clma 161814,40 73139,50 

Média 292656,91 150790,32 

Melhores resultados 

Apex4 55223 1694 
Elliptic 457807 29961 
Clma 82046 24156 

Média 198358,67 18603,67 
 

Na Tabela 34 apresenta-se um resumo dos resultados do MogaMap e 

MoBeeMap  para as métricas avaliadas. Na primeira coluna são listados os algoritmos e 

nas demais colunas, apresenta-se a média total para cada métrica. O melhor resultado 

para cada métrica está destacado em negrito. 

Tabela 34. Resumo de comparação do MogaMap e MoBeeMap por métrica em relação aos resultados 
médios 

Algoritmo 
Métrica 

C1R D1R Dmax H- 
MogaMap 1,93 83,76 143,92 292656,91 
MoBeeMap 1,37 53,17 81,34 150790,32 
 

De acordo com a Tabela 34, há uma superioridade do MoBeeMap em relação ao 

MogaMap, já que o MoBeeMap conseguiu o melhor resultado médio para três das 

quatro métricas avaliadas.  

A Tabela 35 mostra uma comparação do MogaMap e MoBeeMap em relação às 

métricas avaliadas tendo em vista a média dos melhores resultados encontrados por cada 
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algoritmo em cada métrica. Na primeira coluna são listados os algoritmos e nas demais 

colunas, apresenta-se a média total para cada métrica. O melhor resultado para cada 

métrica está destacado em negrito. 

Tabela 35. Resumo de comparação do MogaMap e MoBeeMap por métrica em relação aos melhores 
resultados 

Algoritmo 
Métrica 

C1R D1R Dmax H- 
MogaMap 50 40,17 92,53 198358,67 
MoBeeMap 41,7 39,79 56,42 18603,67 

De acordo com a Tabela 35, o MoBeeMap produziu melhores resultados em 

relação aos melhores valores nas métricas de distância média, distância máxima e 

hipervolume, enquanto que o MogaMap foi melhor apenas na métrica de cardinalidade. 

Os resultados da Tabela 34 e Tabela 35 mostram que, de acordo com a métrica 

de cardinalidade, o MogaMap foi capaz de gerar um maior número de soluções para o 

conjunto de referência do que MoBeeMap. Entretanto, a avaliação, apenas dessa 

métrica, não é suficiente para avaliar o desempenho do algoritmo, já que ela não mede a 

distribuição e proximidade das soluções geradas em relação ao conjunto de referência. 

A partir das métricas de distância, observa-se que o MoBeeMap é capaz de encontrar 

soluções mais próximas do conjunto de referência em comparação ao MogaMap. Além 

disso, a avaliação, a partir da métrica de hipervolume, permite concluir que o 

MoBeeMap é capaz de encontrar um conjunto de soluções melhor distribuídas no 

espaço. 

5.5. Agrupamento Multiobjetivo 

Neste trabalho, além das ferramentas de mapeamento, é proposta uma 

ferramenta de agrupamento multiobjetivo baseada na abordagem bottom-up em que um 

bloco semente é escolhido para iniciar o cluster e os demais blocos são determinados a 

partir da função de atração. A ferramenta de agrupamento proposta é baseada em uma 

análise dinâmica do estado do circuito e foi intitulada de DinPack. Os objetivos 

considerados no DinPack são os de desempenho, potência, roteabilidade e largura do 

canal. Nas seções 5.5.1 e 5.5.2 são detalhados os critérios para escolha do bloco 

semente e função de atração. 
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5.5.1. Escolha do bloco semente 

Para o agrupamento a escolha do bloco semente foi desenvolvida de forma 

parametrizável considerando um dos dois critérios: desempenho ou roteabilidade.  Para 

o critério de desempenho, a escolha do bloco que inicia um cluster é baseada na 

determinação da medida de criticidade das conexões, e o bloco não agrupado com a 

conexão mais crítica, ou seja, o bloco não agrupado com menor folga entre todas as 

conexões do circuito é escolhido para iniciar um novo cluster. Este critério favorece o 

encapsulamento de acoplamentos mais críticos, o que resulta na redução do retardo 

destes, tendo em vista que, as conexões internas aos clusters possuem retardos inferiores 

às conexões externas, que necessitam utilizar o canal de roteamento do chip. Para o 

critério de roteabilidade, o bloco que inicia o cluster é o bloco não clusterizado com 

maior número de redes conectadas a ele. Este critério procura encapsular um maior 

número de conexões internas ao cluster o que facilita a roteabilidade, uma vez que reduz 

o número de acoplamentos no canal de roteamento. 

5.5.2. Função de Atração Multiobjetivo 

Para garantir o desempenho dos circuitos, a estratégia de agrupamento deve 

buscar associar em um mesmo cluster elementos lógicos cujas conexões sejam críticas. 

Novamente, o conceito de criticidade é utilizado como base para este fim. A análise 

estática de temporização (STA) permite a determinação das medidas de folga (slack) e, 

consequentemente, de criticidade.  

A determinação dos retardos no nível de agrupamento, entretanto, não é uma 

tarefa trivial, tendo em vista que ainda não estão definidos os recursos de roteamento 

necessários a estas conexões. Por isso, é necessária a utilização de um modelo que 

considera características físicas descritas na arquitetura do FPGA, como retardos dos 

switches, capacitâncias e resistências dos switches e fios. O modelo estima a quantidade 

de switches e os comprimentos de fio médio necessários a uma conexão intercluster. Na 

proposta desta tese, foi utilizado o modelo apresentado no VPR (LUU, KUON, et al., 

2009) que considera a utilização média de três switches e dois fios de comprimento 

quatro. A Figura 76 permite uma melhor visualização do modelo adotado, o primeiro 

switch (SB1) conecta o pino de saída do bloco lógico fonte (BL fonte) ao primeiro 



CAPÍTULO 5. METODOLOGIA PROPOSTA   162                                                                                            
 

segmento de fio, o segundo switch (SB2) conecta os dois segmentos de fio e o terceiro 

switch (SB3) conecta o segundo segmento de fio ao pino do bloco destino (BL destino). 

 

 

 

 

 

O processo de análise de tempo se dá pela construção de um grafo. Todo pino da 

netlist mapeada torna-se um nó do grafo e a conexão entre os pinos é representada como 

uma transição. Toda transição apresenta um retardo. Os retardos nas transições internas 

são definidos na descrição da arquitetura, como por exemplo, o retardo interno de uma 

LUT ou flip-flop.  

 

 

 

 

 

Figura 77. Exemplo de circuito com atribuição do grafo correspondente para a fase de agrupamento  

O lado esquerdo da Figura 77 apresenta um circuito exemplo formado por 3 

LUTs e 1 flip-flop, a representação do grafo correspondente ao circuito é mostrada a 

direita. Observa-se que cada pino foi associado a um nó do grafo e às transições é 

atribuído o retardo correspondente: Δff  para o retardo interno do flip-flop , Δcon para a 

conexão entre blocos, ΔLUT  para o retardo interno da LUT .   

Antes da análise de tempo, para cada nó é definido um nível. O nível de um nó 

de entrada (entrada primária ou saída de flip-flop) é zero, o nível de um nó que é 

dirigido pelo nó de entrada é 1, e assim sucessivamente. Os níveis dos nós do grafo da 

Figura 77 são ilustrados na Figura 78. 

. 

 

Figura 76. Modelo de retardo para conexão intercluster 
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Para determinação do tempo de chegada (TArr) o grafo é atravessado a partir do 

menor nível até o maior nível numa busca em profundidade. Para o nível 0, é atribuído 

o tempo de chegada 0 às entradas primárias e um retardo do clock às saídas Q dos flip-

flops. Finalizado um nível, os nós com nível imediatamente superior são buscados. O  

TArr de um nó j que é alimentado por um nó i é dado por: 

                                  (5-18) 

Onde Δij é o retardo da conexão entre i e j e depende da natureza dessa conexão, 

podendo ser uma conexão interna ou externa. No caso de uma conexão externa, o 

retardo intercluster é utilizado. Um exemplo para os retardos de conexões e os tempos 

de chegada dos nós do grafo da Figura 77 é mostrado em itálico acima dos nós na 

Figura 78.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78.  Atribuição do nível e tempo de chegada dos nós e retardos das conexões 

O tempo necessário (TReq) dos nós de saída (saídas primárias ou entradas dos 

flip-flops) é definido como o maior tempo de chegada obtido a partir da análise do grafo 

na busca em profundidade. Os demais tempos necessários são obtidos agora 

atravessando o grafo de forma reversa, iniciando pelo maior nível. Para uma conexão 

entre o nó i e o nó j, o tempo necessário do nó i é dado pela equação (5-19) e os tempos 

de chegada dos nós do grafo da Figura 77 são mostrados em itálico abaixo dos nós na 

Figura 79. 

                                 (5-19) 
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Figura 79. Atribuição do tempo necessário aos nós da rede 

A partir das medidas TArr e TReq é determinada a folga de um nó i que tem um nó 

j como fanout segundo a equação (5-20). As folg as dos nós do grafo da Figura 77 são 

mostrados em itálico abaixo dos nós na Figura 80. 

                                                        (5-20) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Atribuição das folgas aos nós e destaque do caminho crítico 

Finalmente, uma vez determinada a folga, para a determinação da criticidade, o 

modelo definido na equação (3-21), em que o desempate entre duas conexões 

igualmente críticas é dado pelo número de redes afetadas por essas conexões, é utilizado 

neste trabalho. 

Com o propósito de melhorar a roteabilidade e a largura do canal, 

tradicionalmente busca-se agrupar elementos lógicos em blocos lógicos baseado no 
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número de redes comuns entre eles. Neste trabalho é apresentada uma nova proposta, 

por favorecer o agrupamento de blocos que, não só tenham um maior número de redes 

comuns, mas que tenham uma tendência a minimizar o número de conexões externas ao 

cluster. 

Supondo como exemplo o cluster da Figura 81 (a) que tem a capacidade de 

armazenar 4 blocos lógicos. Este cluster possui uma posição livre e tem como 

candidatos a agrupamento os elementos x, y, z e w. Se utilizar-se a medida de número de 

redes comuns, será escolhido o elemento y para ser agrupado (2 redes comuns, rede b e 

rede c).  

O agrupamento do elemento y, implicaria em, necessariamente, 3 conexões 

externas, conforme mostra a Figura 81 (b). Se por outro lado, for escolhido o elemento x 

para agrupar (cenário da Figura 81 (c)), que possui apenas uma rede comum ao cluster, 

tem-se as possíveis situações: o número de conexões criadas mínima seria 2, se y, z e w 

fossem agrupadas em um outro cluster, de acordo com  Figura 82 (a); e máxima seria de 

4, se z, y e w ocupassem clusters diferentes de acordo com Figura 82 (b). Assim, neste 

caso, há uma possibilidade de reduzir o número de conexões externas escolhendo para 

agrupar o elemento x, mesmo este tendo menor número de redes comuns ao cluster do 

que o bloco y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. (a) Exemplo cluster com um espaço livre e os blocos candidatos x, y, z e w. (b) Cenário se o 
bloco y é selecionado para compor o cluster. (c) Cenário se o bloco x é selecionado para compor o cluster. 
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Figura 82. (a) Possível cenário se os blocos y, z e w são agrupados em um mesmo cluster. (b) Possível 
cenário se os blocos y, z e w são agrupados em clusters diferentes . 

Considerando agora um exemplo em que o cluster possui capacidade de 

encapsular 5 blocos e possui 2 posições livres, conforme ilustrado na Figura 83(a), se 

selecionássemos o elemento x e posteriormente o elemento w (Figura 83(b)), 

formaríamos o mínimo de 2 conexões externas ( se y e z fossem agrupados em um 

mesmo cluster) e um máximo de 3 conexões (se y e z ocupassem clusters diferentes). Já 

se os elementos y e w fossem selecionados (Figura 83(c)) para agrupamento, teríamos, 

necessariamente, duas conexões criadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Exemplo cluster com dois espaços livre e os blocos candidatos x, y, z e w. 

Deste modo, podemos concluir que a melhor seleção do elemento que ocupará o 

cluster depende da configuração do elemento em relação ao cluster, mas também, 

(a) (b) 

 

(a) (b) (c) 
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depende do estado atual do cluster. Considerando estes aspectos, é proposta uma nova 

função de roteabilidade entre o cluster p e o bloco candidato B. A nova função comporá 

a função de atração multiobjetivo. 

                         

 

                      
 

                   
                  

 

            
 

(5-21) 

Onde   é uma constante menor que 1,  npinos_externos é o número de pinos das 

redes comuns a p e B que são externos ao cluster e npinospossiveis é o número de pinos que 

poderia ser encapsulado no cluster nos próximos ciclos, isto só é possível, se houver 

posições livres no cluster. Para a determinação de npinospossiveis, o algoritmo proposto 

varre todos os pinos das redes que conectam o bloco candidato ao cluster, e verificam se 

os blocos aos quais estes pinos são alocados já estão agrupados. Caso estes blocos não 

estejam agrupados, o algoritmo verifica se o tipo do bloco é compatível com o tipo do 

cluster, se essa compatibilidade existe, o npinospossiveis é incrementado. 

Para análise com foco na redução do consumo de potência, utilizamos a ideia de 

que redes com alta atividade de chaveamento devem ser encapsuladas dentro dos 

mesmos clusters. Desta forma, a função de atração proposta para potência corresponde à 

máxima atividade de chaveamento (α) das redes comuns entre p e B. 

                        
             

   (5-22) 

A função de atração multiobjetiva proposta neste trabalho é mostrada na equação 

(5-23). Para o objetivo de desempenho, buscamos encapsular juntos os blocos que 

fazem parte do caminho crítico. Para os objetivos de área e roteabilidade, buscamos 

reduzir a quantidade de redes externas. Já para potência, buscamos encapsular as altas 

atividades de chaveamento internamente nos clusters. 

                                                           

                              
(5-23) 

5.5.3. Núcleo do DinPack 

O pseudocódigo do DinPack é mostrado na Figura 84. Inicialmente todos os 

blocos são configurados como não clusterizados (linha 2). O processo de agrupamento 
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continua até que não haja mais blocos sem cluster atribuído (laço externo na linha 3). O 

DinPack seleciona o bloco semente conforme descrito no item 5.5.1. Então, um novo 

bloco complexo é inicializado, contendo o bloco semente. O algoritmo agrupa blocos no 

cluster (linha 7) até que uma das duas condições ocorra: O cluster está cheio ou não há 

mais blocos compatíveis ao cluster (laço interno na linha 6). 

 

 

 

 

 

 

5.6. Conclusão 

Este capítulo apresentou todo o detalhamento das metodologias propostas para 

solução dos problemas de mapeamento tecnológico e agrupamento. As soluções para o 

mapeamento são baseadas em algoritmo genético e em inteligência de enxames. Para 

ambas as estratégias, pode-se destacar o uso do conhecimento específico do problema, 

que utiliza heurísticas conhecidas na literatura para reduzir o espaço de busca e conduzir 

os algoritmos para regiões promissoras do espaço de busca.  

 Para a estratégia de agrupamento proposta e denominada de DinPack, destaca-se 

a função de atração de roteabilidade que leva em consideração um fator de predição que 

indica o número de pinos que poderão ser encapsulados nas etapas posteriores do 

agrupamento, bem como, a adição do fator de potência que permite a redução na 

atividade de chaveamento das redes externas ao cluster.  

 

1: DinPack { 

2: ConfiguraBlocosComoNaoAgrupados(); 

3: Enquanto( existe bloco nao agrupado) {  

4:      semente = EscolheBlocoSemente(); 

5:       IniciaNovoCluster(semente); 

6:       Enquanto (ClusterNaoCheio  &&  ExisteBlocoCandidato)  

7:            TentaAgruparCandidato(); 

8:        

9: } 

10:} 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 84. Pseudocódigo do DinPack 
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6  
Resultados Experimentais 
 

 

As análises dos resultados da metodologia proposta são apresentadas nesta seção. 

Para os métodos de mapeamento propostos, as análises foram divididas em pré e pós-

roteamento. O objetivo das análises pré-roteamento é estudar aspectos relacionados à 

natureza estocástica dos métodos. Nesta primeira análise, é estudada a capacidade de 

convergência e estabilidade do MogaMap e do MoBeeMap.  A análise pós-roteamento é 

realizada após a síntese completa dos circuitos e trazem estimativas dos resultados 

físicos da implementação dos circuitos no hardware. A análise pós-roteamento também 

é empregada para avaliação do DinPack e, para a avaliação integrada dos métodos de 

mapeamento e agrupamento. 

 Para as análises foi utilizado um subconjunto dos 20 maiores circuitos do 

benchmark MCNC  (YANG, 1991). Todos os experimentos contidos neste capítulo 

foram realizados em ambiente Linux Ubuntu utilizando uma máquina com processador 

Intel core i3, com 2,13GHz de frequência, memória de 4GB e 320GB de HD. 

6.1. Considerações sobre o espaço de busca 

As métricas de convergência dos algoritmos genéticos comparam as soluções 

encontradas ao conjunto de soluções pareto-ótima do problema. Entretanto, no caso 

específico da aplicação proposta neste trabalho, o conjunto pareto-ótimo não é 

conhecido e, a exploração exaustiva do espaço de busca para encontrá-las é inviável.  

A Tabela 36 mostra um conjunto dos 20 maiores benchmarks MCNC com seus 

respectivos número de nós, o tamanho aproximado do espaço de busca considerando 

mapeamento com LUTs de tamanho 6 e profundidade ótima, e o espaço de busca 

reduzido pelo peso dos cortes proposto nesse trabalho. Observa-se que, mesmo para um 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS   170                                                                                         
 

conjunto de circuitos considerados pequenos em comparação às aplicações atuais, o 

espaço de busca é extenso.  

Tabela 36. Dimensionamento do espaço de busca para os benchmarks MCNC com e sem pré-
seleção dos nós 

Dada a dificuldade específica em se determinar o conjunto pareto-ótimo, para a 

análise de convergência dos algoritmos propostos neste trabalho, utilizou-se como 

referência prática as soluções obtidas a partir do WireMap. O WireMap foi selecionado 

como referência porque o seu algoritmo está presente no ambiente ABC  (BERKELEY 

UNIVERSITY, 2015), pela sua comprovada eficiência em comparação aos demais 

algoritmos disponíveis no ambiente do ABC e por ser um algoritmo com objetivos 

semelhantes aos propostos neste trabalho, permitindo assim uma comparação mais 

justa. 

6.2. MogaMap - Análise Pré-roteamento 

Nesta seção é apresentado o estudo de convergência e estabilidade do MogaMap. A 

análise de convergência tem o objetivo de determinar se os resultados de área e número 

de interconexões obtidos pelo MogaMap são melhores que os resultados obtidos por 

duas técnicas do estado da arte, o SVMap2 e o WireMap. A análise de estabilidade tem 

o propósito de avaliar a capacidade do MogaMap em obter resultados estáveis, ou seja, 

em obter resultados de baixa variância.  

Benchmark #nós da rede 
Espaço de Busca 

K= 6 e profundidade mínima K = 6, profundidade mínima e 
pré-seleção por peso 

ex5p 2004 8,57x102412 1,37x10127 
apex4 2192 1,08x102416 1,24x10105 
misex3 2554 5,04x101810 1,03x1086 
alu4 2758 7,93x101505 1,58x1063 
Seq 3130 4,97x102415 2,01x1091 
apex2 3249 3,74x105124 1,49x10108 
Des 4451 1,01x103323 9,68x10146 
Spla 6855 9,85x108750 1,37x10301 
ex1010 8048 1,55x109653 9,47x10903 
Pdc 8364 2,72x1010265 1,95x10602 
Bigkey 1707 2,36x102415 1,07x10301 
Clma 8381 2,60x1012670 1,85x101205 
Diffeq 1494 1,92x102112 1,11x10255 
Dsip 1370 8,26x102110 1,54x10602 
Tseng 1046 2,37x101812 5,60x10131 
Elliptic 3602 1,64x105129 3,98x101204 
Frisc 3539 1,26x109954 7,51x101505 
S298 1930 4,93x102413 1,69x10301 
S38417 6373 9,13x109352 3,66x10602 
S38584.1 6436 5,86x109045 1,02x10301 
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Em alguns dos experimentos são empregados testes estatísticos que são precisos 

quando se a população é normal, ou quando o número de amostras é maior ou igual a 

30. Desta forma, optou-se por utilizar, em todos os experimentos, o número de amostras 

fixado em 30.  

6.2.1. Análise de Convergência  

Na análise de convergência, os resultados de área e número de conexão resultante 

da execução do algoritmo são apresentados na Tabela 37.  

Tabela 37.Resultados de área e número de conexão do WireMap, SVMap-2 e MogaMap 

 
A segunda e terceira colunas da tabela apresentam as medidas de número de LUTs e 

número de conexões obtidos a partir do WireMap, a terceira e quarta colunas 

apresentam os resultados obtidos a partir da execução do SVMap2 e, finalmente, as 

Benchmark 

WireMap SVMap2 Média MogaMap 

# LUTs # 
Conexões 

# LUTs # Conexões # LUTs # Conexões 

ex5p 715 3667 848 3831 710 3543 
apex4 896 4976 1017 4338 856 4193 
misex3 886 4523 1009 4628 837 4095 
alu4 934 4743 1026 4677 873 4290 
Seq 1071 5657 1244 5711 1004 4981 
apex2 1200 6202 1400 6374 1083 5297 
Des 1065 5024 1157 5524 986 4614 
Spla 2317 12764 2713 12661 2187 10826 
ex1010 3260 16720 3596 16127 3068 15261 
Pdc 2713 15504 3279 16042 2670 13405 
Bigkey 575 2952 575 2952 575 2952 
Clma 4315 22757 5059 24834 4081 20226 
Diffeq 762 3575 779 3872 745 3306 
Dsip 687 3400 689 3180 689 3180 
Elliptic 1930 9157 2047 10003 1972 8482 
Frisc 1984 10098 2159 11635 1972 9397 
S298 805 4244 951 4669 779 3795 
S38417 3151 13254 3496 15052 3050 12251 
S38584.1 2779 12269 3119 13530 2699 11708 
Tseng 748 3204 757 3270 709 2895 
Média 
aritmética 

1640 8235 1846 8646 1577 7435 

Relação 1 1,00 1,00 1,13 1,05 0,96 0,90 
Relação 2   1,00 1,00 0,85 0,86 
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quinta e sexta colunas mostram o resultado médio obtido a partir do MogaMap6. A linha 

relação 1 mostra a relação dos resultados médios, assumindo o WireMap como 

denominador. A linha relação 2 mostra a relação dos resultados médios, considerando as 

medidas obtidas pelo SVMap-2 como denominador. 

Os resultados levam às seguintes observações: 

 O mapeamento utilizando o SVMap2 apresenta um overhead na 

quantidade de LUTs e no número de conexões, de 13% e 5%, respectivamente, 

em comparação ao WireMap. 

 O mapeamento utilizando o MogaMap é mais eficiente que o WireMap 

em reduzir número de LUTs e número de conexões. A redução média no número 

de LUTs é de 4% e no número de conexões é de 10%. 

O mapeamento utilizando o MogaMap é mais eficiente que o SVMap-2 em reduzir 

número de LUTs e número de conexões. A redução média no número de LUTs é de 15% 

e o número de interconexões é de 14%. 

6.2.2. Análise de Estabilidade 

O problema de mapeamento pode ser classificado como um problema repetitivo em 

que devem ser encontradas boas soluções rapidamente e estes resultados deve se repetir 

para diferentes instâncias do problema, o algoritmo deve ser estável (COELLO, 

LAMONT e VELDHUIZEN, 2007). Para determinar a capacidade do MogaMap em 

produzir resultados estáveis, realizamos um experimento que consistiu em 30 execuções 

do algoritmo para cada um dos benchmarks MCNC. Determinamos a média7 e a 

variância da amostra e realizamos dois testes de hipótese estatísticos: teste de hipótese 

para a média populacional8 (teste-t) e teste de hipótese para a variância (teste qui-

quadrado). 

Neste experimento, os objetivos dos testes estatísticos são: 1. Determinar que os 

resultados médios de área e número de conexões que podem ser obtidos usando-se o 

MogaMap são inferiores aos obtidos via o baseline (algoritmo WireMap); 2. Determinar 

                                                                 
6
 Para estes experimentos foram util izados os parâmetros α = 0,5  e β = 0,5 na pré-seleção dos cortes. 

Não foi analisado o critério de atividade de chaveamento, pois o mesmo não está disponível no 

WireMap. 
7
 A média da amostra é a média (área ou número de conexões) obtida a partir de 30 execuções do 

algoritmo.  
8
 O termo média populacional refere-se à média (área ou número de conexões) de todos os possíveis 

resultados que podem ser obtidos a partir da execução do MogaMap.  



CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS   173                                                                                         
 

que a variância dos resultados usando-seo MogaMap é baixa o suficiente para garantir a 

superioridade do mesmo. 

 As hipóteses adotadas para o objetivo 1 são ilustradas na equação (6-1). Onde μ0 

é a média assumida, que corresponde ao valor de área ou número de conexões obtido do 

baseline. Assim, a hipótese que se deseja refutar é a de que a área média obtida pelo 

MogaMap é igual a área obtida pelo baseline, e a hipótese alternativa é a de que a média 

obtida pelo MogaMap é inferior a obtida pelo baseline. O teste-t é preciso, se a 

população é normalmente distribuída e dá um guia aproximado quando a distribuição da 

população não é normal  (KANJI, 2006). 

         
(6-1) 

         

  A partir das observações da amostra determinou-se o valor da estatística dos 

testes para dois níveis de significância: 5% e 1%, e comparou-se com a distribuição t-

student com n-1 graus de liberdade. Para 5%, o valor crítico –t0,05 é -1,833 e para 1%, -

t0,01 é -2,821. Os resultados da Tabela 38 mostram a área assumida (μ0), a área  amostral 

média ( ̅ , o desvio padrão (S), a valor da estatística do teste (T) e a decisão para os 

níveis de significância de 5% e 1%. A partir dos resultados, é possível observar que, 

para a maioria dos circuitos, a hipótese nula H0 pode ser rejeitada com grau de 

confiança de até 99%, permitindo concluir que a média de área obtida pelo MogaMap 

deve ser menor que os obtidos pelo baseline. Apenas para os circuitos bigkey, dsip e 

elliptic isso não é possível. Para o bigkey e elliptic não é possível a realização do teste 

porque todas as execuções do MogaMap apresentaram os mesmos resultados (a 

variância foi nula), para o bigkey foram obtidos resultados iguais ao alcançado via 

WireMap e para o dsip, foi obtido um resultado inferior ao WireMap em todas as 

execuções. Já para o circuito elliptic, o MogaMap não encontra um ponto mínimo que 

reduz simultaneamente a medida de área e de número de conexões em comparação ao 

WireMap.  

Em termos de número de conexões, o mesmo procedimento foi realizado e os 

resultados podem ser vistos na Tabela 39. Observa-se que para a totalidade de circuitos 

analisados (com exceção do bigkey e dsip), há uma diferença significativa entre as a 

média dos resultados obtidos pelo MogaMap e pelo WireMap. A hipótese nula H0 pode 

ser rejeitada com grau de confiança de até 99%, permitindo concluir que a média de 

número de conexões obtida pelo MogaMap deve ser menor que a obtida via WireMap. 
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Tabela 38. Resultado do teste-t para a área dos circuitos MCNC 

 

Tabela 39. Resultado do teste-t para as conexões dos circuitos MCNC 

Para o segundo objetivo a ser testado, o teste de variância qui-quadrado (χ2) foi 

utilizado com o propósito de averiguar se a variação nas medidas de área e número de 

Benchs μ0 

Area 
 ̅ 

Area 
S 

Area 
T 

Area 
Decisão 

Area 
α = 5%  

Decisão 
Area 

α = 1%  
ex5p 715 710 3,37 -4,41 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex4 896 856 11,39 -10,88 Rejeita H0 Rejeita H0 
misex3 886 837 1,16 -132,82 Rejeita H0 Rejeita H0 
alu4 963 873 1,55 -184,12 Rejeita H0 Rejeita H0 
Seq 1071 1004 4,88 -43,02 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex2 1200 1083 8,11 -45,04 Rejeita H0 Rejeita H0 
Des 1065 986 6,77 -36,46 Rejeita H0 Rejeita H0 
Spla 2317 2187 3,14 -130,70 Rejeita H0 Rejeita H0 
ex1010 3260 3068 3,41 -177,90 Rejeita H0 Rejeita H0 
Pdc 2713 2670 4,62 -29,91 Rejeita H0 Rejeita H0 
Bigkey 575 575 0 - - - 
Clma 4315 4081 31,01 -23,78 Rejeita H0 Rejeita H0 
Diffeq 762 745 1,45 -35,13 Rejeita H0 Rejeita H0 
Dsip 687 689 0 - - - 
Elliptic 1930 1972 5,52 24,40 Não Rejeita H0 Não Rejeita H0 
Frisc 1984 1972 4,37 -8,46 Rejeita H0 Rejeita H0 
S298 805 779 6,10 -13,18 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38417 3151 3050 14,58 -21,78 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38584.1 2779 2699 7,01 -35,90 Rejeita H0 Rejeita H0 
Tseng 748 709 1,20 -102,75 Rejeita H0 Rejeita H0 

Benchs μ0 

Con. 
 ̅ 

Con. 
S 

Con 
T 

Con 
Decisão 

Con. 
α = 5% 

Decisão 
Con. 

α = 1% 
ex5p 3667 3543 37,65 -10, 41 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex4 4976 4193 78,41 -31,58 Rejeita H0 Rejeita H0 
misex3 4523 4095 10,62 -127,33 Rejeita H0 Rejeita H0 

alu4 4743 4290 11,18 -127,33 Rejeita H0 Rejeita H0 
Seq 5657 4981 19,51 -109,54 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex2 6202 5297 26,50 -107,90 Rejeita H0 Rejeita H0 
Des 5024 4614 30,74 -42,10 Rejeita H0 Rejeita H0 
Spla 12764 10826 15,63 -392,06 Rejeita H0 Rejeita H0 
ex1010 16720 15261 30,57 -150,87 Rejeita H0 Rejeita H0 
Pdc 15504 13401 21,88 -303,79 Rejeita H0 Rejeita H0 
bigkey 2952 2952 0 NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 

Clma 22757 20226 131,91 -60,67 Rejeita H0 Rejeita H0 
Diffeq 3575 3306 7,04 -120,53 Rejeita H0 Rejeita H0 

Dsip 3400 3180 0 NÂO TESTADO 
elliptic 9157 8482 19,26 -110,81 Rejeita H0 Rejeita H0 
Frisc 10098 9397 89,14 -24,86 Rejeita H0 Rejeita H0 
S298 4244 3795 23,61 -60,03 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38417 13254 12251 181,05 -17,51 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38584.1 12269 11708 39,48 -44,93 Rejeita H0 Rejeita H0 
Tseng 3204 2895 5,78 -168,50 Rejeita H0 Rejeita H0 
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conexões são limitadas, de tal forma, a afirmar, com certo grau de confiança, a 

superioridade de MogaMap em comparação ao WireMap. Esta ideia pode ser melhor 

compreendida com o auxílio da Figura 85. Deseja-se que o desvio padrão da população 

( ) seja inferior à diferença (Δ) entre a média amostral   ̅̅ ̅  e a medida obtida via 

WireMap (Xwire). 

 

 

 

 

Figura 85. Cenário quando   < Δ 

Se por outro lado, a diferença (Δ) é menor que o desvio padrão ( ), conforme 

Figura 86, não é possível afirmar, que para toda a população, o MogaMap é melhor que 

o WireMap. 

 

 

 

 

Figura 86. Cenário quando   > Δ 

As hipóteses adotadas para o segundo objetivo são ilustradas na equação (6-2). 

     
     

(6-2) 
         

A partir das observações da amostra determinamos o valor da estatística dos 

testes para dois níveis de significância: 5% e 1%, e comparamos com a distribuição χ2 

com n-1 graus de liberdade. Para 5%, o valor crítico χ2
0,05 é 3,33 e para 1%, χ2

0,01 é 2,09. 

Os resultados da Tabela 40 mostram a diferença ao quadrado (Δ2), a variância 

(S2), o valor da estatística do teste (χ2) e a decisão para os níveis de significância de 5% 

e 1% para a área.  
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Tabela 40. Resultado do teste- χ2 para a área dos circuitos MCNC 
 

 

 

 

 

A partir dos resultados da Tabela 40 é possível observar que, para a maioria dos 

circuitos, a hipótese nula H0 pode ser rejeitada com grau de confiança de até 99%, 

permitindo concluir que a variância dos resultados de área obtidos através do MogaMap 

é baixa o suficiente para garantir a superioridade do mesmo em relação ao WireMap. As 

exceções são os circuitos bigkey, dsip, elliptic e ex5p. Os dois primeiros não puderam 

ser testados porque produziram variância nula. Para o elliptic, o teste não tem sentido, 

tendo em vista que os resultados de área da amostra são sempre maiores que os obtidos 

via WireMap. Finalmente, para o ex5p, a hipótese não pode ser rejeitada, o que significa 

que é possível, ao executar o ex5p, encontrar resultados de área maiores que o baseline. 

Resultados semelhantes para o número de conexões são apresentados na Error! 

Not a valid bookmark self-reference., com exceção dos circuitos cujos testes não puderam 

ser realizados. É possível observar que, para todos os circuitos, a hipótese nula H0 pode 

ser rejeitada com grau de confiança de até 99%, permitindo concluir que a variância dos 

resultados de número de conexões obtidos através do MogaMap é baixa o suficiente 

para, estatisticamente, afirmar-se a superioridade do mesmo em relação ao WireMap.  

 
 

 

Benchs Δ
2 

Area 
S2 
Area 

χ
2 Decisão  

Area. 
α = 5% 

Decisão  
Con. 
α = 1% 

ex5p 22,09 11,34 4,62 Não rejeita H0 Não rejeita H0 
apex4 1536,64 129,73 0,76 Rejeita H0 Rejeita H0 
misex3 2371,69 1,34 0,005 Rejeita H0 Rejeita H0 
alu4 8136,04 2,4 0,003 Rejeita H0 Rejeita H0 
seq 4408,96 23,82 0,05 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex2 13572,3 65,83 0,04 Rejeita H0 Rejeita H0 
des 6099,61 45,88 0,06 Rejeita H0 Rejeita H0 
Spla 16874 9,88 0,005 Rejeita H0 Rejeita H0 
ex1010 36710,6 11,6 0,003 Rejeita H0 Rejeita H0 
pdc 1909,69 21,34 0,10 Rejeita H0 Rejeita H0 
bigkey NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 

clma 54382,2 961,52 0,16 Rejeita H0 Rejeita H0 
diffeq 259,21 2,1 0,07 Rejeita H0 Rejeita H0 

dsip NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
elliptic NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
frisc 136,89 19,12 1,26 Rejeita H0 Rejeita H0 
S298 645,16 37,16 0,52 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38417 10080,2 212,49 0,19 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38584.1 6336,16 49,16 0,07 Rejeita H0 Rejeita H0 
Tseng 1513,21 1,43 0,008 Rejeita H0 Rejeita H0 
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Tabela 41. Resultado do teste- χ2 para as conexões dos circuitos MCNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.3. MogaMap -  Análise Pós-roteamento  

A técnica definida pelo MogaMap foi integrada ao fluxo do VTR, mais 

especificamente ao ABC, para que fossem avaliados aspectos após todo o fluxo de 

síntese. Cada projeto foi mapeado utilizando o MogaMap9 integrado ao ABC, em 

seguida, foram agrupados posicionados e roteados utilizando o VPR10 e, finalmente, foi 

feita a estimativa de consumo de potência através do VersaPower. A técnica foi aplicada 

utilizando a arquitetura de FPGA presente no apêndice A. Para efeito comparativo, o 

mesmo procedimento foi realizado utilizando o WireMap e o SVMap-2 como técnicas 

de mapeamento. A Tabela 42 apresenta os resultados dos experimentos que comparam 

as médias para 30 execuções das medidas obtidas a partir do MogaMap com as medidas 

obtidas através do WireMap. Os resultados mostram que, em média, o número de 

blocos lógicos complexos obtidos pelo MogaMap é 4% inferior ao obtido via WireMap. 

                                                                 
9
 Para estes experimentos foram atribuídos os pesos α = 0,45, β = 0,45 e ϒ = 0,1 na pré-seleção baseada 

no peso dos cortes. De forma que, não há prefência entre os objetivos de área e número de 
interconexão e a atividade de chaveamento é util izada como critério de desempate. 
10

 Neste caso, foi empregada a ferramenta de agrupamento nativa do VTR, denominada de VTRPack, 

cuja função dea tração está presente na equação (3-19, os pesos util izados foram mantidos do script 
presente na ferramenta: α = 0,75 e β = 0,9. 

Benchs Δ
2 

Area 
S2 
Area 

χ
2 Decisão  

Area. 
α = 5% 

Decisão  
Con. 
α = 1% 

ex5p 15351,2 1417,43 0,83 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex4 612932 6147,66 0,09 Rejeita H0 Rejeita H0 

misex3 187256 112,72 0,006 Rejeita H0 Rejeita H0 
alu4 205209 124,89 0,005 Rejeita H0 Rejeita H0 
Seq 456706 380,6 0,0075 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex2 817758 702,46 0,008 Rejeita H0 Rejeita H0 
Des 167445 944,84 0,050 Rejeita H0 Rejeita H0 
Spla 3755456 244,32 0,0006 Rejeita H0 Rejeita H0 
ex1010 2126931 934,49 0,004 Rejeita H0 Rejeita H0 
Pdc 4420086 478,93 0,001 Rejeita H0 Rejeita H0 
Bigkey NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
Clma 6404442 17399,6 0,02 Rejeita H0 Rejeita H0 
Diffeq 71931 49,51 0,006 Rejeita H0 Rejeita H0 
Dsip NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
Elliptic NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
Frisc 491121 7945,07 0,15 Rejeita H0 Rejeita H0 
S298 200883 557,51 0,025 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38417 1005207 32780 0,29 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38584.1 314609 1558,78 0,04 Rejeita H0 Rejeita H0 
Tseng 94926 34,43 0,003 Rejeita H0 Rejeita H0 
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Além disso, a partir do MogaMap é possível a redução nos retardos lógico em 8% e do 

retardo de roteamento médio em  4%, o que resulta em uma redução de 4% no caminho 

crítico. Simultaneamente, o circuito mapeado via MogaMap, pode ser roteado com um 

comprimento de fio 2% inferior e com uma largura de canal 1% inferior, em 

comparação ao circuito mapeado via WireMap. Além disso, sob o aspecto de potência, 

em média, circuitos mapeados via MogaMap apresentaram uma redução de 7% na 

potência dinâmica de roteamento, o que ocasionou uma redução de 6% na potência 

dinâmica total. 

Tabela 42. Comparativo Pós P&R dos circuitos mapeados via MogaMap e WireMap 
 

Relação 
MogaMap/ 
WireMap 

#CLBs Caminho 
crítico 

Retardo 
lógico 

Retardo de 
Roteamento 

Compri
mento 
do fio 

Largura 
do Canal 

Potência 
de 

roteament
o 

Potência 
Lógica 

Potência 
total 

ex5p 1,02 1,00 0,79 0,75 1,01 1,03 0,90 0,94 0,91 
tseng 0,92 1,02 1,01 1,00 0,93 0,93 0,95 0,94 0,95 
diffeq 1,03 0,92 0,88 0,96 1,05 1,10 0,99 1,06 1,01 
s298 0,92 0,84 0,79 0,89 1,16 1,16 1,02 1,07 1,04 
Bigkey 1,00 0,89 1,00 0,80 1,00 1,00 1,07 1,26 1,12 
Des 0,60 0,80 0,75 0,81 0,84 0,84 0,97 1,03 0,98 
Misex3 0,95 1,02 1,00 1,04 0,84 1,07 0,90 1,00 0,93 
Alu4 0,98 0,96 1,00 0,94 1,04 1,08 0,93 1,13 1,00 
Apex4 0,97 0,94 1,00 0,91 0,92 1,00 0,84 0,96 0,87 
Dsip 1,01 1,05 1,00 1,08 1,07 1,00 0,87 0,96 0,89 
seq 0,96 0,97 0,80 1,06 0,96 1,00 0,89 0,99 0,92 
Apex2 0,96 0,98 0,98 0,98 0,97 0,94 0,89 0,91 0,90 
Frisc 0,99 0,85 0,91 0,78 1,00 1,10 0,95 1,19 1,01 
elliptic 1,04 1,01 1,09 0,94 1,02 1,00 0,94 0,98 0,95 
spla 0,94 0,91 1,00 0,88 0,84 0,90 0,89 0,90 0,89 
S38584.1 0,97 0,93 0,64 1,22 1,05 1,08 0,97 0,99 0,97 
pdc 0,91 1,10 0,83 1,20 0,88 0,69 0,80 0,80 0,80 
S38417 0,97 0,88 0,87 0,90 0,96 0,88 1,00 0,97 0,99 
Ex1010 0,96 0,99 0,99 0,99 1,03 1,10 0,78 0,94 0,81 
clma 1,01 1,04 0,99 0,99 0,99 0,97 0,94 0,94 0,94 
Média 0,96 0,96 0,92 0,96 0,98 0,99 0,93 1,00 0,94 
Melhor 0,60 0,80 0,64 0,75 0,84 0,69 0,78 0,80 0,80 
Pior 1,04 1,10 1,09 1,22 1,16 1,16 1,07 1,26 1,12 

Como complementação da análise comparatia, foram também aferidos os 

tempos de execução das ferramentas. Os resultados absolutos de tempo de execução do 

mapeamento, agrupamento e, posicionamento e roteamento dos circuitos, quando 

mapeados via Mogamap e WireMap são mostrados na Tabela 43, bem como, a relação 

entre esses tempos. É possível observar que a relação entre a média dos tempos de 

mapeamento utilizando o MogaMap e WireMap é quase 4 vezes, entretanto, após o 

mapeamento utilizando o MogaMap, o agrupamento torna-se 5% mais rápido e o 

posicionamento e roteamento  torna-se 26 % mais rápido. De forma que, em média, o 
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tempo total do fluxo completo, quando da realização do mapeamento via MogaMap, é  

de 19% menor, quando comparado ao mapeamento via WireMap. 

Tabela 43. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese dos  circuitos mapeados via WireMap e 
MogaMap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise comparativa do desempenho do MogaMap  em relação ao SVMap2 

pode ser observada na Tabela 44. É possível observar uma redução média no número 

final de blocos lógicos de 18%.  O circuito lógico foi reduzido, o que provocou a 

redução no retardo lógico em 3%. Ao mesmo tempo, o circuito roteado tornou-se menos 

complexo, o que ocasionou em uma redução no retardo lógico de 13%. As reduções nos 

retardos resultaram em um circuito com um caminho crítico 8% menor. O comprimento 

do fio utilizado nas linhas de roteamento ficou reduzido em 18%%, mas e a largura do 

canal ficou reduzida em 1%. Em média, as alterações no circuito roteado final 

provocaram uma redução na potência lógica de 9% e na potência e roteamento de 18%. 

Essas reduções ocasionaram uma economia de potência total de 16%. 

Os tempos de execução das ferramentas estão presentes na Tabela 45. Em 

média, o MogaMap executa o mapeamento cerca de 3 vezes mais lento que o SVMap2, 

entretanto, o tempo de agrupamento, após o mapeamento com MogaMap é 18% menor. 

Além disso, o tempo de posicionamento e roteamento são reduzidos à metade. 

 

CIRC. 
Tempos Absoluto (s) 

WireMap MogaMap 
MAP AGR. P&R ∑ MAP AGR. P&R ∑ 

ex5p 1,06 0,86 9,94 11,86 5,01 0,81 6,27 12,09 
tseng 1,99 0,79 6,18 8,96 3,54 0,76 7,06 11,36 
diffeq 1,36 0,76 8,13 10,25 3,72 0,72 9,13 13,55 
s298 2,20 1,51 17,29 21,00 4,99 1,31 15,28 21,58 
Bigkey 1,74 0,76 7,33 9,83 1,96 0,73 4,78 7,47 
Des 2,26 0,98 24,71 27,97 10,90 0,71 20,77 32,38 
Misex3 0,98 1,52 11,03 13,53 2,80 1,25 10,03 14,08 
Alu4 0,70 2,01 14,19 16,90 3,21 1,54 15,19 19,93 
Apex4 1,45 1,41 28,49 31,34 11,60 1,14 30,26 43,00 
Dsip 1,54 0,86 6,38 8,78 4,04 1,25 5,39 10,68 
seq 1,62 1,69 25,15 28,46 10,23 1,28 32,22 43,73 
Apex2 0,97 1,71 33,35 36,03 1,65 1,27 41,41 44,33 
Frisc 3,46 2,59 367,68 373,73 5,69 2,56 348,74 356,99 
elliptic 4,09 2,76 73,42 80,27 21,97 2,23 77,57 101,77 
spla 2,43 3,78 107,21 113,42 5,76 7,03 83,98 96,77 
S38584.1 4,46 2,83 56,49 63,78 34,02 2,72 45,18 81,92 
pdc 4,18 4,94 721,43 730,55 36,80 4,13 270,89 311,82 
S38417 6,91 3,21 43,86 53,97 10,18 3,07 45,26 58,51 
Ex1010 3,32 8,17 329,62 341,11 11,42 5,43 289,28 306,13 
clma 4,80 5,40 495,96 506,2 11,05 6,46 409,11 426,62 
Média 2,58 2,43 119,39 124,40 10,02 2,32 88,39 100,74 

Relação média de tempos  3,88 0,95 0,74 0,81 
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Considerando o fluxo completo, o circuito mapeado com MogaMap é sintetizado com 

um tempo total reduzido a metade. 

Tabela 44. Comparativo Pós P&R dos circuitos mapeados via MogaMap e SVMap2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reelação 

MogaMap/ 
SVMap2 

#CLBs Caminho 
crítico 

Retardo 
lógico 

Retardo de 
Roteamento 

Compri
mento 
do fio 

Largura 
do Canal 

Potência de 
roteamento 

Potência 
Lógica 

Potência 
total 

ex5p 0,73 0,90 0,80 0,63 0,61 0,94 0,63 0,78 0,67 
tseng 0,92 0,94 1,01 0,83 0,79 0,89 0,89 0,94 0,91 
diffeq 0,90 0,86 1,00 0,71 0,83 1,10 0,87 0,86 0,87 
s298 0,84 0,82 0,89 0,77 1,01 1,24 0,93 0,93 0,93 
Bigkey 1,05 0,97 1,00 0,93 1,00 1,00 0,98 1,22 1,04 
Des 0,44 0,70 0,61 0,74 0,71 0,84 0,99 0,90 0,96 
Misex3 0,76 0,93 1,00 0,90 0,63 0,99 0,75 0,92 0,80 
Alu4 0,83 1,00 1,01 1,00 0,92 1,08 0,79 1,00 0,86 
Apex4 0,83 0,90 1,00 0,85 0,78 1,00 0,78 1,00 0,83 
Dsip 1,00 1,08 1,01 1,13 1,00 1,00 0,85 1,03 0,89 
seq 0,72 0,88 0,81 0,91 0,76 1,00 0,81 0,91 0,83 
Apex2 0,71 0,88 0,99 0,82 0,77 1,00 0,70 0,72 0,70 
Frisc 0,91 0,90 0,98 0,80 0,90 1,00 0,86 1,11 0,92 
elliptic 0,98 1,01 1,37 0,81 0,93 1,00 0,96 0,94 0,96 
spla 0,72 0,92 1,00 0,89 0,72 0,97 0,74 0,78 0,75 
S38584.1 0,87 0,93 0,65 1,22 0,89 1,00 0,81 0,87 0,83 
pdc 0,74 1,05 0,83 1,12 0,77 0,69 0,77 0,80 0,77 
S38417 0,87 0,89 1,19 0,76 0,87 1,00 1,01 0,88 0,97 
Ex1010 0,81 0,89 1,18 0,83 0,98 1,21 0,76 0,97 0,80 
clma 0,67 0,91 1,08 0,76 0,60 0,84 0,59 0,67 0,61 
Média 0,82 0,92 0,97 0,87 0,82 0,99 0,82 0,91 0,84 
Melhor 0,44 0,70 0,61 0,63 0,60 0,69 0,59 0,67 0,61 
Pior 1,05 1,08 1,37 1,22 1,01 1,24 1,01 1,22 1,04 
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Tabela 45. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese dos circuitos mapeados via 

MogaMap e SVMap2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. MogaMap -  Síntese dos resultados 

O Gráfico da Figura 87 ilustra os ganhos obtidos com o MogaMap quando 

comparados com o WireMap e o SVMap2.  Observa-se que, o emprego de uma 

ferramenta de mapeamento multiobjetivo baseada em algoritmo genético é capaz de 

produzir circuitos com melhores medidas de desempenho.  Os resultados mostram que 

sob o aspecto de área, o desempenho do MogaMap em reduzir o número de LUTs na 

fase de mapeamento, ocasiona, de fato, a redução efetiva no número de blocos lógicos 

complexos. A redução no número de LUTs reduz também o retardo lógico. Além disso, 

a diminuição no número de conexões no circuito mapeado provoca a melhoria dos 

aspectos de roteamento, como comprimento do fio de roteamento e largura do canal. 

Com a redução no comprimento do fio, as capacitâncias de interconexão são reduzidas, 

 

CIRC. 

Tempos Absoluto (s) 
 

SVMap2 MogaMap 
MAP AGR. P&R ∑ MAP AGR

. 
P&R ∑ 

ex5p 2,16 1,09 23,86 27,11 5,01 0,81 6,27 12,09 

tseng 2,12 0,74 11,96 14,82 3,54 0,76 7,06 11,36 
diffeq 2,08 0,86 16,48 19,42 3,72 0,72 9,13 13,57 

s298 2,13 1,75 10,95 14,83 4,99 1,31 15,28 21,58 
Bigkey 2,13 0,72 8,31 11,16 1,96 0,73 4,78 7,47 

Des 2,90 1,27 21,75 25,92 10,90 0,71 20,77 32,38 
Misex3 1,80 1,68 24,98 28,46 2,80 1,25 10,03 14,08 

Alu4 1,51 2,22 15,51 19,24 3,21 1,54 15,19 19,94 
Apex4 2,04 1,33 37,71 41,08 11,60 1,14 30,26 43,00 

Dsip 1,06 1,14 8,73 10,93 4,04 1,25 5,39 10,68 
seq 1,86 1,97 38,42 42,25 10,23 1,28 32,22 43,73 

Apex2 1,58 2,15 66,98 70,71 1,65 1,27 41,41 44,33 
Frisc 4,47 3,05 81,10 88,62 5,69 2,56 348,74 356,99 

elliptic 3,22 2,89 69,84 75,95 21,97 2,23 77,57 101,77 
spla 4,81 5,15 458,65 468,61 5,76 7,03 83,98 96,77 
S38584.1 4,23 3,13 75,55 82,91 34,02 2,72 45,18 81,92 

pdc 4,81 6,48 742,98 754,27 36,80 4,13 270,89 311,82 
S38417 4,90 3,37 102,36 110,63 10,18 3,07 45,26 58,51 
Ex1010 5,58 7,50 588,54 601,62 11,42 5,43 289,28 306,13 
clma 5,60 

8,25 1165,08 
1178,9

3 
11,05 6,46 409,11 426,62 

Média 3,05 2,84 178,49 184,37 10,02 2,32 88,39 100,74 
Relação média dos tempos  3,29 0,82 0,50 0,55 
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o que diminui o retardo de roteamento e, por consequência, o caminho crítico dos 

circuitos.  Por fim, a associação de redução de capacitâncias de roteamento e, redução 

da atividade de chaveamento de conexões das LUTs, produz efetivos ganhos nas 

potências de roteamento e, por conseguinte, na potência total.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Quadro resumo do desempenho do MogaMap comparado ao WireMap e SVMap2 

6.5. MoBeeMap  - Análise Pré-roteamento 

Nesta seção são apresentados os resultados do MoBeeMap. Assim como ocorreu 

com o MoBeeMap, serão avaliados os aspectos de convergência e estabilidade.  Da 

mesma forma, para que os testes estatísticos sejam realizados com maior precisão, é 

utilizado o número de amostras fixado em 30.  

6.5.1. Análise de Convergência 

Na análise de convergência, os resultados de área e número de conexões resultantes 

da execução do algoritmo 30 vezes são apresentados na Tabela 46. A segunda e terceira 

colunas da tabela apresentam as medidas de número de LUTs e número de conexões 

obtidos a partir do WireMap, a terceira e quarta colunas apresentam os resultados 

obtidos a partir da execução do SVMap2 e, finalmente, as quinta e sexta colunas 

mostram o resultado médio obtido a partir do MoBeeMap. A linha relação 1 mostra a 

relação dos resultados médios, assumindo o WireMap como denominador. A linha 
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relação 2 mostra a relação dos resultados médios, considerando as medidas obtidas pelo 

SVMap-2 como denominador.  

Os resultados levam às seguintes observações: 

 O mapeamento utilizando o MoBeeMap é mais eficiente que o WireMap em 

reduzir número de LUTs e número de conexões. A redução média no número de 

LUTs é de 4% e no número de conexões é de 12%. 

 O mapeamento utilizando o MoBeeMap é mais eficiente que o SVMap-2 em 

reduzir número de LUTs e número de conexões. A redução média no número de 

LUTs é de 15% e o número de interconexões é de 16%. 

 
Tabela 46. Resultados de área e número de conexão do MoBeeMap e comparação ao WireMap e SVMap-

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Análise de Estabilidade 

Semelhante à análise de estabilidade do MogaMap, para o MoBeeMap, foram 

realizados dois testes:  o teste-t para a média populacional e teste qui-quadrado para a 

variância. 

 

Benchmark 

WireMap SVMap2 Média MoBeeMap 

# LUTs # 
Conexões 

# LUTs # Conexões # LUTs # Conexões 

ex5p 715 3667 848 3831 711 3470 
apex4 896 4976 1017 4338 856 4076 
misex3 886 4523 1009 4628 835 4048 
alu4 934 4743 1026 4677 837 3942 
Seq 1071 5657 1244 5711 988 4746 
apex2 1200 6202 1400 6374 1073 5056 
des 1065 5024 1157 5524 986 4543 
Spla 2317 12764 2713 12661 2194 10657 
ex1010 3260 16720 3596 16127 3074 14897 
Pdc 2713 15504 3279 16042 2697 13171 
bigkey 575 2952 575 2952 575 2952 
Clma 4315 22757 5059 24834 4055 19677 
Diffeq 762 3575 779 3872 705 3154 
Dsip 687 3400 689 3180 689 3180 
elliptic 1930 9157 2047 10003 1985 8419 
Frisc 1984 10098 2159 11635 1969 9055 
S298 805 4244 951 4669 772 3650 
S38417 3151 13254 3496 15052 3008 11963 
S38584.1 2779 12269 3119 13530 2688 11548 
Tseng 748 3204 757 3270 705 2839 
Média 
aritmética 

1640 8235 1846 8646 1577 7435 

Relação 1 1,00 1,00 1,13 1,05 0,96 0,88 
Relação 2   1,00 1,00 0,85 0,84 
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A observação das amostras permitiu a determinação do valor da estatística dos 

testes para dois níveis de significância: 5% e 1%, e comparamos com a distribuição t-

student com n-1 graus de liberdade. Novamente, para 5%, o valor crítico –t0,05 é -1,833 

e para 1%, -t0,01 é -2,821. Os resultados da Tabela 47 mostram a área assumida (μ0), a 

área  amostral média ( ̅ , o desvio padrão (S), a valor da estatística do teste (T) e a 

decisão para os níveis de significância de 5% e 1%. A partir dos resultados, é possível 

observar que, para a maioria dos circuitos, a hipótese nula H0 pode ser rejeitada com 

grau de confiança de até 99%, permitindo concluir que a média de área obtida pelo 

MoBeeMap deve ser menor que os obtidos pelo baseline. Apenas para os circuitos 

bigkey, dsip e elliptic isso não é possível. Para o bigkey e elliptic não é possível a 

realização do teste porque todas as execuções do MoBeeMap apresentaram os mesmos 

resultados, para o bigkey foram alcançados resultados iguais ao alcançado via WireMap 

e para o dsip, foi obtida uma área mapeada menor que a obtida via WireMap em todas 

as execuções. Já para o circuito elliptic, o MoBeeMap, semelhante ao que ocorreu com 

o MogaMap, não encontra um ponto mínimo que reduz simultaneamente as medida de 

área e de número de conexões em comparação ao WireMap.  

Tabela 47. Resultado do teste-t para a área dos circuitos MCNC 

 

O mesmo procedimento foi realizado para obtenção dos resultados de número de 

conexões. Esses resultados podem ser vistos na Tabela 48. Observa-se que para a 

Benchs μ0 

Area 
 ̅ 

Area 
S 

Area 
T 

Area 
Decisão 

Area 
α = 5% 

Decisão 
Area 

α = 1% 
ex5p 715 711 1,37 -7,15 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex4 896 856 2,39 -51,77 Rejeita H0 Rejeita H0 
misex3 886 835 5,12 -31,03 Rejeita H0 Rejeita H0 
alu4 963 837 7,41 -53,72 Rejeita H0 Rejeita H0 
Seq 1071 988 6,42 -40,84 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex2 1200 1073 5,09 -78,39 Rejeita H0 Rejeita H0 
Des 1065 986 3,66 -67,78 Rejeita H0 Rejeita H0 
Spla 2317 2194 3,72 -104,15 Rejeita H0 Rejeita H0 
ex1010 3260 3074 6,88 -85,34 Rejeita H0 Rejeita H0 
Pdc 2713 2697 6,89 -7,25 Rejeita H0 Rejeita H0 
Bigkey 575 575 0,00 NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
Clma 4315 4055 22,31 -36,86 Rejeita H0 Rejeita H0 
Diffeq 762 705 5,04 -35,40 Rejeita H0 Rejeita H0 
Dsip 687 689 0,00 NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
Elliptic 1930 1985 5,82 30,17 Não Rejeita H0 Não Rejeita H0 
Frisc 1984 1969 6,62 -7,17 Rejeita H0 Rejeita H0 
S298 805 777 3,71 -23,72 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38417 3151 3008 24,53 -18,43 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38584.1 2779 2688 8,96 -31,88 Rejeita H0 Rejeita H0 
Tseng 748 705 2,06 -65,01 Rejeita H0 Rejeita H0 
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totalidade de circuitos analisados (com exceção do bigkey e dsip), há uma diferença 

significativa entre as a média dos resultados obtidos pelo MoBeeMap e pelo WireMap. 

A hipótese nula H0 pode ser rejeitada com grau de confiança de até 99%, permitindo 

concluir que a média de número de conexões obtida pelo MoBeeMap deve ser menor 

que a obtida via WireMap. 

Tabela 48. Resultado do teste-t para as conexões dos circuitos MCNC 

 
Com o propósito de examinar se a variação nas medidas de área e número de 

conexões do MoBeeMap são limitadas de forma assegurar a superioridade de 

MoBeeMap em comparação ao WireMap, o teste de variância qui-quadrado (χ2) foi 

realizado. A partir das observações da amostra determinamos o valor da estatística dos 

testes para dois níveis de significância: 5% e 1%, e comparamos com a distribuição χ2 

com n-1 graus de liberdade. Para 5%, o valor da crítico χ2
0,05 é 3,33 e para 1%, χ2

0,01 é 

2,09. Os resultados da Tabela 49 mostram a diferença ao quadrado (Δ2), a variância 

(S2), o valor da estatística do teste (χ2) e a decisão para os níveis de significância de 5% 

e 1% para a área.  A partir dos resultados, é possível observar que, para todos os 

circuitos testados, a hipótese nula H0 pode ser rejeitada com grau de confiança de até 

99%, permitindo concluir que a variância dos resultados de área obtidos através do 

MoBeeMap é baixa o suficiente para garantir a superioridade do mesmo em relação ao 

WireMap. As exceções são os circuitos bigkey, dsip e elliptic. Os dois primeiros não 

Benchs μ0 

Con. 
 ̅ 

Con. 
S 

Con 
T 

Com 
Decisão 

Con. 
α = 5% 

Decisão 
Con. 

α = 1% 
ex5p 3667 3470 27,11 -22,93 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex4 4976 4076 13,44 -211,72 Rejeita H0 Rejeita H0 
misex3 4523 4048 34,86 -43,06 Rejeita H0 Rejeita H0 

alu4 4743 3942 38,17 -66,36 Rejeita H0 Rejeita H0 
Seq 5657 4746 25,45 -113,10 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex2 6202 5056 24,35 -148,72 Rejeita H0 Rejeita H0 
Des 5024 4543 43,56 -34,90 Rejeita H0 Rejeita H0 
Spla 12764 10657 18,84 -353,60 Rejeita H0 Rejeita H0 
ex1010 16720 14897 23,46 -245,67 Rejeita H0 Rejeita H0 
Pdc 15504 13171 68,81 -107,17 Rejeita H0 Rejeita H0 
Bigkey 2952 2952 0,00 NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 

Clma 22757 19677 163,91 -59,41 Rejeita H0 Rejeita H0 
Diffeq 3575 3154 28,41 -46,83 Rejeita H0 Rejeita H0 

Dsip 3400 3180 0,00 NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
Elliptic 9157 8419 30,87 -75,51 Rejeita H0 Rejeita H0 
Frisc 10098 9055 78,65 -41,93 Rejeita H0 Rejeita H0 
S298 4244 3650 37,35 -50,28 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38417 13254 11963 260,23 -15,68 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38584.1 12269 11548 65,65 -34,68 Rejeita H0 Rejeita H0 
Tseng 3204 2839 5,78 -199,45 Rejeita H0 Rejeita H0 
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puderam ser testados porque produziram variância nula. Para o elliptic, o teste não tem 

sentido, tendo em vista que os resultados de área da amostra são sempre maiores que os 

obtidos via WireMap. 

Tabela 49. Resultado do teste- χ2 para a área dos circuitos MCNC 
4 

 

 
 

Tabela 50. Resultado do teste- χ2 para as conexões dos circuitos MCNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benchs Δ
2 

Area 
S2 
Area 

χ
2 Decisão  

Área 
α = 5% 

Decisão  
Área 
α = 1% 

ex5p 9,61 1,88 1,76 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex4 1536,64 5,73 0,03 Rejeita H0 Rejeita H0 
misex3 2520,04 26,18 0,09 Rejeita H0 Rejeita H0 
alu4 15825,6 54,84 0,03 Rejeita H0 Rejeita H0 
seq 3872,41 41,21 0,05 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex2 15901,2 25,88 0,01 Rejeita H0 Rejeita H0 
des 6146,56 13,38 0,02 Rejeita H0 Rejeita H0 
Spla 15006,3 13,83 0,01 Rejeita H0 Rejeita H0 
ex1010 34484,5 47,34 0,01 Rejeita H0 Rejeita H0 
pdc 249,64 47,51 1,71 Rejeita H0 Rejeita H0 
bigkey NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 

clma 67600 497,56 0,07 Rejeita H0 Rejeita H0 
diffeq 3180,96 25,38 0,07 Rejeita H0 Rejeita H0 

dsip NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
elliptic NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
frisc 225 43,78 17,75 Rejeita H0 Rejeita H0 
S298 772,84 13,73 0,16 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38417 20449 601,78 0,26 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38584.1 8154,09 80,23 0,09 Rejeita H0 Rejeita H0 
tseng 1789,29 7,23 0,02 Rejeita H0 Rejeita H0 

 

Benchs Δ
2 

Area 
S2 
Area 

χ
2 Decisão  

Con. 
α = 5% 

Decisão  
Con. 
α = 1% 

ex5p 38651,6 735,16 0,17 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex4 809640 180,62 0,020 Rejeita H0 Rejeita H0 

misex3 225340 1215,57 0,05 Rejeita H0 Rejeita H0 
alu4 641601 1457,11 0,02 Rejeita H0 Rejeita H0 
Seq 828646 647,79 0,01 Rejeita H0 Rejeita H0 
apex2 1311941 593,16 0,0041 Rejeita H0 Rejeita H0 
Des 231169 1897,51 0,007 Rejeita H0 Rejeita H0 
Spla 4435657 354,77 0,0007 Rejeita H0 Rejeita H0 
ex1010 3321142 550,27 0,0015 Rejeita H0 Rejeita H0 
Pdc 5439157 4735,29 0,001 Rejeita H0 Rejeita H0 
Bigkey NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
Clma 9480857 26865,88 0,03 Rejeita H0 Rejeita H0 
Diffeq 177073 807,29 0,04 Rejeita H0 Rejeita H0 
Dsip NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO TESTE 
Elliptic 543464 953,07 0,02 Rejeita H0 Rejeita H0 
Frisc 1087432 6185,73 0,05 Rejeita H0 Rejeita H0 
S298 352717 1395,21 0,04 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38417 1664874 67718,23 0,37 Rejeita H0 Rejeita H0 
S38584.1 518544 4310,54 0,07 Rejeita H0 Rejeita H0 
Tseng 132787 33,38 0,0023 Rejeita H0 Rejeita H0 
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Resultados semelhantes para o número de conexões são apresentados na Tabela 

50, com exceção dos circuitos cujos testes não puderam ser realizados. É possível 

observar que, para todos os circuitos, a hipótese nula H0 pode ser rejeitada com grau de 

confiança de até 99%, permitindo concluir que a variância dos resultados de número de 

conexões obtidos através do MoBeeMap é baixa o suficiente para garantir a 

superioridade do mesmo em relação ao WireMap.  

6.6. MoBeeMap  - Análise Pós-roteamento 

Da mesma forma como ocorrido com o MogaMap, a técnica definida pelo 

MoBeeMap foi integrada ao fluxo do VTR, mais especificamente ao ABC, para que 

fossem avaliados aspectos após todo o fluxo de síntese. Cada projeto foi mapeado, 

utilizando o MoBeeMap integrado ao ABC, em seguida, foram agrupados posicionados 

e mapeados utilizando o VPR e, finalmente, foi feita a estimativa de consumo de 

potência através do VersaPower. A técnica foi aplicada objetivando o FPGA descrito no 

apêndice A. Para efeito comparativo, o mesmo procedimento foi realizado utilizando o 

WireMap e o SVMap-2 como técnicas de mapeamento. A Tabela 51 apresenta os 

resultados médios para 30 experimentos que comparam as medidas obtidas a partir do 

MoBeeMap com as medidas obtidas através do WireMap. Os resultados mostram que, 

em média, o número de final de blocos lógicos complexos obtidos pelo MoBeeMap é 

4% inferior ao obtido via WireMap. Além disso, a partir do MoBeeMap é possível a 

redução nos retardos lógico de 8% e no retardo de roteamento médio de 4%, o que 

resulta em uma redução de 4% no caminho crítico. Simultaneamente, o circuito 

mapeado via MoBeeMap, pode ser roteado com um comprimento de fio 2% inferior, em 

comparação ao circuito mapeado via WireMap. Além disso, sob o aspecto de potência, 

em média, circuitos mapeados via MoBeeMap apresentaram uma redução de redução de 

8% na potência dinâmica de roteamento, o que ocasionou uma redução de 6% na 

potência dinâmica total. 

Como complementação da análise comparativa, foram também aferidos os 

tempos de execução das ferramentas.Os resultados absolutos de tempo de execução do 

mapeamento, agrupamento e, posicionamento e roteamento dos circuitos, quando 

mapeados via MoBeeMap e WireMap são mostrados na Tabela 52, bem como, a relação 

entre esses tempos. É possível observar que a relação entre os tempos médio de 

mapeamento utilizando o MoBeeMap e o WireMap  é  de 4,7. O agrupamento do 
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circuito mapeado via MoBeeMap ficou 5% mais lento, entretanto, o posicionamento e 

roteamento ficou 19% mais rápido, o que resultou em um tempo total médio para todo o 

fluxo de síntese 11% menor. 

Tabela 51. Comparativo Pós P&R dos circuitos mapeados  via MoBeeMap e WireMap 

 

Os resultados de desempenho comparativos entre o MoBeeMap e o SVMap2 são 

mostrados na Tabela 53. O número total de CLBs ficou reduzido em 18%. Houve 

redução no retardo lógico de 3% e no retardo de roteamento de 13%. Com o circuito 

roteado menos complexo, o comprimento do fio ficou 18% menor e a largura do canal 

foi reduzida em 1%. A redução na lógica desencadeou uma redução na potência lógica 

em 8% e a simplicação no roteamento ocasionou a redução na potência dinâmica de 

roteamento de 18%. Finalmente, a potência total ficou reduzida em 16%. 

 

 

 

 

Relação 
BeeMap/
WireMap 

#CLBs Caminho 
crítico 

Retardo 
lógico 

Retardo de 
Roteamento 

Comp. 
do fio 

Largura 
do Canal 

Potência 
de 

roteamento 

Potência 
Lógica 

Potência 
total 

ex5p 1,02 1 0,79 0,75 1,01 1,03 0,93 1,01 0,95 
Tseng 0,92 1,02 1,01 1 0,93 0,93 0,79 0,87 0,82 
Diffeq 1,03 0,92 0,88 0,96 1,05 1,1 0,99 1,17 1,05 
s298 0,92 0,84 0,79 0,89 1,16 1,16 0,97 1,03 0,99 
Bigkey 1 0,89 1 0,8 1 1 1,08 1,27 1,13 
Des 0,6 0,8 0,75 0,81 0,84 0,84 0,98 1,13 1,02 
Misex3 0,95 1,02 1 1,04 0,84 1,07 0,9 1 0,93 
Alu4 0,98 0,96 1 0,94 1,04 1,08 0,94 1,09 0,99 
Apex4 0,97 0,94 1 0,91 0,92 1 0,85 0,91 0,86 
Dsip 1,01 1,05 1 1,08 1,07 1 0,87 0,97 0,89 
seq 0,96 0,97 0,8 1,06 0,96 1 0,91 0,99 0,93 
Apex2 0,96 0,98 0,98 0,98 0,97 0,94 0,89 0,94 0,91 
Frisc 0,99 0,85 0,91 0,78 1 1,1 0,95 1,15 1,00 
elliptic 1,04 1,01 1,09 0,94 1,02 1 0,94 0,97 0,95 
spla 0,94 0,91 1 0,88 0,84 0,9 0,89 0,9 0,89 
S38584.1 0,97 0,93 0,64 1,22 1,05 1,08 0,97 1,05 0,99 
pdc 0,91 1,1 0,83 1,2 0,88 0,69 0,8 0,81 0,80 
S38417 0,97 0,88 0,87 0,9 0,96 0,88 1,04 1 1,02 
Ex1010 0,96 0,99 0,99 0,99 1,03 1,1 0,79 0,97 0,82 
Clma 1,01 1,04 0,99 0,99 0,99 0,97 0,92 0,96 0,93 
Média 0,96 0,96 0,92 0,96 0,98 0,99 0,92 1,01 0,94 
Melhor 0,6 0,8 0,64 0,75 1,16 0,69 0,79 0,81 0,80 
Pior 1,04 1,1 1,09 1,22 0,84 1,16 1,08 1,27 1,13 
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Tabela 52. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese dos circuitos mapeados via 
MoBeeMap e WireMap 

 Tempos Absoluto (s) 
 WireMap MoBeeMap 

Circuito MAP AGR P&R ∑ MAP AGR P&R ∑ 

ex5p 1,06 0,86 9,94 11,86 3,09 0,8 6,15 10,04 
Tseng 1,99 0,79 6,18 8,96 4,26 0,73 5,51 10,5 
Diffeq 1,36 0,76 8,13 10,25 5,17 0,82 6,95 12,94 
s298 2,2 1,51 17,29 21 6,39 1,19 12,06 19,64 
Bigkey 1,74 0,76 7,33 9,83 2,36 0,74 4,85 7,95 
Des 2,26 0,98 24,71 27,97 14,98 0,69 25,01 40,68 
Misex3 0,98 1,52 11,03 13,53 3,4 1,21 14,51 19,12 
Alu4 0,7 2,01 14,19 16,9 4,55 1,62 15,12 21,29 
Apex4 1,45 1,41 28,49 31,34 15,2 1,18 29,99 46,37 
Dsip 1,54 0,86 6,38 8,78 6,07 1,12 9,71 6,91 
Seq 1,62 1,69 25,15 28,46 14,18 1,29 32,58 48,05 
Apex2 0,97 1,71 33,35 36,03 1,98 1,28 31,24 34,5 
Frisc 3,46 2,59 367,68 373,73 6,79 2,51 348,67 357,97 
Elliptic 4,09 2,76 73,42 80,27 24,01 2,09 56,16 82,25 
Spla 2,43 3,78 107,21 113,42 6,97 3,16 106,93 117,06 
S38584.1 4,46 2,83 56,49 63,78 36,84 2,7 74,49 114,03 
Pdc 4,18 4,94 721,43 730,55 40,29 3,91 240,63 284,83 
S38417 6,91 3,21 43,86 53,97 14,13 8,09 60,28 82,5 
Ex1010 3,32 8,17 329,62 341,11 16,48 5,28 394 415,76 
Clma 4,8 5,4 495,96 503,16 15,28 5,54 456,55 477,37 
Média 2,58 2,43 119,39 124,25 12,12 2,30 96,57 110,49 
Relações de tempo 4,69 1,05 0,81 0,89 

 
Tabela 53. Comparativo Pós P&R dos circuitos mapeados via MoBeeMap e SVMap2 

Relação 
BeeMap/
WireMap 

#CLBs Caminho 
crítico 

Retardo 
lógico 

Retardo de 
Roteamento 

Com. 
do fio 

Largura 
do Canal 

Potência 
de 

roteamento 

Potência 
Lógica 

Potência 
total 

ex5p 0,73 0,90 0,80 0,63 0,61 0,94 0,64 0,85 0,69 
Tseng 0,92 0,94 1,01 0,83 0,79 0,89 0,74 0,88 0,78 
Diffeq 0,90 0,86 1,00 0,71 0,83 1,10 0,86 0,96 0,90 
s298 0,84 0,82 0,89 0,77 1,01 1,24 0,89 0,89 0,89 
Bigkey 1,05 0,97 1,00 0,93 1,00 1,00 0,98 1,22 1,04 
Des 0,44 0,70 0,61 0,74 0,71 0,84 1,00 0,98 1,00 
Misex3 0,76 0,93 1,00 0,90 0,63 0,99 0,75 0,93 0,80 
Alu4 0,83 1,00 1,01 1,00 0,92 1,08 0,80 0,97 0,85 
Apex4 0,83 0,90 1,00 0,85 0,78 1,00 0,79 0,96 0,82 
Dsip 1,00 1,08 1,01 1,13 1,00 1,00 0,84 1,04 0,88 
Seq 0,72 0,88 0,81 0,91 0,76 1,00 0,82 0,91 0,85 
Apex2 0,71 0,88 0,99 0,82 0,77 1,00 0,69 0,75 0,71 
Frisc 0,91 0,90 0,98 0,80 0,90 1,00 0,86 1,07 0,91 
Elliptic 0,98 1,01 1,37 0,81 0,93 1,00 0,96 0,94 0,95 
Spla 0,72 0,92 1,00 0,89 0,72 0,97 0,74 0,78 0,75 
S38584.1 0,87 0,93 0,65 1,22 0,89 1,00 0,82 0,93 0,84 
Pdc 0,74 1,05 0,83 1,12 0,77 0,69 0,77 0,81 0,77 
S38417 0,87 0,89 1,19 0,76 0,87 1,00 1,05 0,92 1,00 
Ex1010 0,81 0,89 1,18 0,83 0,98 1,21 0,77 1,00 0,81 
Clma 0,67 0,91 1,08 0,76 0,60 0,84 0,58 0,68 0,60 
Média 0,82 0,92 0,97 0,87 0,82 0,99 0,82 0,92 0,84 
Melhor 0,44 0,70 0,61 0,63 0,60 0,69 0,58 0,68 0,60 
Pior 1,05 1,08 1,37 1,22 1,01 1,24 1,05 1,22 1,04 
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Os resultados de tempo de execução das ferramentas são mostrados na Tabela 

54. É possível observar que a relação entre os tempos médio de mapeamento utilizando 

o MoBeeMap e o SVMap2  é, aproximadamente, 4. O agrupamento do circuito 

mapeado via MoBeeMap ficou 19% mais rápido. Além disso, o posicionamento e 

roteamento ficou 46 % mais eficiente, o que resultou em um tempo total médio para 

todo o fluxo de síntese 40% menor. 

Tabela 54. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese dos circuitos  mapeados via 
MoBeeMap e SVMap2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. MoBeeMap -  Síntese dos resultados 

O Gráfico da Figura 88 ilustra os ganhos obtidos com o  MoBeeMap quando 

comparados com o WireMap e o SVMap2.  Os resultados mostram que o emprego de 

uma ferramenta de mapeamento multiobjetivo baseada em colônia artificial de abelhas é 

capaz de produzir circuitos com melhor qualidade sob alguns aspectos. Com relação à 

área, a redução no número de LUTs produz circuitos reduzidos em quantidade de CLBs 

e produz também a redução no retardo lógico. Sob o aspecto de roteabilidade, os 

resultados mostram que mapeamentos que produzem menos conexões entre LUTs, 
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 Tempos Absoluto (s) 
 SVMap2 MoBeeMap 

Circuito MAP AGR P&R ∑ MAP AGR P&R ∑ 

ex5p 2,16 1,09 23,86 27,11 3,09 0,8 6,15 10,04 
Tseng 2,12 0,74 11,96 14,82 4,26 0,73 5,51 10,5 

Diffeq 2,08 0,86 16,48 19,42 5,17 0,82 6,95 12,94 
s298 2,13 1,75 10,95 14,83 6,39 1,19 12,06 19,64 

Bigkey 2,13 0,72 8,31 11,16 2,36 0,74 4,85 7,95 

Des 2,9 1,27 21,75 25,92 14,98 0,69 25,01 40,68 
Misex3 1,8 1,68 24,98 28,46 3,4 1,21 14,51 19,12 

Alu4 1,51 2,22 15,51 19,24 4,55 1,62 15,12 21,29 
Apex4 2,04 1,33 37,71 41,08 15,2 1,18 29,99 46,37 

Dsip 1,06 1,14 8,73 10,93 6,07 1,12 9,71 16,9 
seq 1,86 1,97 38,42 42,25 14,18 1,29 32,58 48,05 

Apex2 1,58 2,15 66,98 70,71 1,98 1,28 31,24 34,5 
Frisc 4,47 3,05 81,1 88,62 6,79 2,51 348,67 357,97 

elliptic 3,22 2,89 69,84 75,95 24,01 2,09 56,16 82,26 
spla 4,81 5,15 458,65 468,61 6,97 3,16 106,93 117,06 

S38584.1 4,23 3,13 75,55 82,91 36,84 2,7 74,49 114,03 
pdc 4,81 6,48 742,98 754,27 40,29 3,91 240,63 284,83 

S38417 4,9 3,37 102,36 110,63 14,13 8,09 60,28 82,5 
Ex1010 5,58 7,5 588,54 601,62 16,48 5,28 394 415,76 

clma 5,6 8,25 1165,08 1178,93 15,28 5,54 456,55 477,37 
Média 3,05 2,84 178,49 184,37 12,12 2,30 96,57 110,99 

Relação de tempo 3,97 0,81 0,54 0,60 
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originam em circuitos com melhores métricas de roteamento, como, largura do canal, 

comprimento do fio e retardo de interconexão. A associação dessas melhorias provoca a 

redução no caminho crítico dos circuitos e na potência dinâmica de roteamento, que por 

sua vez, reflete na redução da potência dinâmica total dos circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Quadro resumo do desempenho do MoBeeMap comparado ao WireMap e SVMap2 

6.8. Resultados do agrupamento 

Para análise de desempenho do DinPack,  a técnica foi integrada ao fluxo do VTR, 

mais especificamente ao VPR, e  foram avaliadas os aspectos após todo o fluxo de 

síntese11. Os experimentos foram divididos em quatro classes: A primeira classe avaliou 

o desempenho do DinPack em comparação a ferramenta ao VTRPack, quando a 

ferramenta de mapeamento utilizada foi o WireMap. A segunda classe fez a mesma 

avaliação, quando a ferramenta de mapeamento utilizada foi o SVMap2. A terceira 

classe, fez uso do MogaMap e, finalmente, a quarta classe utilizou o MoBeeMap como 

ferramenta de mapeamento.  Cada projeto foi mapeado, agrupado e posicionado, em 

seguida, foi feita a estimativa de consumo de potência através do VersaPower. Para 

cada classe avaliada, foram obtidas as médias para 30 execuções. A Figura 89 ilustra as 

ferramentas de mapeamento e agrupamento empregadas em cada experimento. 

 

 

                                                                 
11

 Para estes experimentos foram util izados os seguintes pesos na função de atração do DinPack: α = 
0,75  (semelhante ao VTRPack), ϒ = 0,1, β = 0,1 e μ = 0,4. 
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Figura 89. Ferramentas de mapeamento e agrupamento empregadas nas classes de experimentos de 1 a 4 

Os resultados médios das quatro classes de experimentos são mostrados na 

Tabela 55 e  Tabela 56 Os resultados individuais para cada circuito são mostrados nas 

tabelas do apêndice B.  

Tabela 55. Resultados médios dos experimentos classes 1 a 4 

 

Com resultados da Tabela 55 é possível verificar que, a partir das configurações 

utilizadas, em média, houve melhoria em diversos aspectos avaliados. Com respeito ao 

aspecto de área, o DinPack é capaz de manter o número de CLBs ou de reduzi-los. 

Tendo em vista que o número máximo de blocos internos ao CLB é fixo, a maneira que 

a ferramenta de agrupamento tem para reduzir esse número é produzir clusters cujos 

elementos internos compartilhem um maior número de entradas. Observa-se que o 
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Classe 1 0,99 0,99 1,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,99 0,98 
Classe 2 1,00 1,02 1,04 1,02 1,01 0,96 0,98 1,00 0,98 
Classe 3 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 0,96 0,96 0,98 0,96 
Classe 4 1,00 0,99 1,03 0,98 0,97 0,98 0,94 0,96 0,95 
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DinPack conseguiu reduzir o número de CLBs quando associado com o WireMap, que 

tem a característica de produzir LUTs com menor número de entradas.  A nova função 

de custo para o roteamento ocasionou em uma redução na largura do canal para todas as 

classes de experimentos. O comprimento do fio também foi reduzido, com exceção do 

experimento da classe 2, em que o SVMap2 é empregado como ferramenta de 

mapeamento. Esse resultado mostra que o desempenho do DinPack, com relação ao 

aspecto de comprimento do fio, é favorecido quando a ferramenta de mapeamento é 

mais eficiente na redução do número de interconexões.  

A redução no comprimento do fio produz redução na capacitância das redes, 

desta forma, apesar de utilizar o mesmo peso para função de atração de tempo, o 

algoritmo conseguiu reduzir ou manter o retardo de roteamento. O retardo lógico foi 

aumentado em alguns casos, mas ainda assim, o caminho crítico foi reduzido para a 

maioria dos experimentos. 

 Com respeito ao aspecto de potência, a função de atração de potência, associada 

com a redução na capacitância de roteamento, produziu circuitos com menor potência 

de roteamento, sem degradar a potência lógica. O uso do DinPack ocasionou redução na 

potência dinâmica total para todas as classes de experimentos, com resultados mais 

expressivos quando as ferramentas de mapeamento MogaMap e MoBeeMap foram 

empregadas. O que mostra que a asssociação de técnicas de mapeamento e agrupamento 

que empregam a idéia de encapsular as redes de alta atividade de chaveamento internas 

às LUTs e às conexões internas dos clusters é mais eficiente.   

Tabela 56. Resultados médios dos tempos de execução dos experimentos classes 1 a 4 

Como complementação da análise comparativa, foram também aferidos os tempos 

de execução das ferramentas. Os resultados absolutos de tempo médio de execução do 

agrupamento, posicionamento e roteamento dos circuitos, quando agrupados via 

VTRPack e DinPack são mostrados na Tabela 56, bem como, a relação entre esses 

tempos. É possível observar que o tempo médio de agrupamento utilizando o DinPack é 

até 12% maior, quando ferramentas menos eficientes de mapeamento são empregadas e 

 
Circuito 

Tempo Absoluto (s)  Relações de tempo 
VTRPack  DinPack  DinPack/VTRPack 

AGR P&R ∑ AGR P&R ∑ AGR P&R ∑ 
Classe 1 2,43 119,39 121,82 2,70 99,51 102,01 1,11 0,83 0,84 
Classe 2 2,84 178,49 181,32 3,17 169,07 172,24 1,12 0,95 0,95 
Classe 3 2,32 88,39 90,71 2,26 92,85 95,11 0,97 1,05 1,05 
Classe 4 2,30 96,57 98,87 2,18 94,07 96,25 0,95 0,97 0,97 
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até 5% menor, quando do uso de ferramentas de mapeamento mais eficientes na redução 

de área e número de interconexões. Em geral, a eficiência do agrupamento provocou 

redução nos tempos de posicionamento e roteamento. De forma que, o tempo final de 

agrupamento, posicionamento e roteamento ficou reduzido em até 16%. A exceção foi 

experimento classe 2 que, apesar de ter reduzido o tempo de agrupamento, aumentou o 

tempo de posicio e roteamento, o que acabou provocando um aumento de 5% no tempo 

total médio.  

6.9. Resultados Integrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Ferramentas de mapeamento e agrupamento empregadas nas classes de experimentos de 1 a 4 
(integrados) 

A análise integrada associa os algoritmos de mapeamento, MogaMap e 

MoBeeMap, e o DinPack. Novamente, são avaliados os apectos pós-roteamento. Os 

experimentos foram divididos em quatro classes: A primeira classe avaliou o 

desempenho do MogaMap associado ao DinPack em comparação ao WireMap 
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associado ao VTRPack. A segunda classe avalia o desempenho do MogaMap associado 

ao DinPack, comparado ao SVMap2 associado ao VTRPack. A terceira classe, fez uso 

do MoBeeMap associado ao DinPack em comparação ao WireMap asssociado ao 

VTRPack. Finalmente, a quarta classe compara o desempenho do MoBeeMap associado 

ao DinPack em comparação ao SVMap2 associado ao VTRPack. A Figura 90 ilustra as 

ferramentas de mapeamento e agrupamento empregadas em cada experimento. 

Os resultados da integração do MogaMap ao DinPack estão ilustrados nas linhas 

classe 1 e classe 2 da Tabela 57. Os resultados individuais para cada circuito são 

mostrados nas tabelas do apêndice C.  

É possível observar que a integração das ferramentas não degradou nenhum dos 

aspectos avaliados, de forma que, o número de CLBs ficou reduzido em até 19%, 

enquanto o caminho crítico ficou até 6% menor, além disso, as medidas de roteamento 

largura de canal e comprimento do fio foram reduzidas em até 17% e 5% 

respectivamente. Todas essas reduções são somadas à diminuição no consumo de 

potência de roteamento de até 19% e na potência lógica de 12%, o que ocasionou uma 

redução de até 17% na estimativa de potência total. 

Os resultados da integração do MoBeeMap ao DinPack são mostrados nas linhas 

classe 3 e classe 4 da Tabela 57.  

Tabela 57. Resultados médios dos experimentos classes 1 a 4 (integrado) 
Relações integração 
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Classe 1 0,95 0,98 1,00 0,96 0,98 0,96 0,91 0,96 0,93 
Classe 2 0,81 0,94 1,06 0,87 0,83 0,95 0,81 0,88 0,83 
Classe 3 0,95 0,93 0,91 0,94 0,98 0,98 0,90 0,95 0,91 
Classe 4 0,81 0,90 0,96 0,86 0,82 0,97 0,80 0,87 0,82 

Novamente, é possível observar que a integração das ferramentas não degradou 

nenhum dos aspectos avaliados, além disso, algumas medidas mostram resultados 

melhores do que os obtidos na integração do MogaMap ao DinPack. Um exemplo é o 

caminho crítico que ficou reduzido em 10% em comparação a redução de 6% da 

integração do MogaMap ao DinPack. Essa diferença se deve ao fato do MoBeeMap ser 

mais eficiente do que o MogaMap em reduzir o número de interconexões, esse fato, 

associado a função de custo do DinPack, favorece a redução dos retardos de lógica e de 
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roteamento. Em termos de área, os resultados integrados das duas ferramentas ficaram 

idênticos, já que, MogaMap e MoBeeMap apresentam resultados semelhantes na 

quantidade de Look-up tables. O comprimento do fio e largura de canal das ferramentas 

integradas também foram semelhantes, sendo possível reduções de 18% e 3%, 

respectivamente. Com relação à potência, a integração do MoBeeMap ao DinPack 

também foi eficiente, ficando a potência de roteamento reduzida a até 20%, a potência 

lógica em 13% e a potência total em 18%. 

A análise comparativa de tempo de execução das ferramentas é apresentada na  

Tabela 58. Observa-se que, apesar do tempo de mapeamento do MogaMap e 

MoBeeMap ser, em média, cerca de 4 vezes, maior que o WireMap e SVMap2, a 

melhor qualidade dos circuitos mapeados facilita a execução das ferramentas de 

agrupamento, reduzindo o seu tempo de execução  em todas as classes de experimentos. 

O mesmo ocorre com os tempos de execução do posicionamento e roteamento. Desta 

forma, o tempo total do fluxo de síntese utilizando o MogaMap e MoBeeMap associado 

ao DinPack pode ser substancialmente reduzido, em comparação ao fluxo de síntese 

utilizando as ferramentas do estado da arte avaliadas. 

Tabela 58. Resultados médios dos tempos de execução dos experimentos classes 1 a 4  
(integrado) 

 

 

 

 

6.10. Conclusão 

Este capítulo apresentou os resultados experimentais da metodologia proposta. 

Para o MogaMap e para o MoBeeMap foram apresentadas duas análises, uma análise 

pré-roteamento e uma análise pós-roteamento. A análise pré-roteamento consistiu num 

estudo de convergência que avaliou a capacidade das técnicas em encontrar soluções 

melhores que as soluções do WireMap e SVMap2 com respeito ao número de LUTs e 

número de interconexões, e num estudo de estabilidade que avaliou a variância dos 

resultados obtidos pelas técnicas propostas. A análise pós-roteamento avaliou a 

qualidade dos circuitos roteados e foram apresentados os resultados de número de 

 

 
Exper. 

Tempo Absoluto (s)  Relações de tempo 
 VTRPack   DinPack   DinPack/VTRPack 

MAP AGR P&R ∑ MAP AGR P&R ∑ MAP AGR P&R ∑ 
Classe 1 2,58 2,43 119,39 124,40 10,03 2,26 92,85 105,14 3,89 0,93 0,78 0,85 

Classe 2 3,05 2,84 178,49 184,37 10,02 2,26 92,85 105,14 3,29 0,80 0,52 0,57 

Classe 3 2,58 2,43 119,39 124,40 12,12 2,30 96,57 110,99 4,70 0,95 0,81 0,89 

Classe 4 3,05 2,84 178,49 184,37 12,12 2,30 96,57 110,99 3,97 0,81 0,54 0,60 
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CLBs, caminho crítico, retardo lógico e de roteameto, comprimento do fio, largura do 

canal e as potências total, lógica e de roteamento. 

Para o DinPack foram apresentadas quatro classes de experimentos que 

comparam os resultados pós-roteamento de circuitos agrupados com o DinPack em 

relação ao VTRPack. Para cada classe foi empregada uma ferramenta de mapeamento 

diferente.  

Finalmente, foi feita uma análise integrada da metodologia proposta em que os 

métodos de mapeamento MogaMap e MoBeeMap foram associados ao DinPack. Para 

esta análise, foram também realizadas quatro classes de experimentos. As classes 1 e 2 

compararam a associação do MogaMap ao DinPack em relação à associação do 

WireMap ao VTRPack e SVMap2 ao VTRPack, respectivamente. As classes 3 e 4 

compararam a associação do MoBeeMap ao DinPack em relação à associação do 

WireMap ao VTRPack e SVMap2 ao VTRPack, respectivamente. 
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7  
Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

Uma metodologia para otimização de importantes aspectos de síntese para 

FPGAs foi proposta neste trabalho. Métodos para mapeamento tecnológico multiojetivo 

foram propostos e validados através da utilização de benchmarks MCNC. Estes 

métodos visam a redução da área do circuito mapeado (caracterizado pela quantidade de 

look-up tables) enquanto, minimizam o número de interconexões entre essas look-up 

tables (LUTs) e encapsulam as redes de maior atividade de chaveamento internas às 

LUTs. A primeira técnica denominada, MogaMap, chega, em média, a reduzir a área do 

circuito mapeado em 15%, enquanto reduz as interconexões em 10%, em comparação a 

importantes heurísticas do estado da arte. A segunda técnica, nomeada de MoBeeMap,  

é capaz de reduzir a área em 15% e o número de interconexões em 14%. Além dos 

métodos de mapeamento tecnológico, foi apresentada uma nova proposta para o 

agrupamento de blocos lógicos básicos em blocos complexos. Essa nova proposta foi 

intitulada de DinPack. O DinPack foi capaz de, em média, reduzir a quantidade de 

CLBs e o caminho crítico em 1%,  enquanto permite que a largura do canal e o 

comprimento do fio sejam reduzidos em 3%, permite também, em média, a redução de 

até 4% na potências lógica e de até 5% na potência de roteamento, em comparação a 

ferramenta de agrupamento original do VTR, denominada VTRPack. 

Nas etapas iniciais do desenvolvimento deste trabalho, foram estudadas algumas 

ferramentas comerciais e acadêmicas candidatas a compor o ambiente de 

desenvolvimento desse projeto. Essa avaliação concluiu que o uso do VTR constituía a 

melhor opção, por ser um ambiente de código aberto, colaborativo e bem conceituado 

na literatura, com modelos de estimativa de tempo e potência comprovadamente 
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precisos, e que vem sendo utilizado pela grande maioria dos grupos de pesquisa na área 

de síntese no mundo.  

As metodologias do MogaMap e o MoBeeMap constituem-se em uma nova 

formulação para o problema, cujo método tradicional de solução baseada em heurísticas 

já estava devidamente explorado científicamente. Nesse sentido, as metodologias 

propostas integraram a capacidade dos algoritmos evolucionários em encontrar boas 

soluções com o uso do conhecimento específico do problema, que permitiu a redução 

no espaço de busca. Especificamente, MogaMap é baseado no tradicional NSGA-II, 

enquanto que, o MoBeeMap é baseado na recente abordagem denominada de colônia 

artificial de abelhas. Para ambas as propostas, foram feitas todas as formulações do 

problema e foram definidas as formas de representação das soluções, os operadores 

utilizados e a estratégia de avaliação das soluções. 

Apesar da natureza estocástica das técnicas propostas, foram realizados 

experimentos no sentido de avaliar a estabilidade e a convergência dos algoritmos. 

Além disso, foram aplicados testes estatísticos para validar as afirmações. 

De uma forma geral, os resultados das abordagens de mapeamento foram bem 

satisfatórias. Apenas com relação ao critério de tempo de execução da ferramenta, o 

MogaMap e o MoBeeMap tiveram um desempenho inferior, entretanto, os 

experimentos mostraram que, apesar das técnicas propostas serem cerca de 4x mais 

lentas, elas são capazes de encontrar melhores soluções de compromisso. Além disso, 

dois aspectos ainda precisam ser levados em consideração. O primeiro é que há uma 

grande oportunidade de paralelização de diversas fases do mapeamento que podem 

reduzir o tempo de execução das mesmas e que ainda não foram exploradas. A segunda 

é que com a otimização atingida, as fases posteriores do fluxo de síntese são realizadas 

de maneira mais eficiente. De modo que, ficou constatado que o tempo total do fluxo de 

síntese acaba sendo reduzido em até 45%.  

Também foram realizados experimentos que comparam as duas abordagens 

propostas e constatam a superioridade do MoBeeMap sobre o MogaMap. Entretanto, a 

avaliação dos resultados pós-síntese, mostram que o desempenho das abordagens é 

semelhante.  

O DinPack, técnica de agrupamento proposta neste trabalho, constituiu-se em 

uma nova abordagem objetivando melhorar simultaneamente o desempenho, as 

condições de roteabilidade e o consumo de potencia dos FPGAs. A técnica é baseada 
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em redes de interconexão e status dinâmico do cluster. Além disso, é utilizada uma 

técnica de predição, que não havia sido explorada ainda.  

Ao mesmo tempo, foi feita a integração das ferramentas de mapeamento e 

agrupamento, o que permitiu a potencialização dos resultados, tendo em vista os 

objetivos comuns das técnicas. A associação do MogaMap ao DinPack em comparação 

ao SVMap2 associado ao VTRPack permitiu, em média, reduções simultâneas no 

número de blocos lógicos de quase 20%, no caminho crítico de 6%, nas medidas de 

roteamento, comprimento do fio e largura do canal de 17% e 5%, respectivamente, além 

de reduzir 19% a potencia de roteamento estimada e de 17% a potencia dinâmica total. 

Da mesma forma, a associação do MoBeeMap ao DinPack em comparação ao SVMap2 

associado ao VTRPack resultaram em reduções simultâneas no número de blocos 

lógicos de quase 20%, no caminho crítico 10%, nas medidas de roteamento, 

comprimento do fio e largura do canal de 18% e 3%, respectivamente, além de reduzir 

20% a potência de roteamento estimada e de 18% a potência dinâmica total. 

As técnicas propostas foram comparadas com os mais recenetes trabalhos 

acadêmicos de propósitos semelhantes, fazendo uso do fluxo do VTR. Entretanto, não 

foram feitas comparações com ferramentas comerciais devido a pouca flexibilidade na 

configuração das mesmas, o que impossibilita comparações justas. Apesar disso, 

esperamos estender as análises fazendo uso de ferramentas comerciais. 

Além disso, estão sendo realizados estudos prévios para que a metodologia seja 

adaptada a FPGAs que suportam múltipla tensão de alimentação, o que permitiria uma 

redução mais eficiente no consumo de potência. Em paralelo, há um interesse na 

continuidade do trabalho e no desenvolvimento de novas metodologias para as fases de 

posicionamento e roteamento do fluxo de síntese. 

Com isso, concluo esta tese de doutorado.
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A 
Descrição da arquitetura do FPGA  
 

 

<!-- k = 6 --> 
<!-- N = 10 --> 
<!-- I = 33 --> 
<!-- Fi = 6 --> 
<!-- frac_level = 0 --> 
<!-- ff = 1 --> 
<architecture> 
  <models> 
    <model name="multiply"> 
     <input_ports> 
      <port name="a"/> 
      <port name="b"/> 
     </input_ports> 
     <output_ports> 
      <port name="out"/> 
     </output_ports> 
    </model> 
    <model name="single_port_ram"> 
     <input_ports> 
      <port name="we"/> 
      <!-- control --> 
      <port name="addr"/> 
      <!-- address lines --> 
      <port name="data"/> 
      <!-- data lines can be broken down into smaller bit widths minimum size 1 --> 
      <port name="clk" is_clock="1"/> 
      <!-- memories are often clocked --> 
     </input_ports> 
     <output_ports> 
      <port name="out"/> 
      <!-- output can be broken down into smaller bit widths minimum size 1 --> 
     </output_ports> 
    </model> 
    <model name="dual_port_ram"> 
     <input_ports> 
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      <port name="we1"/> 
      <!-- write enable --> 
      <port name="we2"/> 
      <!-- write enable --> 
      <port name="addr1"/> 
      <!-- address lines --> 
      <port name="addr2"/> 
      <!-- address lines --> 
      <port name="data1"/> 
      <!-- data lines can be broken down into smaller bit widths minimum size 1 --> 
      <port name="data2"/> 
      <!-- data lines can be broken down into smaller bit widths minimum size 1 --> 
      <port name="clk" is_clock="1"/> 
      <!-- memories are often clocked --> 
     </input_ports> 
     <output_ports> 
      <port name="out1"/> 
      <!-- output can be broken down into smaller bit widths minimum size 1 --> 
      <port name="out2"/> 
      <!-- output can be broken down into smaller bit widths minimum size 1 --> 
     </output_ports> 
    </model> 
  </models> 
  <layout auto="1.0"/> 
  <device> 
    <sizing R_minW_nmos="8926" R_minW_pmos="16067" ipin_mux_trans_size="1.22226"/> 
    <timing C_ipin_cblock="1.47e-15" T_ipin_cblock="7.247e-11"/> 
    <area grid_logic_tile_area="53894"/> 
    <chan_width_distr> 
      <io width="1.0"/> 
      <x distr="uniform" peak="1.0"/> 
      <y distr="uniform" peak="1.0"/> 
    </chan_width_distr> 
    <switch_block type="wilton" fs="3"/> 
  </device> 
  <switchlist> 
    <switch type="mux" name="0" R="551" Cin="7.7e-16" Cout="4e-15" Tdel="5.8e-11" 
mux_trans_size="2.63074" buf_size="27.645901"/> 
  </switchlist> 
  <segmentlist> 
    <segment freq="1.0" length="1" type="unidir" Rmetal="101" Cmetal="2.25e-14"> 
      <mux name="0"/> 
      <sb type="pattern"> 
        1 1 
      </sb> 
      <cb type="pattern"> 
        1 
      </cb> 
    </segment> 
  </segmentlist> 
  <complexblocklist> 
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    <pb_type name="io" capacity="8"> 
      <input name="outpad" num_pins="1"/> 
      <output name="inpad" num_pins="1"/> 
      <clock name="clock" num_pins="1"/> 
     
      <!-- IOs can operate as either inputs or outputs. 
          Delays below come from Ian Kuon. They are small, so they should be interpreted as  
          the delays to and from registers in the I/O (and generally I/Os are registered  
          today and that is when you timing analyze them. 
          --> 
      <mode name="inpad"> 
        <pb_type name="inpad" blif_model=".input" num_pb="1"> 
          <output name="inpad" num_pins="1"/> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="inpad" input="inpad.inpad" output="io.inpad"> 
            <delay_constant max="4.243e-11" in_port="inpad.inpad" out_port="io.inpad"/> 
          </direct> 
        </interconnect> 
     
      </mode> 
      <mode name="outpad"> 
        <pb_type name="outpad" blif_model=".output" num_pb="1"> 
          <input name="outpad" num_pins="1"/> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="outpad" input="io.outpad" output="outpad.outpad"> 
            <delay_constant max="1.394e-11" in_port="io.outpad" out_port="outpad.outpad"/> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
      <!-- Every input pin is driven by 15% of the tracks in a channel, every output pin is driven by 
10% of the tracks in a channel --> 
      <fc default_in_type="frac" default_in_val="0.15" default_out_type="frac" 
default_out_val="0.10"/> 
     
      <!-- IOs go on the periphery of the FPGA, for consistency,  
              make it physically equivalent on all sides so that only one definition of I/Os is needed. 
              If I do not make a physically equivalent definition, then I need to define 4 different 
I/Os, one for each side of the FPGA 
            --> 
      <pinlocations pattern="custom"> 
        <loc side="left">io.outpad io.inpad io.clock</loc> 
        <loc side="top">io.outpad io.inpad io.clock</loc> 
        <loc side="right">io.outpad io.inpad io.clock</loc> 
        <loc side="bottom">io.outpad io.inpad io.clock</loc> 
      </pinlocations> 
     
      <!-- Place I/Os on the sides of the FPGA --> 
      <gridlocations> 
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        <loc type="perimeter" priority="10"/> 
      </gridlocations> 
     
      <power method="ignore"/>   
    </pb_type> 
    <pb_type name="clb"> 
      <input name="I" num_pins="33" equivalent="true"/> 
      <output name="O" num_pins="10" equivalent="false"/> 
      <clock name="clk" num_pins="1"/> 
      <interconnect> 
        <complete name="crossbar" input="clb.I ble[9:0].out" output="ble[9:0].in"> 
          <delay_constant max="9.5e-11" in_port="clb.I" out_port="ble[9:0].in"/> 
          <delay_constant max="7.5e-11" in_port="ble[9:0].out" out_port="ble[9:0].in"/> 
        </complete> 
        <complete name="clks" input="clb.clk" output="ble[9:0].clk"/> 
        <direct name="clbouts" input="ble[9:0].out" output="clb.O"/> 
      </interconnect> 
      <pb_type name="ble" num_pb="10"> 
        <input name="in" num_pins="6"/> 
        <output name="out" num_pins="1"/> 
        <clock name="clk" num_pins="1"/> 
        <interconnect> 
          <direct name="direct0" input="ble.in" output="soft_logic.in"/> 
          <direct name="direct1" input="ble.clk" output="ff[0:0].clk"/> 
          <mux name="mux2" input="soft_logic.out[0:0]" output="ff[0:0].D"> 
            <pack_pattern name="bleF0" in_port="soft_logic.out[0:0]" out_port="ff[0:0].D"/> 
          </mux> 
          <mux name="mux3" input="soft_logic.out[0:0] ff[0:0].Q" output="ble.out[0:0]"> 
            <delay_constant max="2.5e-11" in_port="soft_logic.out[0:0]" out_port="ble.out[0:0]"/> 
            <delay_constant max="4.5e-11" in_port="ff[0:0].Q" out_port="ble.out[0:0]"/> 
          </mux> 
        </interconnect> 
        <pb_type name="soft_logic" num_pb="1"> 
          <input name="in" num_pins="6"/> 
          <output name="out" num_pins="1"/> 
          <mode name="n1_lut6"> 
            <interconnect> 
              <direct name="direct0" input="soft_logic.in[5:0]" output="lut6[0:0].in[5:0]"/> 
              <direct name="direct1" input="lut6[0:0].out" output="soft_logic.out[0:0]"> 
                <pack_pattern name="bleF0" in_port="lut6[0:0].out" 
out_port="soft_logic.out[0:0]"/> 
              </direct> 
            </interconnect> 
            <pb_type name="lut6" blif_model=".names" num_pb="1" class="lut"> 
              <input name="in" num_pins="6" port_class="lut_in"/> 
              <output name="out" num_pins="1" port_class="lut_out"/> 
              <delay_matrix type="max" in_port="lut6.in" out_port="lut6.out"> 
                2.61e-10 
                2.61e-10 
                2.61e-10 
                2.61e-10 
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                2.61e-10 
                2.61e-10 
              </delay_matrix> 
            </pb_type> 
          </mode> 
        </pb_type> 
        <pb_type name="ff" blif_model=".latch" num_pb="1" class="flipflop"> 
          <input name="D" num_pins="1" port_class="D"/> 
          <output name="Q" num_pins="1" port_class="Q"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="6.6e-11" port="ff.D" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.24e-10" port="ff.Q" clock="clk"/> 
        </pb_type> 
      </pb_type> 
      <fc default_in_type="frac" default_in_val="0.15" default_out_type="frac" 
default_out_val="0.1"/> 
      <pinlocations pattern="spread"/> 
      <gridlocations> 
        <loc type="fill" priority="1"/> 
      </gridlocations> 
    </pb_type> 
    <pb_type name="mult_36" height="4"> 
      <input name="a" num_pins="36"/> 
      <input name="b" num_pins="36"/> 
      <output name="out" num_pins="72"/> 
     
      <mode name="two_divisible_mult_18x18"> 
        <pb_type name="divisible_mult_18x18" num_pb="2"> 
          <input name="a" num_pins="18"/> 
          <input name="b" num_pins="18"/> 
          <output name="out" num_pins="36"/> 
     
          <!-- Model 9x9 delay and 18x18 delay as the same.  9x9 could be faster, but in Stratix IV 
               isn't, presumably because the multiplier layout is really optimized for 18x18.  
      --> 
          <mode name="two_mult_9x9"> 
            <pb_type name="mult_9x9_slice" num_pb="2"> 
              <input name="A_cfg" num_pins="9"/> 
              <input name="B_cfg" num_pins="9"/> 
              <output name="OUT_cfg" num_pins="18"/> 
     
              <pb_type name="mult_9x9" blif_model=".subckt multiply" num_pb="1"> 
                <input name="a" num_pins="9"/> 
                <input name="b" num_pins="9"/> 
                <output name="out" num_pins="18"/> 
                <delay_constant max="1.523e-9" in_port="mult_9x9.a" out_port="mult_9x9.out"/> 
                <delay_constant max="1.523e-9" in_port="mult_9x9.b" out_port="mult_9x9.out"/> 
              </pb_type> 
     
              <interconnect> 
                <direct name="a2a" input="mult_9x9_slice.A_cfg" output="mult_9x9.a"> 
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                </direct> 
                <direct name="b2b" input="mult_9x9_slice.B_cfg" output="mult_9x9.b"> 
                </direct> 
                <direct name="out2out" input="mult_9x9.out" output="mult_9x9_slice.OUT_cfg"> 
                </direct> 
              </interconnect> 
              <power method="pin-toggle"> 
                <port name="A_cfg" energy_per_toggle="1.45e-12"/> 
                <port name="B_cfg" energy_per_toggle="1.45e-12"/> 
                <static_power power_per_instance="0.0"/> 
              </power> 
            </pb_type> 
            <interconnect> 
              <direct name="a2a" input="divisible_mult_18x18.a" 
output="mult_9x9_slice[1:0].A_cfg"> 
              </direct> 
              <direct name="b2b" input="divisible_mult_18x18.b" 
output="mult_9x9_slice[1:0].B_cfg"> 
              </direct> 
              <direct name="out2out" input="mult_9x9_slice[1:0].OUT_cfg" 
output="divisible_mult_18x18.out"> 
              </direct> 
            </interconnect> 
     
          </mode> 
     
          <mode name="mult_18x18"> 
            <pb_type name="mult_18x18_slice" num_pb="1"> 
              <input name="A_cfg" num_pins="18"/> 
              <input name="B_cfg" num_pins="18"/> 
              <output name="OUT_cfg" num_pins="36"/> 
     
              <pb_type name="mult_18x18" blif_model=".subckt multiply" num_pb="1" > 
                <input name="a" num_pins="18"/> 
                <input name="b" num_pins="18"/> 
                <output name="out" num_pins="36"/> 
                <delay_constant max="1.523e-9" in_port="mult_18x18.a" 
out_port="mult_18x18.out"/> 
                <delay_constant max="1.523e-9" in_port="mult_18x18.b" 
out_port="mult_18x18.out"/> 
              </pb_type> 
     
              <interconnect> 
                <direct name="a2a" input="mult_18x18_slice.A_cfg" output="mult_18x18.a"> 
                </direct> 
                <direct name="b2b" input="mult_18x18_slice.B_cfg" output="mult_18x18.b"> 
                </direct> 
                <direct name="out2out" input="mult_18x18.out" 
output="mult_18x18_slice.OUT_cfg"> 
                </direct> 
              </interconnect> 
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              <power method="pin-toggle"> 
                <port name="A_cfg" energy_per_toggle="1.09e-12"/> 
                <port name="B_cfg" energy_per_toggle="1.09e-12"/> 
                <static_power power_per_instance="0.0"/>      
              </power> 
            </pb_type> 
            <interconnect> 
              <direct name="a2a" input="divisible_mult_18x18.a" 
output="mult_18x18_slice.A_cfg"> 
              </direct> 
              <direct name="b2b" input="divisible_mult_18x18.b" 
output="mult_18x18_slice.B_cfg"> 
              </direct> 
              <direct name="out2out" input="mult_18x18_slice.OUT_cfg" 
output="divisible_mult_18x18.out"> 
              </direct> 
            </interconnect> 
          </mode> 
     
          <power method="sum-of-children"/> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <!-- Stratix IV input delay of 207ps is conservative for this architecture because this 
architecture does not have an input crossbar in the multiplier.  
         Subtract 72.5 ps delay, which is already in the connection block input mux, 
leading 
                  --> 
          <direct name="a2a" input="mult_36.a" output="divisible_mult_18x18[1:0].a"> 
            <delay_constant max="134e-12" in_port="mult_36.a" 
out_port="divisible_mult_18x18[1:0].a"/> 
          </direct> 
          <direct name="b2b" input="mult_36.b" output="divisible_mult_18x18[1:0].b"> 
            <delay_constant max="134e-12" in_port="mult_36.b" 
out_port="divisible_mult_18x18[1:0].b"/> 
          </direct> 
          <direct name="out2out" input="divisible_mult_18x18[1:0].out" output="mult_36.out"> 
            <delay_constant max="1.09e-9" in_port="divisible_mult_18x18[1:0].out" 
out_port="mult_36.out"/> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
      <mode name="mult_36x36"> 
        <pb_type name="mult_36x36_slice" num_pb="1"> 
          <input name="A_cfg" num_pins="36"/> 
          <input name="B_cfg" num_pins="36"/> 
          <output name="OUT_cfg" num_pins="72"/> 
     
          <pb_type name="mult_36x36" blif_model=".subckt multiply" num_pb="1"> 
            <input name="a" num_pins="36"/> 
            <input name="b" num_pins="36"/> 
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            <output name="out" num_pins="72"/> 
            <delay_constant max="1.523e-9" in_port="mult_36x36.a" 
out_port="mult_36x36.out"/> 
            <delay_constant max="1.523e-9" in_port="mult_36x36.b" 
out_port="mult_36x36.out"/> 
          </pb_type> 
     
          <interconnect> 
            <direct name="a2a" input="mult_36x36_slice.A_cfg" output="mult_36x36.a"> 
            </direct> 
            <direct name="b2b" input="mult_36x36_slice.B_cfg" output="mult_36x36.b"> 
            </direct> 
            <direct name="out2out" input="mult_36x36.out" output="mult_36x36_slice.OUT_cfg"> 
            </direct> 
          </interconnect> 
     
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="A_cfg" energy_per_toggle="2.13e-12"/> 
            <port name="B_cfg" energy_per_toggle="2.13e-12"/> 
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <!-- Stratix IV input delay of 207ps is conservative for this architecture because this 
architecture does not have an input crossbar in the multiplier.  
         Subtract 72.5 ps delay, which is already in the connection block input mux, 
leading 
         to a 134 ps delay. 
                  --> 
          <direct name="a2a" input="mult_36.a" output="mult_36x36_slice.A_cfg"> 
            <delay_constant max="134e-12" in_port="mult_36.a" 
out_port="mult_36x36_slice.A_cfg"/> 
          </direct> 
          <direct name="b2b" input="mult_36.b" output="mult_36x36_slice.B_cfg"> 
            <delay_constant max="134e-12" in_port="mult_36.b" 
out_port="mult_36x36_slice.B_cfg"/> 
          </direct> 
          <direct name="out2out" input="mult_36x36_slice.OUT_cfg" output="mult_36.out"> 
            <delay_constant max="1.93e-9" in_port="mult_36x36_slice.OUT_cfg" 
out_port="mult_36.out"/> 
          </direct> 
        </interconnect> 
     
      </mode> 
     
      <fc default_in_type="frac" default_in_val="0.15" default_out_type="frac" 
default_out_val="0.10"/> 
      <pinlocations pattern="spread"/> 
     
      <!-- Place this multiplier block every 8 columns from (and including) the sixth column --> 
      <gridlocations> 
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        <loc type="col" start="6" repeat="8" priority="2"/> 
      </gridlocations>     
      <power method="sum-of-children"/> 
    </pb_type> 
    <pb_type name="memory" height="6"> 
      <input name="addr1" num_pins="15"/> 
      <input name="addr2" num_pins="15"/> 
      <input name="data" num_pins="64"/> 
      <input name="we1" num_pins="1"/> 
      <input name="we2" num_pins="1"/> 
      <output name="out" num_pins="64"/> 
      <clock name="clk" num_pins="1"/> 
     
      <!-- Specify single port mode first --> 
      <mode name="mem_512x64_sp"> 
        <pb_type name="mem_512x64_sp" blif_model=".subckt single_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr" num_pins="9" port_class="address"/> 
          <input name="data" num_pins="64" port_class="data_in"/> 
          <input name="we" num_pins="1" port_class="write_en"/> 
          <output name="out" num_pins="64" port_class="data_out"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_512x64_sp.addr" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_512x64_sp.data" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_512x64_sp.we" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_512x64_sp.out" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="9.0e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[8:0]" output="mem_512x64_sp.addr"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[8:0]" 
out_port="mem_512x64_sp.addr"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[63:0]" output="mem_512x64_sp.data"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[63:0]" 
out_port="mem_512x64_sp.data"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_512x64_sp.we"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_512x64_sp.we"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_512x64_sp.out" output="memory.out[63:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_512x64_sp.out" 
out_port="memory.out[63:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_512x64_sp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
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      </mode> 
     
      <mode name="mem_1024x32_sp"> 
        <pb_type name="mem_1024x32_sp" blif_model=".subckt single_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr" num_pins="10" port_class="address"/> 
          <input name="data" num_pins="32" port_class="data_in"/> 
          <input name="we" num_pins="1" port_class="write_en"/> 
          <output name="out" num_pins="32" port_class="data_out"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_sp.addr" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_sp.data" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_sp.we" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_1024x32_sp.out" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="9.0e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[9:0]" output="mem_1024x32_sp.addr"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[9:0]" 
out_port="mem_1024x32_sp.addr"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[31:0]" output="mem_1024x32_sp.data"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[31:0]" 
out_port="mem_1024x32_sp.data"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_1024x32_sp.we"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_1024x32_sp.we"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_1024x32_sp.out" output="memory.out[31:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_1024x32_sp.out" 
out_port="memory.out[31:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_1024x32_sp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
     
      <mode name="mem_2048x16_sp"> 
        <pb_type name="mem_2048x16_sp" blif_model=".subckt single_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr" num_pins="11" port_class="address"/> 
          <input name="data" num_pins="16" port_class="data_in"/> 
          <input name="we" num_pins="1" port_class="write_en"/> 
          <output name="out" num_pins="16" port_class="data_out"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_sp.addr" clock="clk"/> 
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          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_sp.data" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_sp.we" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_2048x16_sp.out" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="9.0e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[10:0]" 
output="mem_2048x16_sp.addr"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[10:0]" 
out_port="mem_2048x16_sp.addr"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[15:0]" output="mem_2048x16_sp.data"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[15:0]" 
out_port="mem_2048x16_sp.data"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_2048x16_sp.we"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_2048x16_sp.we"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_2048x16_sp.out" output="memory.out[15:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_2048x16_sp.out" 
out_port="memory.out[15:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_2048x16_sp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
      <mode name="mem_4096x8_sp"> 
        <pb_type name="mem_4096x8_sp" blif_model=".subckt single_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr" num_pins="12" port_class="address"/> 
          <input name="data" num_pins="8" port_class="data_in"/> 
          <input name="we" num_pins="1" port_class="write_en"/> 
          <output name="out" num_pins="8" port_class="data_out"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_4096x8_sp.addr" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_4096x8_sp.data" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_4096x8_sp.we" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_4096x8_sp.out" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="9.0e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[11:0]" output="mem_4096x8_sp.addr"> 
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            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[11:0]" 
out_port="mem_4096x8_sp.addr"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[7:0]" output="mem_4096x8_sp.data"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[7:0]" 
out_port="mem_4096x8_sp.data"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_4096x8_sp.we"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_4096x8_sp.we"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_4096x8_sp.out" output="memory.out[7:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_4096x8_sp.out" 
out_port="memory.out[7:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_4096x8_sp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
      <mode name="mem_8192x4_sp"> 
        <pb_type name="mem_8192x4_sp" blif_model=".subckt single_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr" num_pins="13" port_class="address"/> 
          <input name="data" num_pins="4" port_class="data_in"/> 
          <input name="we" num_pins="1" port_class="write_en"/> 
          <output name="out" num_pins="4" port_class="data_out"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_sp.addr" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_sp.data" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_sp.we" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_8192x4_sp.out" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="9.0e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[12:0]" output="mem_8192x4_sp.addr"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[12:0]" 
out_port="mem_8192x4_sp.addr"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[3:0]" output="mem_8192x4_sp.data"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[3:0]" 
out_port="mem_8192x4_sp.data"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_8192x4_sp.we"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_8192x4_sp.we"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_8192x4_sp.out" output="memory.out[3:0]"> 
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            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_8192x4_sp.out" 
out_port="memory.out[3:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_8192x4_sp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
      <mode name="mem_16384x2_sp"> 
        <pb_type name="mem_16384x2_sp" blif_model=".subckt single_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr" num_pins="14" port_class="address"/> 
          <input name="data" num_pins="2" port_class="data_in"/> 
          <input name="we" num_pins="1" port_class="write_en"/> 
          <output name="out" num_pins="2" port_class="data_out"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_sp.addr" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_sp.data" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_sp.we" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_16384x2_sp.out" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="9.0e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[13:0]" 
output="mem_16384x2_sp.addr"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[13:0]" 
out_port="mem_16384x2_sp.addr"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[1:0]" output="mem_16384x2_sp.data"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[1:0]" 
out_port="mem_16384x2_sp.data"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_16384x2_sp.we"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_16384x2_sp.we"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_16384x2_sp.out" output="memory.out[1:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_16384x2_sp.out" 
out_port="memory.out[1:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_16384x2_sp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode>   
     
      <mode name="mem_32768x1_sp"> 
        <pb_type name="mem_32768x1_sp" blif_model=".subckt single_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
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          <input name="addr" num_pins="15" port_class="address"/> 
          <input name="data" num_pins="1" port_class="data_in"/> 
          <input name="we" num_pins="1" port_class="write_en"/> 
          <output name="out" num_pins="1" port_class="data_out"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_sp.addr" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_sp.data" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_sp.we" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_32768x1_sp.out" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="9.0e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[14:0]" 
output="mem_32768x1_sp.addr"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[14:0]" 
out_port="mem_32768x1_sp.addr"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[0:0]" output="mem_32768x1_sp.data"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[0:0]" 
out_port="mem_32768x1_sp.data"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_32768x1_sp.we"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_32768x1_sp.we"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_32768x1_sp.out" output="memory.out[0:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_32768x1_sp.out" 
out_port="memory.out[0:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_32768x1_sp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode>  
     
      <!-- Specify true dual port mode next --> 
      <mode name="mem_1024x32_dp"> 
        <pb_type name="mem_1024x32_dp" blif_model=".subckt dual_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr1" num_pins="10" port_class="address1"/> 
          <input name="addr2" num_pins="10" port_class="address2"/> 
          <input name="data1" num_pins="32" port_class="data_in1"/> 
          <input name="data2" num_pins="32" port_class="data_in2"/> 
          <input name="we1" num_pins="1" port_class="write_en1"/> 
          <input name="we2" num_pins="1" port_class="write_en2"/> 
          <output name="out1" num_pins="32" port_class="data_out1"/> 
          <output name="out2" num_pins="32" port_class="data_out2"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_dp.addr1" clock="clk"/> 
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          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_dp.data1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_dp.we1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_dp.addr2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_dp.data2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_1024x32_dp.we2" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_1024x32_dp.out1" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_1024x32_dp.out2" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="17.9e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[9:0]" 
output="mem_1024x32_dp.addr1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[9:0]" 
out_port="mem_1024x32_dp.addr1"/> 
          </direct> 
          <direct name="address2" input="memory.addr2[9:0]" 
output="mem_1024x32_dp.addr2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr2[9:0]" 
out_port="mem_1024x32_dp.addr2"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[31:0]" output="mem_1024x32_dp.data1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[31:0]" 
out_port="mem_1024x32_dp.data1"/> 
          </direct> 
          <direct name="data2" input="memory.data[63:32]" output="mem_1024x32_dp.data2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[63:32]" 
out_port="mem_1024x32_dp.data2"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_1024x32_dp.we1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_1024x32_dp.we1"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen2" input="memory.we2" output="mem_1024x32_dp.we2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we2" 
out_port="mem_1024x32_dp.we2"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_1024x32_dp.out1" output="memory.out[31:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_1024x32_dp.out1" 
out_port="memory.out[31:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout2" input="mem_1024x32_dp.out2" 
output="memory.out[63:32]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_1024x32_dp.out2" 
out_port="memory.out[63:32]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_1024x32_dp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
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      </mode> 
     
      <mode name="mem_2048x16_dp"> 
        <pb_type name="mem_2048x16_dp" blif_model=".subckt dual_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr1" num_pins="11" port_class="address1"/> 
          <input name="addr2" num_pins="11" port_class="address2"/> 
          <input name="data1" num_pins="16" port_class="data_in1"/> 
          <input name="data2" num_pins="16" port_class="data_in2"/> 
          <input name="we1" num_pins="1" port_class="write_en1"/> 
          <input name="we2" num_pins="1" port_class="write_en2"/> 
          <output name="out1" num_pins="16" port_class="data_out1"/> 
          <output name="out2" num_pins="16" port_class="data_out2"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_dp.addr1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_dp.data1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_dp.we1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_dp.addr2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_dp.data2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x16_dp.we2" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_2048x16_dp.out1" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_2048x16_dp.out2" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="17.9e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[10:0]" 
output="mem_2048x16_dp.addr1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[10:0]" 
out_port="mem_2048x16_dp.addr1"/> 
          </direct> 
          <direct name="address2" input="memory.addr2[10:0]" 
output="mem_2048x16_dp.addr2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr2[10:0]" 
out_port="mem_2048x16_dp.addr2"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[15:0]" output="mem_2048x16_dp.data1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[15:0]" 
out_port="mem_2048x16_dp.data1"/> 
          </direct> 
          <direct name="data2" input="memory.data[31:16]" output="mem_2048x16_dp.data2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[31:16]" 
out_port="mem_2048x16_dp.data2"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_2048x16_dp.we1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_2048x16_dp.we1"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen2" input="memory.we2" output="mem_2048x16_dp.we2"> 
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            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we2" 
out_port="mem_2048x16_dp.we2"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_2048x16_dp.out1" output="memory.out[15:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_2048x16_dp.out1" 
out_port="memory.out[15:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout2" input="mem_2048x16_dp.out2" 
output="memory.out[31:16]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_2048x16_dp.out2" 
out_port="memory.out[31:16]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_2048x16_dp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
      <mode name="mem_2048x8_dp"> 
        <pb_type name="mem_2048x8_dp" blif_model=".subckt dual_port_ram" class="memory" 
num_pb="1"> 
          <input name="addr1" num_pins="12" port_class="address1"/> 
          <input name="addr2" num_pins="12" port_class="address2"/> 
          <input name="data1" num_pins="8" port_class="data_in1"/> 
          <input name="data2" num_pins="8" port_class="data_in2"/> 
          <input name="we1" num_pins="1" port_class="write_en1"/> 
          <input name="we2" num_pins="1" port_class="write_en2"/> 
          <output name="out1" num_pins="8" port_class="data_out1"/> 
          <output name="out2" num_pins="8" port_class="data_out2"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x8_dp.addr1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x8_dp.data1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x8_dp.we1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x8_dp.addr2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x8_dp.data2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_2048x8_dp.we2" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_2048x8_dp.out1" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_2048x8_dp.out2" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="17.9e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[11:0]" 
output="mem_2048x8_dp.addr1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[11:0]" 
out_port="mem_2048x8_dp.addr1"/> 
          </direct> 
          <direct name="address2" input="memory.addr2[11:0]" 
output="mem_2048x8_dp.addr2"> 
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            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr2[11:0]" 
out_port="mem_2048x8_dp.addr2"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[7:0]" output="mem_2048x8_dp.data1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[7:0]" 
out_port="mem_2048x8_dp.data1"/> 
          </direct> 
          <direct name="data2" input="memory.data[15:8]" output="mem_2048x8_dp.data2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[15:8]" 
out_port="mem_2048x8_dp.data2"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_2048x8_dp.we1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_2048x8_dp.we1"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen2" input="memory.we2" output="mem_2048x8_dp.we2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we2" 
out_port="mem_2048x8_dp.we2"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_2048x8_dp.out1" output="memory.out[7:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_2048x8_dp.out1" 
out_port="memory.out[7:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout2" input="mem_2048x8_dp.out2" output="memory.out[15:8]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_2048x8_dp.out2" 
out_port="memory.out[15:8]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_2048x8_dp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
      <mode name="mem_8192x4_dp"> 
        <pb_type name="mem_8192x4_dp" blif_model=".subckt dual_port_ram" class="memory" 
num_pb="1"> 
          <input name="addr1" num_pins="13" port_class="address1"/> 
          <input name="addr2" num_pins="13" port_class="address2"/> 
          <input name="data1" num_pins="4" port_class="data_in1"/> 
          <input name="data2" num_pins="4" port_class="data_in2"/> 
          <input name="we1" num_pins="1" port_class="write_en1"/> 
          <input name="we2" num_pins="1" port_class="write_en2"/> 
          <output name="out1" num_pins="4" port_class="data_out1"/> 
          <output name="out2" num_pins="4" port_class="data_out2"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_dp.addr1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_dp.data1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_dp.we1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_dp.addr2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_dp.data2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_8192x4_dp.we2" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_8192x4_dp.out1" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_8192x4_dp.out2" clock="clk"/> 
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          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="17.9e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[12:0]" 
output="mem_8192x4_dp.addr1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[12:0]" 
out_port="mem_8192x4_dp.addr1"/> 
          </direct> 
          <direct name="address2" input="memory.addr2[12:0]" 
output="mem_8192x4_dp.addr2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr2[12:0]" 
out_port="mem_8192x4_dp.addr2"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[3:0]" output="mem_8192x4_dp.data1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[3:0]" 
out_port="mem_8192x4_dp.data1"/> 
          </direct> 
          <direct name="data2" input="memory.data[7:4]" output="mem_8192x4_dp.data2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[7:4]" 
out_port="mem_8192x4_dp.data2"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_8192x4_dp.we1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_8192x4_dp.we1"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen2" input="memory.we2" output="mem_8192x4_dp.we2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we2" 
out_port="mem_8192x4_dp.we2"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_8192x4_dp.out1" output="memory.out[3:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_8192x4_dp.out1" 
out_port="memory.out[3:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout2" input="mem_8192x4_dp.out2" output="memory.out[7:4]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_8192x4_dp.out2" 
out_port="memory.out[7:4]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_8192x4_dp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
      <mode name="mem_16384x2_dp"> 
        <pb_type name="mem_16384x2_dp" blif_model=".subckt dual_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr1" num_pins="14" port_class="address1"/> 
          <input name="addr2" num_pins="14" port_class="address2"/> 
          <input name="data1" num_pins="2" port_class="data_in1"/> 
          <input name="data2" num_pins="2" port_class="data_in2"/> 
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          <input name="we1" num_pins="1" port_class="write_en1"/> 
          <input name="we2" num_pins="1" port_class="write_en2"/> 
          <output name="out1" num_pins="2" port_class="data_out1"/> 
          <output name="out2" num_pins="2" port_class="data_out2"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_dp.addr1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_dp.data1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_dp.we1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_dp.addr2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_dp.data2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_16384x2_dp.we2" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_16384x2_dp.out1" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_16384x2_dp.out2" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="17.9e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[13:0]" 
output="mem_16384x2_dp.addr1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[13:0]" 
out_port="mem_16384x2_dp.addr1"/> 
          </direct> 
          <direct name="address2" input="memory.addr2[13:0]" 
output="mem_16384x2_dp.addr2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr2[13:0]" 
out_port="mem_16384x2_dp.addr2"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[1:0]" output="mem_16384x2_dp.data1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[1:0]" 
out_port="mem_16384x2_dp.data1"/> 
          </direct> 
          <direct name="data2" input="memory.data[3:2]" output="mem_16384x2_dp.data2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[3:2]" 
out_port="mem_16384x2_dp.data2"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_16384x2_dp.we1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_16384x2_dp.we1"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen2" input="memory.we2" output="mem_16384x2_dp.we2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we2" 
out_port="mem_16384x2_dp.we2"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_16384x2_dp.out1" output="memory.out[1:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_16384x2_dp.out1" 
out_port="memory.out[1:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout2" input="mem_16384x2_dp.out2" output="memory.out[3:2]"> 
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            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_16384x2_dp.out2" 
out_port="memory.out[3:2]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_16384x2_dp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
      <mode name="mem_32768x1_dp"> 
        <pb_type name="mem_32768x1_dp" blif_model=".subckt dual_port_ram" 
class="memory" num_pb="1"> 
          <input name="addr1" num_pins="15" port_class="address1"/> 
          <input name="addr2" num_pins="15" port_class="address2"/> 
          <input name="data1" num_pins="1" port_class="data_in1"/> 
          <input name="data2" num_pins="1" port_class="data_in2"/> 
          <input name="we1" num_pins="1" port_class="write_en1"/> 
          <input name="we2" num_pins="1" port_class="write_en2"/> 
          <output name="out1" num_pins="1" port_class="data_out1"/> 
          <output name="out2" num_pins="1" port_class="data_out2"/> 
          <clock name="clk" num_pins="1" port_class="clock"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_dp.addr1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_dp.data1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_dp.we1" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_dp.addr2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_dp.data2" clock="clk"/> 
          <T_setup value="509e-12" port="mem_32768x1_dp.we2" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_32768x1_dp.out1" clock="clk"/> 
          <T_clock_to_Q max="1.234e-9" port="mem_32768x1_dp.out2" clock="clk"/> 
          <power method="pin-toggle"> 
            <port name="clk" energy_per_toggle="17.9e-12"/>      
            <static_power power_per_instance="0.0"/> 
          </power> 
        </pb_type> 
        <interconnect> 
          <direct name="address1" input="memory.addr1[14:0]" 
output="mem_32768x1_dp.addr1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr1[14:0]" 
out_port="mem_32768x1_dp.addr1"/> 
          </direct> 
          <direct name="address2" input="memory.addr2[14:0]" 
output="mem_32768x1_dp.addr2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.addr2[14:0]" 
out_port="mem_32768x1_dp.addr2"/> 
          </direct> 
          <direct name="data1" input="memory.data[0:0]" output="mem_32768x1_dp.data1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[0:0]" 
out_port="mem_32768x1_dp.data1"/> 
          </direct> 
          <direct name="data2" input="memory.data[1:1]" output="mem_32768x1_dp.data2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.data[1:1]" 
out_port="mem_32768x1_dp.data2"/> 
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          </direct> 
          <direct name="writeen1" input="memory.we1" output="mem_32768x1_dp.we1"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we1" 
out_port="mem_32768x1_dp.we1"/> 
          </direct> 
          <direct name="writeen2" input="memory.we2" output="mem_32768x1_dp.we2"> 
            <delay_constant max="132e-12" in_port="memory.we2" 
out_port="mem_32768x1_dp.we2"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout1" input="mem_32768x1_dp.out1" output="memory.out[0:0]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_32768x1_dp.out1" 
out_port="memory.out[0:0]"/> 
          </direct> 
          <direct name="dataout2" input="mem_32768x1_dp.out2" output="memory.out[1:1]"> 
            <delay_constant max="40e-12" in_port="mem_32768x1_dp.out2" 
out_port="memory.out[1:1]"/> 
          </direct> 
          <direct name="clk" input="memory.clk" output="mem_32768x1_dp.clk"> 
          </direct> 
        </interconnect> 
      </mode> 
     
      <!-- Every input pin is driven by 15% of the tracks in a channel, every output pin is driven by 
10% of the tracks in a channel --> 
      <fc default_in_type="frac" default_in_val="0.15" default_out_type="frac" 
default_out_val="0.10"/> 
      <pinlocations pattern="spread"/> 
     
      <!-- Place this memory block every 8 columns from (and including) the second column --> 
      <gridlocations> 
        <loc type="col" start="2" repeat="8" priority="2"/> 
      </gridlocations> 
     
      <power method="sum-of-children"/> 
    </pb_type> 
  </complexblocklist> 
  <power> 
    <local_interconnect C_wire="2.5e-10"/> 
  </power> 
  <clocks> 
    <clock buffer_size="auto" C_wire="2.5e-10"/> 
  </clocks> 
</architecture>
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Tabela B. 1. Comparativo Pós P&R dos circuitos agrupados via VTRPack e DinPack –Experimento 
classe 1 
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ex5p 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 0,96 0,98 0,97 
Tseng 0,98 1,13 1,32 1,00 1,01 0,90 0,86 0,95 0,89 
Diffeq 1,00 1,00 1,17 0,88 0,93 1,00 1,00 1,01 1,01 
s298 0,92 0,97 0,91 0,95 0,97 0,87  0,93 1,00 0,96 
Bigkey 1,00 0,99 0,99 0,99 0,94 1,07 0,98 1,00 0,98 
Des 1,00 1,01 0,90 1,22 0,95 0,85 0,85 0,97 0,88 
Misex3 1,00 1,03 1,04 1,00 1,02 1,00 1,01 0,99 1,00 
Alu4 1,01 0,94 0,92 0,98 0,96 0,95 0,98 1,00 0,99 
Apex4 1,00 0,93 0,94 0,80 1,00 1,02 1,03 1,01 1,03 
Dsip 1,00 0,92 0,87 0,99 0,93 1,00 0,96 1,00 0,97 
Seq 1,00 1,06 1,10 0,99 0,97 1,00 0,97 0,97 0,97 
Apex2 1,00 1,05 1,09 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 
Frisc 1,00 0,95 0,91 0,99 1,01 1,00 0,95 1,01 1,01 
Elliptic 1,00 1,04 1,25 0,79 0,95 1,00 0,98 1,00 0,99 
Spla 0,99 0,95 0,93 0,99 0,98 1,02 1,02 0,99 1,01 
S38584.1 1,00 0,93 0,88 0,98 1,00 1,00 1,07 1,04 1,06 
Pdc 0,99 1,00 1,01 0,99 0,99 1,03 1,03 1,00 1,02 
S38417 1,00 0,93 0,91 0,98 0,95 0,88 0,88 1,00 0,92 
Ex1010 0,99 1,00 1,01 0,99 0,97 0,98 0,98 1,00 0,98 
Clma 0,99 0,97 0,96 1,00 0,96 1,00 0,98 0,99 0,98 
Média 0,99 0,99 1,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,99 0,98 
Melhor 0,98 0,92 0,87 0,79 0,93 0,85 0,86 0,95 0,88 
Pior 1,01 1,13 1,25 1,22 1,02 1,07 1,07 1,04 1,06 
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Tabela B. 2. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese dos circuitos agrupados via  
VTRPack e DinPack – Experimento classe1 

 

 

 

 

 

 

 

  

WireMap 
 

Circuito 
Tempo Absoluto (s)  

VTRPack  DinPack  
AGR P&R ∑ AGR P&R ∑ 

ex5p 1 24,71 25,71 1,03 10,7 11,73 
Tseng 0,86 9,94 10,8 0,97 6,7 7,67 
Diffeq 1,4 28,49 29,89 1,48 30 31,48 
s298 1,52 11,03 12,55 1,78 15,25 17,03 
Bigkey 2,01 14,19 16,2 2,36 10,3 12,66 
Des 1,69 25,15 26,84 1,87 27,82 26,69 
Misex3 1,71 33,35 35,06 1,83 30,4 32,23 
Alu4 3,78 107,21 110,99 3,95 112,78 116,73 
Apex4 8,17 329,62 337,79 9,4 333,33 342,73 
Dsip 4,94 721,43 726,37 5,28 201,48 206,76 
Seq 0,76 7,33 8,09 0,85 9,47 10,32 
Apex2 5,4 495,96 501,36 5,91 611,53 617,44 
Frisc 0,76 8,13 8,89 0,82 7,57 8,39 
elliptic 0,86 6,38 7,24 1,92 6,4 7,32 
Spla 2,59 367,68 370,27 2,72 348,5 351,22 
S38584.1 0,79 6,18 6,97 0,86 7,88 8,74 
Pdc 2,83 56,49 59,32 2,91 47,44 50,35 
S38417 2,76 73,42 76,18 2,99 73,99 76,98 
Ex1010 3,21 43,86 47,07 3,32 82,7 86,02 
Clma 1,51 17,29 18,8 1,69 15,99 17,68 
Média 2,43 119,39 121,82 2,70 99,51 102,01 

Relação de tempo 1,11 0,83 0,84 
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Experimentos classe 2 

Tabela B. 3. Comparativo Pós P&R dos circuitos agrupados via VTRPack e DinPack – Experimento 
classe 2 
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ex5p 1,00 1,02 1,01 1,02 0,98 0,94 0,96 0,99 0,97 
Tseng 1,00 0,99 1,00 0,97 1,01 0,95 0,96 0,99 0,97 
Diffeq 1,00 1,11 0,99 1,23 1,21 0,75 1,07 1,03 1,06 
s298 1,00 0,97 1,12 0,85 1,01 0,93 0,97 1,01 0,98 
Bigkey 1,00 1,09 0,99 1,16 1,02 0,77 0,84 0,95 0,87 
Des 1,00 1,09 1,01 1,13 1,00 1,00 0,92 0,96 0,93 
Misex3 1,00 0,95 0,81 1,02 1,00 0,93 1,00 1,04 1,01 
Alu4 1,00 1,02 1,01 1,02 1,01 0,96 0,97 1,01 0,98 
Apex4 1,00 1,02 1,00 1,03 0,95 0,97 0,97 1,00 0,98 
Dsip 1,00 1,18 1,00 1,30 1,02 1,00 0,86 0,87 0,86 
Seq 0,99 0,94 1,00 0,91 0,98 1,00 1,05 1,04 1,04 
Apex2 1,00 1,05 1,01 1,06 0,99 1,00 0,97 0,99 0,97 
Frisc 1,00 0,98 1,00 0,97 1,01 1,00 1,01 1,01 1,01 
Elliptic 1,00 0,97 1,13 0,88 0,98 1,00 1,02 1,01 1,02 
Spla 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
S38584.1 1,00 1,08 0,85 1,28 1,02 1,07 0,98 0,96 0,98 
Pdc 1,00 1,04 1,15 1,00 1,02 1,06 1,04 0,99 1,03 
S38417 1,00 0,91 1,37 0,69 0,97 1,00 1,06 1,04 1,05 
Ex1010 0,99 0,98 1,18 0,93 0,98 0,94 0,95 1,01 0,96 
clma 1,00 1,03 1,10 0,99 0,98 0,94 0,94 0,99 0,95 
Média 1,00 1,02 1,04 1,02 1,01 0,96 0,98 1,00 0,98 
Melhor 0,99 0,91 0,81 0,69 0,95 0,75 0,84 0,87 0,86 
Pior 1,00 1,18 1,37 1,30 1,21 1,07 1,07 1,04 1,06 
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Tabela B. 4.  Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese dos circuitos agrupados via 
VTRPack e DinPack – Experimento classe 2 

SVMap2 
 

Circuito 
Tempo Absoluto (s)  

VTRPack  DinPack  
AGR P&R ∑ AGR P&R ∑ 

ex5p 1,09 23,86 24,95 1,18 16,42 17,60 
tseng 0,74 11,96 12,70 0,80 11,86 12,66 
diffeq 0,86 16,48 17,34 0,92 15,57 16,49 
s298 1,75 10,95 12,70 1,94 28,13 30,07 
Bigkey 0,72 8,31 9,03 0,79 10,84 11,63 
Des 1,27 21,75 23,02 1,41 18,25 19,66 
Misex3 1,68 24,98 26,66 1,92 23,74 25,66 
Alu4 2,22 15,51 17,73 2,60 13,39 15,99 
Apex4 1,33 37,71 39,04 1,47 35,00 36,47 
Dsip 1,14 8,73 9,87 1,24 9,39 10,63 
seq 1,97 38,42 40,39 2,18 35,20 37,38 
Apex2 2,15 66,98 69,13 2,37 64,87 67,24 
Frisc 3,05 81,10 84,15 3,36 85,73 89,09 
elliptic 2,89 69,84 72,73 3,16 77,58 80,74 
spla 5,15 458,65 463,80 6,39 816,18 822,57 
S38584.1 3,13 75,55 78,68 3,37 30,61 33,98 
pdc 6,48 742,98 749,46 7,57 194,00 201,57 
S38417 3,37 102,36 105,73 3,39 87,91 91,30 
Ex1010 7,50 588,54 596,04 8,46 551,49 559,95 
clma 

8,25 
1165,0

8 
1173,33 

8,93 
1255,1

4 
1264,0

7 
Média 2,84 178,49 181,32 3,17 169,07 172,24 

Relação de tempo 1,12 0,95 0,95 
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Experimentos classe 3 
 

Tabela B. 5. Comparativo Pós P&R dos circuitos agrupados via VTRPack e DinPack – Experimento 
classe 3 

MogaMap 
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ex5p 1 0,97 0,89 1 0,96 0,89 0,95 1,01 0,95 
Tseng 1 1,03 1,06 0,99 0,92 1,11 0,98 0,99 1,07 
Diffeq 1 0,98 1,07 0,87 1 1 0,96 0,98 0,96 
s298 1,01 1,06 0,99 1,11 1,01 0,96 0,95 0,96 0,95 
Bigkey 1 1,08 1,11 1,01 0,97 0,81 0,81 0,95 0,81 
Des 1 1,02 1,05 1,01 1,08 0,94 0,89 0,94 0,89 
Misex3 1 1 0,99 1 0,96 0,92 0,94 0,97 0,94 
Alu4 1 1 1,01 0,99 0,99 0,96 0,95 0,99 0,95 
Apex4 1 1 0,99 1 0,94 0,94 0,94 1 0,94 
Dsip 1 0,88 1,01 0,68 1 1 1,02 0,98 1,02 
Seq 1 1 1,01 0,99 1,04 1 0,97 0,98 0,97 
Apex2 1 1 1,05 0,98 1 1 0,97 0,98 0,97 
Frisc 1 1,02 1,1 0,93 1,01 0,91 0,92 1 0,92 
Elliptic 1 1,01 0,9 1,1 0,97 0,96 0,97 0,99 0,97 
Spla 1 0,89 1,02 0,83 1,02 0,76 0,98 0,99 0,98 
S38584.1 1 0,98 0,99 0,99 0,98 1 0,98 0,99 0,97 
Pdc 1 1,04 0,97 1,07 0,99 1 0,99 0,98 0,99 
S38417 1 0,99 0,99 0,99 0,94 1,13 1,04 0,98 1,04 
Ex1010 0,98 0,98 0,93 0,99 0,95 0,95 0,96 1,01 0,96 
Clma 1 0,99 0,96 1,01 0,98 1 0,99 1 0,99 
Média 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 0,96 0,96 0,98 0,96 
Melhor 0,98 0,88 0,89 0,68 0,92 0,76 0,81 0,94 0,81 
Pior 1,01 1,08 1,11 1,11 1,08 1,13 1,04 1,01 1,07 
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Tabela B. 6. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese dos circuitos agrupados via 
VTRPack e DinPack – Experimento classe 3 

MogaMap  
 

Circuito 
Tempo Absoluto (s)  

VTRPack  DinPack  
AGR P&R ∑ AGR P&R ∑ 

ex5p 0,81 6,27 7,08 0,88 9,01 9,89 
tseng 0,76 7,06 7,82 0,82 5,61 6,43 
diffeq 0,72 9,13 9,85 0,70 8,22 8,92 
s298 1,31 15,28 16,59 1,46 11,27 12,73 
Bigkey 0,73 4,78 5,51 0,83 8,09 8,92 
Des 0,71 20,77 21,48 0,75 15,41 16,16 
Misex3 1,25 10,03 11,28 1,38 16,18 17,56 
Alu4 1,54 15,19 16,73 1,78 16,41 18,19 
Apex4 1,14 30,26 31,40 1,25 20,43 21,68 
Dsip 1,25 5,39 6,64 1,23 11,43 12,66 
seq 1,28 32,22 33,50 1,40 30,38 31,78 
Apex2 1,27 41,41 42,68 1,33 28,76 30,09 
Frisc 2,56 348,74 351,30 2,78 208,94 211,72 
elliptic 2,23 77,57 79,80 2,34 65,26 67,60 
spla 7,03 83,98 91,01 3,46 228,80 232,26 
S38584.1 2,72 45,18 47,90 2,76 54,48 57,24 
pdc 4,13 270,89 275,02 4,62 307,64 312,26 
S38417 3,07 45,26 48,33 3,13 136,21 139,34 
Ex1010 5,43 289,28 294,71 5,82 231,46 237,28 
clma 6,46 409,11 415,57 6,47 443,05 449,52 

Média 2,32 88,39 90,71 2,26 92,85 95,11 
Relação de tempo 0,97 1,05 1,05 
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Experimentos classe 4 
 

Tabela B. 7. Comparativo Pós P&R dos circuitos agrupados via VTRPack e DinPack – Experimento 
classe 4 
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ex5p 0,98 0,98 0,99 0,97 0,98 0,87 0,9 0,98 0,91 
tseng 1,00 0,99 0,99 0,99 0,96 1,00 0,97 0,99 0,98 
diffeq 1,00 0,98 0,87 1,14 0,96 0,9 0,91 1,00 0,94 
s298 1,00 0,99 1,02 0,98 0,95 1,06 1,02 0,98 1,01 
Bigkey 1,00 0,98 1,01 0,97 0,97 0,81 0,80 0,95 0,84 
Des 1,00 1,01 0,99 1,01 0,96 1,00 0,89 0,95 0,91 
Misex3 1,00 0,78 0,98 0,81 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 
Alu4 1,00 1,02 0,99 1,04 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 
Apex4 1,00 1,04 0,99 1,07 0,95 0,91 0,94 0,99 0,95 
Dsip 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 1,00 0,97 0,97 0,97 
seq 0,98 1,06 1,24 0,99 1,03 1,00 0,96 0,96 0,96 
Apex2 1,01 1,07 1,01 1,11 0,96 1,03 0,94 0,95 0,94 
Frisc 1,00 1,01 1,08 0,91 1,00 0,9 0,91 0,99 0,93 
elliptic 1,00 1,01 0,9 1,12 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 
spla 1,00 1,01 0,84 1,02 0,99 1,00 0,99 0,98 0,99 
S38584.1 1,00 1,05 1,52 0,79 0,94 0,96 0,84 0,9 0,86 
pdc 1,00 0,9 1,18 0,83 0,93 1,29 1,00 1,00 0,99 
S38417 1,00 0,99 1,14 0,88 1,03 1,04 1,01 0,99 1,01 
Ex1010 0,98 0,98 0,99 0,97 0,97 0,95 0,95 0,99 0,96 
clma 1,00 1,03 0,91 1,11 0,95 0,93 0,92 0,99 0,93 
Média 1,00 0,99 1,03 0,98 0,97 0,98 0,94 0,96 0,95 
Melhor 0,98 0,78 0,84 0,79 0,93 0,81 0,8 0,9 0,84 
Pior 1,01 1,07 1,52 1,14 1,03 1,29 1,02 1,00 1,01 



APÊNDICE B. RESULTADOS DO AGRUPAMENTO  240                                                                                
 

Tabela B. 8. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese dos circuitos agrupados via 
VTRPack e DinMap – Experimento classe 4 

 

 

 

 

 

 

MoBeeMap  
 

Circuito 
Tempo Absoluto (s)  

VTRPack  DinPack  
AGR P&R ∑ AGR P&R ∑ 

ex5p 0,80 6,15 6,95 0,87 5,83 6,70 
tseng 0,73 5,51 6,24 0,80 4,34 5,14 
diffeq 0,82 6,95 7,77 0,67 8,69 9,36 
s298 1,19 12,06 13,25 1,30 10,69 11,99 
Bigkey 0,74 4,85 5,59 0,83 8,02 8,85 
Des 0,69 25,01 25,70 0,70 14,71 15,41 
Misex3 1,21 14,51 15,72 1,34 14,45 15,79 
Alu4 1,62 15,12 16,74 1,83 12,75 14,58 
Apex4 1,18 29,99 31,17 1,23 19,70 20,93 
Dsip 1,12 9,71 10,83 1,25 7,82 9,07 
Seq 1,29 32,58 33,87 1,38 32,82 34,20 
Apex2 1,28 31,24 32,52 1,34 34,08 35,42 
Frisc 2,51 348,67 351,18 2,64 304,69 307,33 
elliptic 2,09 56,16 58,25 2,20 62,08 64,28 
Spla 3,16 106,93 110,09 3,49 199,00 202,49 
S38584.1 2,70 74,49 77,19 2,78 21,70 24,48 
Pdc 3,91 240,63 244,54 4,22 270,60 274,82 
S38417 8,09 60,28 68,37 3,08 124,06 127,14 
Ex1010 5,28 394,00 399,28 5,62 236,10 241,72 
Clma 5,54 456,55 462,09 6,02 489,22 495,24 
Média 2,30 96,57 98,87 2,18 94,07 96,25 
Relação de tempo 0,95 0,97 0,97 
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C 
Resultados Integrados 

Experimentos classe 1 
 

Tabela C. 1. Comparativo Pós P&R MogaMap + DinPack e  WireMap + VTRPack (Classe 1) 

 

  

WireMap + VTRPack /MogaMap + DinPack 
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ex5p 1,00 1,02 1,05 1,00 1,03 0,87 0,92 0,89 0,91 
Tseng 0,93 1,06 1,11 1,00 0,95 1,00 0,95 1,01 0,97 
Diffeq 1,03 1,01 1,17 0,76 1,03 1,00 0,98 1,02 1,00 
s298 0,92 0,88 0,94 0,82 1,09 0,94 0,99 1,02 1,00 
Bigkey 1,00 0,98 0,90 1,01 0,99 1,00 1,03 1,02 1,03 
Des 0,64 0,97 0,93 0,99 0,90 0,80 0,91 0,92 0,92 
Misex3 0,94 1,03 1,06 1,01 1,01 0,92 0,88 0,94 0,90 
Alu4 0,97 0,99 0,98 1,00 1,07 1,09 0,92 1,08 0,98 
Apex4 0,97 0,98 0,93 1,00 0,89 0,97 0,85 0,91 0,86 
Dsip 1,01 0,93 1,25 0,69 1,09 1,00 0,86 0,98 0,89 
Seq 0,96 1,01 1,04 1,00 1,02 1,00 0,88 0,96 0,90 
Apex2 0,94 1,01 1,06 0,98 0,91 0,94 0,88 0,88 0,88 
Frisc 0,99 0,91 0,90 0,92 1,02 1,05 0,95 1,10 0,99 
Elliptic 1,03 1,03 0,95 1,10 1,04 0,97 0,94 0,95 0,94 
Spla 0,94 0,87 0,92 0,84 0,85 0,70 0,88 0,89 0,88 
S38584.1 0,98 0,96 0,94 0,99 0,97 1,00 0,96 0,97 0,96 
Pdc 0,93 0,99 0,98 1,00 0,86 0,91 0,79 0,79 0,79 
S38417 0,97 0,96 0,92 1,00 0,96 1,00 0,99 1,01 1,00 
Ex1010 0,94 0,99 0,98 0,99 1,00 1,02 0,79 0,91 0,81 
Clma 1,00 1,01 1,00 1,02 0,98 0,95 0,94 0,94 0,94 
Média 0,95 0,98 1,00 0,96 0,98 0,96 0,91 0,96 0,93 
Melhor 0,64 0,87 0,90 0,69 0,85 0,70 0,79 0,79 0,79 
Pior 1,03 1,06 1,25 1,10 1,09 1,09 1,03 1,10 1,03 
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Tabela C. 2. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese MogaMap+DinPack x WireMap + 
VTRPack (Classe 1) 

 

  

Tempo Absoluto (s) 
 

Circuito 
WireMap +VTRPack MogaMap +DinPack 

MAP AGR P&R ∑ MAP AGR P&R ∑ 
ex5p 1,06 0,86 9,94 11,86 5,01 0,88 9,01 14,90 
Tseng 1,99 0,79 6,18 8,96 3,54 0,82 5,61 9,97 
Diffeq 1,36 0,76 8,13 10,25 3,72 0,70 8,22 12,64 
s298 2,20 1,51 17,29 21,00 4,99 1,46 11,27 17,72 
Bigkey 1,74 0,76 7,33 9,83 1,96 0,83 8,09 10,88 
Des 2,26 0,98 24,71 27,95 10,90 0,75 15,41 27,06 
Misex3 0,98 1,52 11,03 13,53 2,80 1,38 16,18 20,36 
Alu4 0,70 2,01 14,19 16,90 3,21 1,78 16,41 21,40 
Apex4 1,45 1,41 28,49 31,35 11,60 1,25 20,43 33,28 
Dsip 1,54 0,86 6,38 8,78 4,04 1,23 11,43 16,70 
Seq 1,62 1,69 25,15 28,46 10,23 1,40 30,38 42,01 
Apex2 0,97 1,71 33,35 36,03 1,65 1,33 28,76 31,74 
Frisc 3,46 2,59 367,68 373,73 5,69 2,78 208,94 217,41 
elliptic 4,09 2,76 73,42 80,27 21,97 2,34 65,26 89,57 
spla 2,43 3,78 107,21 113,42 5,76 3,46 228,80 238,02 
S38584.1 4,46 2,83 56,49 63,78 34,02 2,76 54,48 91,26 
pdc 4,18 4,94 721,43 730,55 36,80 4,62 307,64 349,06 
S38417 6,91 3,21 43,86 53,98 10,18 3,13 136,21 149,52 
Ex1010 3,32 8,17 329,62 341,11 11,42 5,82 231,46 248,70 
clma 4,80 5,40 495,96 506,16 11,05 6,47 443,05 460,57 
Média  2,58 2,43 119,39 124,40 10,03 2,26 92,85 105,14 
Relação (MogaMap+DinPack/WireMap+VTRPack) 3,89 0,93 0,78 0,85 
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Experimentos classe 2 
 

Tabela C.3. Comparativo Pós P&R MogaMap + DinPack e  SVMap2 + VTRPack (Classe 2) 

 

  

SVMap2 + VTRPAck /MogaMap + DinPack 
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ex5p 0,72 0,91 1,06 0,84 0,62 0,79 0,64 0,75 0,67 
Tseng 0,93 0,98 1,10 0,82 0,81 0,95 0,89 1,02 0,93 
Diffeq 0,90 0,94 1,33 0,57 0,81 1,00 0,86 0,84 0,85 
s298 0,84 0,86 1,06 0,71 0,95 1,00 0,90 0,88 0,90 
Bigkey 1,05 1,07 0,90 1,18 0,99 1,00 0,93 0,99 0,95 
Des 0,47 0,85 0,76 0,90 0,75 0,80 0,93 0,80 0,90 
Misex3 0,75 0,94 1,07 0,88 0,75 0,85 0,73 0,87 0,77 
Alu4 0,82 1,04 0,99 1,06 0,94 1,09 0,78 0,96 0,84 
Apex4 0,82 0,94 0,93 0,94 0,76 0,97 0,78 0,95 0,82 
Dsip 1,00 0,96 1,26 0,72 1,03 1,00 0,83 1,05 0,88 
Seq 0,72 0,92 1,05 0,86 0,81 1,00 0,79 0,88 0,82 
Apex2 0,70 0,90 1,07 0,83 0,72 1,00 0,68 0,70 0,69 
Frisc 0,91 0,96 0,97 0,95 0,92 0,95 0,87 1,02 0,90 
Elliptic 0,97 1,03 1,20 0,94 0,95 0,97 0,96 0,92 0,95 
Spla 0,72 0,87 0,92 0,86 0,72 0,75 0,73 0,77 0,74 
S38584.1 0,88 0,96 0,95 0,99 0,82 0,93 0,81 0,86 0,82 
Pdc 0,75 0,95 0,98 0,94 0,75 0,91 0,76 0,80 0,77 
S38417 0,88 0,97 1,25 0,84 0,87 1,14 1,00 0,92 0,98 
Ex1010 0,79 0,89 1,17 0,83 0,95 1,12 0,77 0,93 0,80 
clma 0,67 0,88 1,09 0,78 0,60 0,82 0,59 0,67 0,61 
Média 0,81 0,94 1,06 0,87 0,83 0,95 0,81 0,88 0,83 
Melhor 0,47 0,85 0,76 0,57 0,60 0,75 0,59 0,67 0,61 
Pior 1,05 1,07 1,33 1,18 1,03 1,14 1,00 1,05 0,98 
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Tabela C. 4. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese MogaMap+DinPack x WireMap + 
VTRPack (Classe 2) 

 

 

  

Tempo Absoluto (s) 
 

Circuito 
SVMap2 +VTRPack MogaMap +DinPack 

MAP AGR P&R ∑ MAP AGR P&R ∑ 
ex5p 2,16 1,09 23,86 27,11 5,01 0,88 9,01 14,9 
Tseng 2,12 0,74 11,96 14,82 3,54 0,82 5,61 9,97 
Diffeq 2,08 0,86 16,48 19,42 3,72 0,7 8,22 12,64 
s298 2,13 1,75 10,95 14,83 4,99 1,46 11,27 17,72 
Bigkey 2,13 0,72 8,31 11,16 1,96 0,83 8,09 10,88 
Des 2,9 1,27 21,75 25,92 10,9 0,75 15,41 27,06 
Misex3 1,8 1,68 24,98 28,46 2,8 1,38 16,18 20,36 
Alu4 1,51 2,22 15,51 19,24 3,21 1,78 16,41 21,4 
Apex4 2,04 1,33 37,71 41,08 11,6 1,25 20,43 33,28 
Dsip 1,06 1,14 8,73 10,93 4,04 1,23 11,43 16,7 
Seq 1,86 1,97 38,42 42,25 10,23 1,4 30,38 42,01 
Apex2 1,58 2,15 66,98 70,71 1,65 1,33 28,76 31,74 
Frisc 4,47 3,05 81,1 88,62 5,69 2,78 208,94 217,41 
Elliptic 3,22 2,89 69,84 75,95 21,97 2,34 65,26 89,57 
Spla 4,81 5,15 458,65 468,61 5,76 3,46 228,8 238,02 
S38584.1 4,23 3,13 75,55 82,91 34,02 2,76 54,48 91,26 
Pdc 4,81 6,48 742,98 754,27 36,8 4,62 307,64 349,06 
S38417 4,9 3,37 102,36 110,63 10,18 3,13 136,21 149,52 
Ex1010 5,58 7,5 588,54 601,62 11,42 5,82 231,46 248,7 
Clma 5,6 8,25 1165,08 1178,93 11,05 6,47 443,05 460,57 
Média 3,05 2,84 178,49 184,37 10,02 2,26 92,85 105,14 

Relação (MogaMap+DinPack/SVMap2+VTRPack) 3,29 0,80 0,52 0,57 
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Experimentos classe 3 
 

Tabela C. 5. Comparativo Pós P&R MoBeeMap + DinPack e  SVMap2 + VTRPack (Classe 3) 
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ex5p 1,00 0,93 0,81 1,00 1,00 0,90 0,91 0,91 0,91 
tseng 0,92 1,02 1,03 1,00 0,90 1,00 0,79 0,85 0,81 
diffeq 1,03 0,82 0,86 0,77 1,02 1,00 1,00 1,06 1,02 
s298 0,92 0,80 0,78 0,82 1,12 1,00 0,95 1,06 0,98 
Bigkey 1,00 0,98 0,90 1,01 0,99 1,00 1,03 1,02 1,02 
Des 0,60 0,75 0,74 0,75 0,81 0,90 0,94 1,01 0,96 
Misex3 0,95 0,87 0,98 0,81 1,07 1,00 0,89 0,98 0,92 
Alu4 0,98 0,99 0,98 1,00 1,03 1,09 0,92 1,07 0,97 
Apex4 0,97 0,99 0,98 1,00 0,88 0,91 0,84 0,86 0,85 
Dsip 1,01 1,02 1,01 0,99 1,07 1,00 0,84 0,95 0,87 
seq 0,95 0,94 0,82 1,00 1,00 1,00 0,88 0,96 0,90 
Apex2 0,97 1,03 1,09 1,00 0,94 0,97 0,85 0,89 0,86 
Frisc 0,99 0,94 0,89 0,99 1,02 1,00 0,95 1,05 0,97 
elliptic 1,04 1,03 1,07 0,99 1,05 1,00 0,93 0,97 0,94 
spla 0,94 0,86 0,91 0,84 0,84 0,91 0,87 0,90 0,88 
S38584.1 0,97 0,82 0,67 0,98 1,00 1,04 0,88 0,90 0,88 
pdc 0,92 0,95 0,85 0,99 0,83 0,91 0,80 0,81 0,80 
S38417 0,97 0,91 0,80 1,00 1,00 0,92 1,03 1,01 1,02 
Ex1010 0,95 0,99 0,97 0,99 1,01 1,05 0,78 0,93 0,81 
clma 1,01 0,94 1,00 0,91 0,96 0,91 0,92 0,88 0,91 
Média 0,95 0,93 0,91 0,94 0,98 0,98 0,90 0,95 0,91 
Melhor 0,60 0,75 0,67 0,75 0,81 0,90 0,78 0,81 0,80 
Pior 1,04 1,03 1,09 1,01 1,12 1,09 1,03 1,07 1,02 
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Tabela C. 6. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese MogaMap+DinPack x WireMap + 
VTRPack (Classe 3) 

 

 
  

Tempo Absoluto (s) 
 

Circuito 
WireMap +VTRPack MoBeeMap +DinPack 

MAP AGR P&R ∑ MAP AGR P&R ∑ 
ex5p 1,06 0,86 9,94 11,86 3,09 0,80 6,15 10,04 
tseng 1,99 0,79 6,18 8,96 4,26 0,73 5,51 10,50 
diffeq 1,36 0,76 8,13 10,25 5,17 0,82 6,95 12,94 
s298 2,20 1,51 17,29 21,00 6,39 1,19 12,06 19,64 
Bigkey 1,74 0,76 7,33 9,83 2,36 0,74 4,85 7,95 
Des 2,26 0,98 24,71 27,95 14,98 0,69 25,01 40,68 
Misex3 0,98 1,52 11,03 13,53 3,40 1,21 14,51 19,12 
Alu4 0,70 2,01 14,19 16,90 4,55 1,62 15,12 21,29 
Apex4 1,45 1,41 28,49 31,35 15,20 1,18 29,99 46,37 
Dsip 1,54 0,86 6,38 8,78 6,07 1,12 9,71 16,90 
Seq 1,62 1,69 25,15 28,46 14,18 1,29 32,58 48,05 
Apex2 0,97 1,71 33,35 36,03 1,98 1,28 31,24 34,50 
Frisc 3,46 2,59 367,68 373,73 6,79 2,51 348,67 357,97 
elliptic 4,09 2,76 73,42 80,27 24,01 2,09 56,16 82,26 
spla 2,43 3,78 107,21 113,42 6,97 3,16 106,93 117,06 
S38584.1 4,46 2,83 56,49 63,78 36,84 2,70 74,49 114,03 
pdc 4,18 4,94 721,43 730,55 40,29 3,91 240,63 284,83 
S38417 6,91 3,21 43,86 53,98 14,13 8,09 60,28 82,50 
Ex1010 3,32 8,17 329,62 341,11 16,48 5,28 394,00 415,76 
clma 4,80 5,40 495,96 506,16 15,28 5,54 456,55 477,37 
Média 2,58 2,43 119,39 124,40 12,12 2,30 96,57 110,99 

Relação (MogaMap+DinPack/SVMap2+VTRPack) 4,70 0,95 0,81 0,89 
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Experimentos classe 4 
 

Tabela C. 7. Comparativo Pós P&R MoBeeMap + DinPack e  SVMap2 + VTRPack (Classe 4) 
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ex5p 0,72 0,83 0,82 0,84 0,60 0,82 0,63 0,76 0,66 
tseng 0,92 0,94 1,03 0,82 0,77 0,95 0,74 0,85 0,77 
diffeq 0,90 0,77 0,98 0,57 0,81 1,00 0,87 0,87 0,87 
s298 0,84 0,78 0,88 0,71 0,97 1,07 0,87 0,91 0,88 
Bigkey 1,05 1,07 0,90 1,18 0,99 1,00 0,93 0,98 0,95 
Des 0,44 0,66 0,60 0,69 0,68 0,90 0,96 0,88 0,94 
Misex3 0,76 0,80 0,98 0,71 0,80 0,93 0,74 0,91 0,79 
Alu4 0,83 1,04 0,99 1,06 0,91 1,09 0,78 0,95 0,84 
Apex4 0,82 0,95 0,98 0,94 0,75 0,91 0,78 0,91 0,81 
Dsip 1,00 1,04 1,02 1,04 1,00 1,00 0,82 1,01 0,86 
seq 0,71 0,85 0,83 0,86 0,79 1,00 0,80 0,88 0,82 
Apex2 0,72 0,93 1,10 0,84 0,74 1,03 0,66 0,71 0,67 
Frisc 0,91 0,99 0,96 1,02 0,91 0,91 0,86 0,98 0,89 
elliptic 0,98 1,02 1,34 0,85 0,96 1,00 0,95 0,94 0,95 
spla 0,72 0,87 0,91 0,86 0,71 0,98 0,72 0,78 0,74 
S38584.1 0,87 0,83 0,68 0,98 0,84 0,96 0,74 0,79 0,75 
pdc 0,74 0,91 0,85 0,93 0,73 0,91 0,76 0,82 0,77 
S38417 0,88 0,92 1,09 0,84 0,90 1,05 1,04 0,93 1,00 
Ex1010 0,80 0,89 1,16 0,83 0,97 1,16 0,76 0,95 0,80 
clma 0,67 0,82 1,09 0,70 0,58 0,78 0,58 0,63 0,59 
Média 0,81 0,90 0,96 0,86 0,82 0,97 0,80 0,87 0,82 
Melhor 0,44 0,66 0,60 0,57 0,58 0,78 0,58 0,63 0,59 
Pior 1,05 1,07 1,34 1,18 1,00 1,16 1,04 1,01 1,00 
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Tabela C. 8. Comparativo de tempo de execução do fluxo de síntese MogaMap+DinPack x WireMap + 
VRPack (Classe 4) 

 

 

 

Tempo Absoluto (s) 
 

Circuito 
SVMap2 +VTRPack MoBeeMap +DinPack 

MAP AGR P&R ∑ MAP AGR P&R ∑ 
ex5p 2,16 1,09 23,86 27,11 3,09 0,80 6,15 10,04 
Tseng 2,12 0,74 11,96 14,82 4,26 0,73 5,51 10,50 
Diffeq 2,08 0,86 16,48 19,42 5,17 0,82 6,95 12,94 
s298 2,13 1,75 10,95 14,83 6,39 1,19 12,06 19,64 
Bigkey 2,13 0,72 8,31 11,16 2,36 0,74 4,85 7,95 
Des 2,9 1,27 21,75 25,92 14,98 0,69 25,01 40,68 
Misex3 1,8 1,68 24,98 28,46 3,40 1,21 14,51 19,12 
Alu4 1,51 2,22 15,51 19,24 4,55 1,62 15,12 21,29 
Apex4 2,04 1,33 37,71 41,08 15,20 1,18 29,99 46,37 
Dsip 1,06 1,14 8,73 10,93 6,07 1,12 9,71 16,90 
Seq 1,86 1,97 38,42 42,25 14,18 1,29 32,58 48,05 
Apex2 1,58 2,15 66,98 70,71 1,98 1,28 31,24 34,50 
Frisc 4,47 3,05 81,1 88,62 6,79 2,51 348,67 357,97 
Elliptic 3,22 2,89 69,84 75,95 24,01 2,09 56,16 82,26 
Spla 4,81 5,15 458,65 468,61 6,97 3,16 106,93 117,06 
S38584.1 4,23 3,13 75,55 82,91 36,84 2,70 74,49 114,03 
Pdc 4,81 6,48 742,98 754,27 40,29 3,91 240,63 284,83 
S38417 4,9 3,37 102,36 110,63 14,13 8,09 60,28 82,50 
Ex1010 5,58 7,5 588,54 601,62 16,48 5,28 394,00 415,76 
Clma 5,6 8,25 1165,08 1178,93 15,28 5,54 456,55 477,37 
Média 3,05 2,84 178,49 184,37 12,12 2,30 96,57 110,99 

Relação (MogaMap+DinPack/SVMap2+VTRPack) 3,97 0,81 0,54 0,60 


