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Glossário

AGP. (Accelerated Graphics Port). Protocolo de comunicação usado pelo controlador de vídeo do

PC.

ASIC. (Application Specific Integrated Circuit). Circuito dedicado ao uso de uma determinada

aplicação

Bandwith.  Tamanho em bits do barramento de dados.

Barramento.  Via de dados e endereço comum á vários dispositivos.

Bottleneck.  Caminho crítico entre dois pontos.

Bridge.  Hardware que conecta dois segmentos de barramento.

Burst.  Transação de entrada e saída composta de mais de uma fase de dados.

Chip-set.  Grupo de componentes de hardware destinado a ligar o processador aos demais

componentes do computador.

CLB.  (Configurable Logic Block). Elemento básico da família de dispositivos Xilinx que

desempenha funções lógicas.

Core. Aplicação desenvolvida para propósitos gerais.

Device Driver. Software que usa rotinas de baixo nível para controlar um dispositivo.

Dword.  Conjunto de 32 bits.

EISA.  (Extended Industry Standard Architecture). Barramento de I/O para conexão de dispositivos

periféricos.

Fase de dados.  Instante de tempo em que os dados estão presentes no barramento.

Fase de endereço.  Instante de tempo em que o endereço do dispositivo alvo está presente no

barramento.

Flip-Flop.  Elemento que armazena um bit e sensível à subida do relógio.

FPGA.  (Field Programmable Gate Array). Vetor de células lógicas configuráveis.

Handshake.  Protocolo de comunicação usado em transações assíncronas.

Host.  Na arquitetura PCI, barramento host se refere ao barramento processador-memória.

HOT 1.  (Hardware Object Tecnology). Plataforma de prototipação PCI.

IOB.  (Input/Output Block). Elemento da família de dispositivos lógicos da Xilinx que interfaceia o

CLB e o conjunto de pinos.

IP.  (Intellectual Property).

ISA.  (Industry Standard Architecture). Barramento de I/O para conexão de dispositivos

periféricos.
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Latch.  Elemento que armazena um bit e sensível durante o período de ativação do relógio.

MCA.  (Micro Channel Architecture). Barramento de I/O para conexão de dispositivos periféricos.

Mestre.  Dispositivo que inicia uma transação no barramento enviando o endereço e controlando a

leitura/escrita dos dados.

PCI.  (Peripheral Component Interconnect). Barramento de I/O para conexão de dispositivos

periféricos.

PCI Express.  Protocolo para comunicação de dispositivos de alta velocidade.

Target.  Dispositivo presente no barramento que é o alvo de uma transação.

Testbench.  Um modelo em VHDL para verificação de projetos desenvolvidos também em VHDL.

Throughput.  Quantidade de dados transmitidos em um determinado espaço de tempo.

Transação.  Fases de endereço e dados destinadas à troca de informações através do barramento.

VESA.  (Vídeo Eletronics Standard Association). Barramento de I/O especializado para

comunicações de aplicações  periféricas de vídeo.

VHDL.  (Very High Speed Integrated Circuits). Linguagem de descrição de hardware.

Word.  Conjunto de 16 bits.

XC4000.  Família de dispositivos lógicos pragramáveis da Xilinx.

Xchecker.  Cabo de comunicação que liga o PC à uma plataforma de prototipação, usado para

configurar o FPGA.
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Resumo

Peripheral Component Interconnect (PCI) é um protocolo de comunicação para

dispositivos de alta velocidade que  requerem uma  alta vazão de dados (throughput),  tais

como, controladores de vídeo e de rede de computadores. O protocolo PCI é um protocolo

síncrono e possui várias versões com diferentes larguras de barramento e freqüência. Esta

dissertação, em particular, trata da implementação do protocolo PCI para dispositivos do

tipo escravos targets, versão 2.2, com 32 bits de dados e endereços multiplexados, a 33

MHz, e uma vazão de 132 MB/s. O protocolo foi implementado em VHDL 93, com a

funcionalidade validada através de testbenches. O core PCI foi implementado, visando sua

validação, na plataforma de prototipação HOT I, da Virtual Computer Corporation, em um

FPGA  Xilinx, componente XC4013E-PQ240.  Um conjunto de rotinas utilizando

interrupções da BIOS e device drivers foram desenvolvidas para dar suporte a futuros testes

de implementação do core PCI na plataforma HOT I. Um estudo de caso, visando validar a

funcionalidade do core PCI foi desenvolvido. Esta aplicação simula o acesso ao banco de

memória da plataforma HOT I.



x

Abstract

Peripheral Component Interconnect (PCI) is a communication protocol for high-

speed devices that need high throughput as video and computer network controllers. PCI

protocol is synchronous and has many versions with distinct bandwidth and frequency. This

dissertation is about PCI protocol for targets devices, compliance with revision 2.2,

multiplexed 32 bits data and address, 33 MHz and 132 MB/s throughput. The protocol was

implemented  on VHDL 93 language and validated through testbenches. The PCI core was

loaded on XC4013E-PQ240 Xilinx FPGA that is a component of Virtual Computer

Corporation HOT 1 prototyping platform. HOT 1 platform was connected to PC with a

standard 32 bits and 33 MHz PCI bus. Software applications were implemented with BIOS

interrupt routines and device drivers for hardware configuration and I/O operation. A case

study was developed to show how to do HOT 1 memory access through PCI interface.
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Capítulo 1 

Introdução

Nas aplicações que envolvem processamento digital de dados, tem surgido a

necessidade por dispositivos cada vez mais rápidos e eficientes na transferência de dados

entre sistemas de computadores e o meio externo, como por exemplo: processamento

gráfico de imagens, processamento de som, e telecomunicações (a popularização da

internet tem criado tal demanda nesta área).   Para satisfazer estas necessidades,  é

fundamental que o sistema de barramento evolua conjuntamente, sendo capaz de gerenciar

e garantir o tráfego de dados para sistemas de alto desempenho, evitando-se gargalos quase

sempre presentes em sistemas com dispositivos velozes.

Padrões como o ISA [1] [2] embora simples e barato, não tem sido suficiente para

responder à corrida por bom desempenho, tendo em vista suas características: 16 bits e 8

MHz, o que lhe dá uma tráfego teórico máximo de 16 MB/s, o que é pouco para aplicações

velozes como gráficas e de rede. Outras arquiteturas, como MCA [3] [4], EISA [2] e VESA

[5] ou deixaram de ser padrão (se é que um dia foram) ou eram complexas e caras (senão

todas as opções). Assim, a evolução da indústria eletrônica passou a motivar a criação de

padrões abertos para barramentos de computadores pessoais que permitissem relativa

simplicidade de  projetos, redução de custos, tornasse possível criar uma variedade de

aplicações in-cards e que fosse compatível com as diversas arquiteturas existentes. O

padrão Peripheral Component Interconnect (PCI) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

[15] [16] [17] [18] criado pela Intel em 1992 é um destes barramentos, indicado para

oferecer alto desempenho na transferência de dados entre sistemas com diferentes

arquiteturas e plataformas, com sua freqüência de 33 ou 66 MHz, e  barramento com 32 ou
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64 bits de dados/endereço, permitindo uma vazão de até 128 MB/s e 528 MB/s,

respectivamente.

Com a popularização do barramento PCI em aplicações que requerem alto

desempenho, apareceu no mercado IP-cores [12] [13] [14] [15] [17] com diversas

dimensões de barramento, velocidade de operação e com diferentes custo de

implementação. Estes cores são geralmente fornecidos como componentes off-the-shelf, ou

como hard ou firm e soft cores ao serem integrados em sistemas completos, em SoCs [19].

Como um hard  core, uma interface PCI pode ser embarcada em um componente

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) colocado em placas de periféricos de alta

velocidade que atenda a uma vasta gama de aplicações que requerem alto desempenho.

Desta forma, o sistema é fixo com funções específicas, sem reconfigurabilidade. Este tipo

de abordagem requer um alto investimento inicial devido o preparo do  lay-out, máscaras e

fundições de silício, só justificável em alta escala de produção. Por outro lado, com o

surgimento de dispositivos reconfiguráveis de alta integração e velocidade de chaveamento,

como os FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) e similares, torna-se possível o acesso

a este tipo de tecnologia de barramento, permitindo a construção de aplicações

personalizada a um menor custo e maior flexibilidade, para projetos de baixa escala de

produção.

A demanda por cores de qualidade em aplicações que requeiram uma interface PCI,

seja na indústria ou na academia, é uma realidade. Por se tratar de um protocolo de

validação complexa, com parâmetros de temporização críticos e por ser um protocolo que

deve se ajustar a várias aplicações que requerem alto desempenho, PCI se torna uma

solução não trivial a ser implementada e aplicada rotineiramente, principalmente em

aplicações acadêmicas.

Em iniciativas como o OpenCores [20], BrazilIP [21] e Design-and-Reuse [22],

observam-se a preocupação cada vez maior da comunidade acadêmica e industrial na

discussão de cores como este,  principalmente para plataformas reconfiguráveis em

aplicações de média complexidade.

O protocolo PCI padrão, embora requeira uma série de requisitos funcionais, pode ser

facilmente ajustado às necessidades de um determinado cliente, permitindo um menor custo

de implementação e otimização de hardware.  Hoje em dia cores ou macrocélulas  de
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barramentos PCI têm sido oferecidos no mercado mundial [23] [24] a preços nem sempre

acessíveis às pequenas e médias empresas, como no Brasil.

Tendo em vista tais considerações, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma

interface PCI tipo target, para conexão de periféricos no barramento PCI de um

computador pessoal, de 32 bits e 33 MHz, capaz de atender transações burst. Vista como

um dispositivo mapeado no espaço de memória, sua tarefa no estudo de caso proposto no

trabalho, é controlar o acesso a um banco de memória SRAM de 2 MB. Nesta interface

foram implementados os registros do espaço de configuração mínimos, requeridos pela

especificação. A interface PCI é especificada em VHDL 93 e sintetizada na ferramenta

Xilinx Fundation 3.1i [25].  A plataforma de desenvolvimento da interface é a plataforma

HOT I [26], cuja arquitetura utiliza o FPGA  XC4013EPQ240 [27]. Rotinas em C++ foram

desenvolvidas para permitir a comunicação com o PC através de rotinas da BIOS e do

device dirver suprido pela Jungo [28]. O esboço do projeto pode ser visto na Figura 1.1,

onde é mostrada a forma com que a interface se conecta ao barramento PCI e à memória. A

interface foi validada através da ferramenta FPGA express, HDL bencher [48] e modelSim

[29]. Um testbench foi gerado para testes do sistema.

Figura 1.1: proposta da interface PCI

1.1 Organização da dissertação

O Capítulo 2 apresenta o estado da arte, ressaltando os principais barramentos e suas

características.

Os dispositivos lógicos programáveis são temas do Capítulo 3, dando ênfase aos

dispositivos da família XC4000 da Xilinx. Este tipo de dispositivo, mais especificamente o
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XC4013E, é o componente da família Xilinx utilizado como hospedeiro do core PCI

desenvolvido neste trabalho de dissertação.

O Capítulo 4 descreve em detalhe o protocolo PCI, suas características funcionais,

restrições e modelos.

O Capítulo 5 fala sobre estrutura o hardware da interface PCI, da plataforma HOT 1,

da ferramenta de prototipação da Xilinx e da metodologia de validação de projetos

utilizando testbench.

O Capítulo 6 apresenta o software necessário para a comunicação da interface com a

placa no barramento PCI, usando rotinas da BIOS e um device driver.

Um estudo de caso mostrando como acessar o banco de memória da plataforma HOT

1 é apresentado no Capítulo 7.

Finalmente, o Capítulo 8 faz uma conclusão deste trabalho e apresenta  propostas

para atividades  futuras.
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Capítulo 2 

Estado da arte

Em um sistema computacional composto de memória,  processador e dispositivos de

I/O, é preciso haver um meio que permita a comunicação entre eles. Na maioria dos casos,

esta comunicação é feita através de um barramento, que é uma via de comunicação usada

pelos diversos subsistemas computacionais e pelos dispositivos periféricos. As vantagens

deste tipo de arquitetura são: baixo custo, fácil inclusão de novos dispositivos aos sistemas

e transferência rápida de dados entre estes dispositivos, sob um mesmo padrão de

comunicação ou protocolo.

Um barramento é constituído essencialmente de:

• linhas de dados/endereço. Transportam dados, comandos ou endereços. Se a

mesma linha é usada para transportar dados e endereços, o barramento é

conhecido como multiplexado. Caso contrário, se existirem duas linhas

separadas para transportar dados e a outra para transportar endereços, o

barramento é dito não multiplexado;

• linhas de controle. Sinalizam as solicitações,  bem como o tipo da informação

na linha de dados ou endereço.

Quanto à classificação, os barramentos são geralmente agrupados em três tipos, a

saber:

• processador-memória. É um barramento veloz e dedicado à função já implícita

em seu nome, de modo a oferecer a maior banda passante possível entre o
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sistema de memória e o processador. Este tipo de barramento se caracteriza

geralmente por ser uma tecnologia proprietária, específica de uma arquitetura de

máquina.

• I/O (Entrada/Saída). Barramento de entrada e saída que aglomera uma variada

gama de dispositivos que na maioria das vezes tem  arquitetura, banda passante e

tipos  diferentes. Este tipo de barramento utiliza uma tecnologia padrão, presente

em várias arquiteturas de máquinas.

• backplane. São projetados para permitir que tanto os dispositivos de I/O quanto

a memória sejam conectados nele. Seu maior desafio é equilibrar as enormes

diferenças de banda passante entre a memória e os dispositivos de I/O. Ele utiliza

uma tecnologia padrão existente em várias arquiteturas

Com relação aos modelos de barramento acima, os computadores mais antigos

utilizavam sistemas de barramento backplane. Nesta arquitetura, os dispositivos que se

conectavam a ele precisavam de uma lógica adicional para se adequar ao backplane. As

arquiteturas mais recentes apresentam, em geral,  uma combinação das características

encontradas nos barramentos de I/O e de memória-processador, que se conectam através de

uma interface. Este último modelo apresenta a vantagem de o sistema poder ser expandido

sem afetar o desempenho na comunicação entre o processador e o sistema de memória.

Os barramentos podem ser classificados também,  quanto à temporização como

síncronos e assíncronos. Um barramento síncrono é um barramento que inclui: um relógio

em suas linhas de controle, um protocolo relacionado a este relógio e os dispositivos

conectados ao sistema  devem  ser sincronizados com a mesma frequência do relógio.

Diferentemente, um barramento assíncrono não utiliza um relógio de sincronismo. Neste

tipo de comunicação, o barramento utiliza um handshake, que garante uma troca de

informações entre o barramento e periféricos, de acordo com as características de atraso de

cada dispositivo, permitindo, com isso, a acomodação de uma grande variedade de

dispositivos. Também, por não estar diretamente atrelado ao relógio, principalmente aos de

alta frequência, os barramentos assíncronos suportam um maior comprimento de seu meio

físico [30].
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O barramento determina, na maioria das vezes, um bom ou fraco desempenho de todo

o sistema computacional. Classificado de várias formas quanto à temporização, tamanho e

velocidade, estas entidades adotam parâmetros como padronização e estabelecem modelos

de conexão para dispositivos dos mais diversos tipos e fabricantes que influenciam no seu

desempenho, tais como:

• A banda passante (bandwidth) e a frequência do barramento colocam um

limite no desempenho do sistema.

• O barramento de I/O é a interface que conecta os componentes produzidos

por diferentes fabricantes e, portanto, deve oferecer bom funcionamento entre eles e um

padrão seguido por todos os componentes a ele conectado.

• Com o aumento da complexidade dos dispositivos de I/O, a configuração

manual de novos dispositivos conectados ao barramento torna-se mais complexa e mais

propensa a erros. Assim, o sistema de barramento deve ser capaz de atender a

configurações automáticas baseadas em softwares como as rotinas plug-and-play.

• Nos ambientes com mais de um processador compartilhando o mesmo

barramento, uma boa política deve arbitrar o uso dos recursos em comum.

As questões levantadas acima são fatores que, de alguma forma, influenciam no

sucesso ou fracasso de tecnologias de barramento surgidas no mercado. Uma revisão na

história da evolução dos processadores dos computadores pessoais nos mostra também a

história da evolução dos principais barramentos, seus sucessos, problemas e evolução.

Com a necessidade cada vez maior de tráfego de dados entre dispositivos e com o

surgimento de CPUs como 80286, 80386, 80486 e Pentium, tornam-se necessário uma

evolução da forma como conectar dispositivos de I/O, memória, etc. Estes processadores

foram lançados cada qual com  diferentes tecnologias de barramento e acompanhar suas

manifestações é mister em compreender o surgimento, reinado e desaparecimento (para

alguns) de protocolos como ISA, MCA, EISA, VESA e PCI. Uma revisão sobre os

principais barramentos, suas evoluções e seu estado-da-arte é apresentado a seguir.

O barramento Industry Standard Architecture (ISA) [1] [2]  foi introduzido pela IBM

em 1981, sendo um dos mais comuns no mundo dos computadores pessoais. Inicialmente,
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foi projetado para suportar 8 bits de dados a uma freqüência de 4,77 MHz (refletindo as

características do processador 8088 da Intel). Em 1984 o IBM AT foi introduzido adotando

o processador Intel 80286 de 16 bits e 8MHz, introduzindo novas versões de barramento

ISA, dobrando seu tamanho e sua velocidade para 8MHz, acompanhando a evolução do

novo processador. No entanto, apesar das sucessivas evoluções ocorridas nos

processadores, este protocolo permaneceu com as mesmas características: 16 bits de dados,

24 bits de endereço e 8MHz.

O barramento ISA, mostrado na Figura 2.1 consiste de um simples barramento

backplane que conecta a CPU a todos os periféricos de I/O e memória.

Figura 2.1: arquitetura ISA

Nos primeiros PCs, a memória estava também conectada ao barramento ISA. Esta

arquitetura  foi modificada quando as CPUs necessitavam de velocidades cada vez maiores

para acessar a memória, provocando assim a divisão do barramento em bakcplane e

barramento  de I/O. Algumas das características do barramento ISA são:

• Os sinais do barramento são assíncronos;

• É um barramento quase sempre controlado pela CPU, significando que quase

todas as placas ISA são escravas;

• Não suporta burst e nem plug-and-play;

• À 8MHz, seu desempenho é, teoricamente, 8MB/s na escrita e 5,33MB/s na

leitura.

Tendo em vista o baixo desempenho do barramento ISA, se tornando um gargalo para

as comunicações de alta velocidade,  surgiu a necessidade se criar um novo barramento, de,

pelo menos, maiores bandwith e throughput.
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O barramento Micro Channel Architecture (MCA) [3] [4] foi a tentativa da IBM em

substituir o barramento ISA com alguma inovação. Quando o 80386DX foi lançado em

meados dos anos 80, tendo um barramento de dados de 32 bits, a IBM decidiu criar o novo

barramento em substituição ao ISA, de forma que em 1987 ela lançou o MCA com

características arrojadas para a época: barramento de dados de 32 bits, suportando mestres

no barramento e barramento plug-and-play.

A MCA tem 16 bits de endereçamento de I/O e 24 ou 32 bits de endereçamento de

memória. O tamanho dos dados transferidos  em cada ciclo de dados pode ser 8, 16 ou 32

bits. MCA suporta transferências burst ou simples e os dispositivos conectados a eles

podem ser configurados por software, evitando a necessidade do manuseio de chaves  e

jumpers. A transferência de dados ocorre entre um mestre e um escravo. Para que isto

aconteça, o mestre deve requisitar o barramento, esperar até que ele lhe seja concedido e,

então, executar uma ou mais transferência, cedendo o barramento após isso.

A arquitetura MCA, exibida na Figura 2.2 define um Central Abitration Control

Point (CACP), cuja função é arbitrar o barramento quando existir requisições pendentes.

No modo burst, um dispositivo pode reter o barramento o tempo que desejar, desde que

outros dispositivos não queiram fazer transferências. Caso contrário, o bursting deve ser

concluído em um tempo limite definido pela especificação.

Figura 2.2: arquitetura MicroChannel
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O barramento MCA utiliza um algoritmo que não permite um dispositivo reusar o

barramento antes que todas as outras petições sejam atendidas. Isto garante justiça no uso

do barramento.

Embora apresente vantagens claras sobre o barramento ISA, o barramento MCA não

sobreviveu por muito tempo, desde que o mesmo não era compatível com o padrão do

mercado da época, o ISA. Além disso, a IBM decidiu fazer do MCA um barramento

proprietário, o que significa que os fabricantes de máquinas com barramento baseado na

arquitetura MCA deveriam pagar pelas licenças. Estas atitudes levaram este barramento à

não ganhar popularidade e a fazer com que outros fabricantes investissem no

desenvolvimento de novas soluções mais abertas para o mercado.

Uma evolução do barramento ISA, o barramento Extended Industry Standard

Architecture (EISA) [2] começou como uma resposta da Compaq ao barramento MCA da

IBM, seguindo uma linha de desenvolvimento semelhante, levando ao EISA possuir

características tecnológicas parecidas, superiores ao ISA: barramento de 32 bits, suportar

mestre no barramento e suporte plug-and-play. Porém, a Compaq evitou os dois erros da

IBM: fez o barramento EISA compatível com o padrão ISA e abriu o seu projeto aos

fabricantes, formando, inclusive, um comitê EISA para delimitar os seus padrões.

Este barramento usava um único conector com pinos adicionais que lhes acrescentava

as novas funcionalidades mas, compatível com o ISA. Isto permitia que máquinas baseadas

em EISA usassem as velhas placas ISA e, evidentemente, as placas EISA, em um único

conector.

O barramento EISA tem um relógio de 8,33 MHz, 32 bits de dados, 33 MB/s e

suporta transferências burst.

As semelhanças com o barramento MCA são tantas (sua arquitetura se parece com a

arquitetura mostrada na Figura 2.2) que elas foram além dos limites tecnológicos: EISA

nunca teve uma aceitação popular a ponto de dominar o mercado. Também, devido ao seu

custo de fabricação teve o seu uso limitado quase sempre a servidores de rede.

A partir do momento em que o 80486 passou a ser utilizado em larga escala, se fez

necessário um padrão de barramento que atendesse a demanda por desempenho,
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principalmente nas transferências de vídeo. Visto que EISA tinha um custo elevado, surgia

no mercado uma tecnologia simples e barata: o barramento Video Electronics Standards

Association (VESA) [5], também chamado de VESA Local Bus (VLB), barramento local que

foi introduzido em 1992 e ganhou certa popularidade.

VESA é um barramento de 32 bits, com frequência de 33 MHz e a sua simplicidade

se deve a ele ser uma extensão do barramento processador/memória do 486, com o

principal objetivo de acelerar o fluxo de vídeo.  No XT/AT, o barramento VLB foi

adicionado como uma terceira coluna de linhas ao slot ISA (que já possuía a coluna de

linhas EISA), dando às placas VESA um aspecto alongado.

A popularidade do barramento VLB foi grande durante o império do 486, ao qual sua

arquitetura foi desenvolvida. Este barramento começou a perder importância com o início

das novas gerações de processadores, pois, adaptações do VLB iriam resultar em problemas

de compatibilidade e perda do desempenho, desde que duas placas VESA eram o limite de

capacidade, além do barramento não possuir um bom esquema de arbitragem  e não

oferecer suporte plug-and-play. Sendo assim, as placas-mãe dos últimos 486  já foram

lançadas com um novo sistema de barramento, o Peripheral Component Interconnect

(PCI), que se tornaria um padrão no mercado.

Fazendo uma comparação dos barramentos mais antigos, discutidos até então, com o

barramento PCI, a Tabela 2.1 apresenta algumas vantagens.

Tabela 2.1: características dos barramentos

ISA EISA MCA PCI
Via de dados 8/16 bits 32 bits 16/32 bits 32/64 bits

Via de endereço 20/24 bits 32 bits 24/31 bits 32/64 bits
Multiplexado não não não sim
Freqüência 8 MHz 8,33 MHz assíncrono 33/66 MHz

Com a necessidade do aumento de bandwith passante entre o processador e o sub-

sistema de vídeo, surgiram esforços no sentido de aprimorar  o barramento local de I/O para

computadores pessoais. Esta necessidade começou desde os tempos de outrora, quando o

barramento VESA era popular, e esta tendência continuou até mesmo depois do surgimento

e padronização do barramento PCI em computadores.
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O tráfego no barramento PCI tem ficado pesado com a presença de periféricos tais

como: disco rígido, placa de rede e principalmente com periféricos de aplicações gráficas

residindo nos barramentos. Para combater eventuais saturações no barramento PCI, a

interface Accelerated Graphics Port (AGP) [31] [32] foi desenvolvida pela  Intel,

especificamente para o subsistema de vídeo.

O barramento AGP foi desenvolvido para atender as exigências de alto desempenho

das aplicações 3D e de vídeo. Tais aplicações demandam um alto consumo de memória de

vídeo. O problema é: memórias de vídeo são bem mais caras do que as convencionais

RAMs e a quantidade de memória a ser colocada nas placas de vídeo é limitada.

A arquitetura do barramento AGP permite que o processador de vídeo tenha acesso

ao sistema de memória principal para realizar cálculos, através de uma interface dedicada e

veloz, pois ela liga apenas dois dispositivos: o chipset que dá acesso para a memória

principal e o controlador gráfico. A Figura 2.3 exibe a arquitetura de um sistema com o

barramento AGP. A largura deste barramento é de 32 bits de dados e sua freqüência é de 66

MHz. Com a utilização deste barramento, é possível transmitir dados na subida e na descida

do relógio, permitindo assim uma maior vazão (throughput) de dados, que  pode chegar a

até 528 MB/s.

Figura 2.3:  sistema de barramento com porta AGP

No entanto, apesar dos benefícios do barramento AGP, ele não pode ser utilizado com

finalidades tais como agregar dispositivos de diferentes arquiteturas cujo desempenho não

seja para o de vídeo, assim como faz o barramento PCI. AGP nem mesmo é considerado
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um barramento e sim uma porta porque ele conecta apenas dois dispositivos. Sua

finalidade, ao ter sido desenvolvido, não foi para substituir o barramento PCI, mas sim

conviver com ele e desafogá-lo de operações de vídeo que exigem uma alta vazão de dados.

A arquitetura PCI Express [33] [34] [35] [36] é um barramento serial de I/O de alta

velocidade, compatível com o ambiente de software e sistema operacional existentes para

PCI. Anunciado no Intel Developer Forum (IDF), em 2001, como Third Generation I/O

(3GIO), a Intel  procura fazer com que esta tecnologia de barramento seja utilizada nas

próximas gerações de computadores em substituição ao barramento PCI. Comparado com

os barramentos tradicionais que usam um barramento paralelo compartilhado, as conexões

ponto-a-ponto do barramento PCI Express permitem que cada dispositivo tenha um link

dedicado sem a necessidade de arbitrar o barramento. As características básicas do

barramento PCI Express são:

• Conexão serial ponto-à-ponto entre os dispositivos;

• Compatibilidade com o barramento PCI na camada de software, porém não

compatível ao nível de conectores.

PCI Expess surgiu das necessidades oriundas das inovações em computação,

comunicações e centro de tecnologias de dados com CPUs que atingem 10 GHz de

freqüência, interconexões que executam 10 Gbps e aplicações que requerem mais e mais

largura de banda. O barramento PCI surgiu a mais de 10 anos atrás e tem tido sucesso como

um modelo para interconexões de I/O de propósitos gerais. Entretanto, hoje em dia existem

novas expectativas, tendências e discussões que giram em torno do barramento PCI

Express.

Baseado na especificação ratificada pelo grupo PCI SIG, em julho de 2002, a Intel faz

planos de integrar o barramento PCI Express nos chip-sets das suas plataformas em 2004.

É possível encontrar, falando principalmente no espectro da internet em sites tais

como OpenCores [20] e Design-and-Reuse [22], diversas descrições de cores que

implementam o protocolo PCI, sejam eles em forma de targets, mestres, bridges,

dispositivos PCI com apenas uma função (caso mais comum) ou dispositivos com múltiplas
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funções1. Vários trabalhos que relatam o uso de interfaces PCI e suas aplicações são

explicados nos parágrafos a seguir.

No trabalho de Dolec [15] é descrito uma interface entre os barramentos PCI-

WISHBONE. O barramento WISHBONE é compatível com a especificação SoC

Interconnection, versão B. No seu trabalho, Dolec especifica duas unidades independentes:

o módulo PCI master   e o módulo PCI target, ambos de 32 bits, compatíveis com o

protocolo PCI versão 2.2 e 66 MHz.

Em EuCore PCI-M32 [14], EuCore PCI-T32 [13] e EuCore PCI-TMF [12]  são

especificados três interfaces PCI tipo  master/target, tipo target e  tipo target multi-função,

respectivamente. Os três cores PCI citados, possuem algumas características em comum,

tais como: 33 MHz, 32 bits, otimizadas para a família de FPGAs Xilinx Virtex e Spartan II

e destinados a serem prototipados na plataforma PC300. Naqueles trabalhos, são descritas

as configurações de síntese e implementação que devem ser feitas na ferramenta Xilinx

Foundation 2.1i Express para prototipação do projeto.

Soluções profissionais de interfaces PCI podem ser adquiridas de empresas que as

comercializam. A Altera descreve uma IP de uma interface PCI de 32 bits mestre/target,

otimizado para a arquitetura FLEX 10K [11]. Uma das vantagens que se tem ao adquirir

cores PCI comerciais é a redução de tempo e esforço gastos na implementação da lógica do

protocolo do barramento, de modo que o cliente fica livre para dedicar sua atenção apenas

na lógica de sua aplicação. Tal tipo de core é lançado no mercado em um ambiente SoC

depois de  amplamente testado e validado em  plataformas profissionais e que garantem:

requisitos elétricos PCI satisfeitos, bom desempenho do hardware, baixo consumo de

potência, limites da área do FPGA respeitados e device drivers que permitem o acesso

adequado ao hardware. No entanto, tais benefícios possuem um custo monetário alto para o

cliente, tornando a aquisição do produto inalcançável para muitos deles, embora desejada.

Seguindo uma linha de trabalho com objetivos semelhantes aos da Altera, a empresa

Xilinx  comercializa um kit de projetos PCI [37]  (juntamente com as empresas NuMega,

que provê suporte para o desenvolvimento do device driver, e Nallatech, que confecciona

                                                
1 O protocolo PCI permite que o fabricante implemente em uma  única placa PCI até oito dispositivos

lógicos dentro dela. Cada dispositivo lógico representa uma função.
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placas e plataformas de prototipação PCI) de 32 bits, 33/66 MHz, destinados às aplicações

como placas de vídeo, rede, gráfica, ou para aplicações embarcadas na área de

telecomunicações e sistemas industriais e outras aplicações que usam o protocolo PCI.

Em Al Chamé [38]  examinam-se os requerimentos da largura de banda do

barramento para  sistemas embarcados de alto desempenho e dentro deste contexto aponta-

se para os benefícios que o barramento PCI disponibiliza. O fato de o processador de um

sistema computacional, bem como o seu barramento evoluírem a ponto de serem mais

velozes do que um barramento local compartilhado pelos componentes que o utilize, deixa

o sistema de barramentos como sendo o ponto  crítico para aplicações de alto desempenho,

como redes de computadores, aplicações gráficas e multimídia, apresentando um

verdadeiro gargalo (bottleneck), influenciando negativamente todo o sistema.

A Tabela 2.2 apresenta a largura de banda para as diversas aplicações que compõem

um sistema com processador, barramento host, barramento local, memória e bridges que

interligam os componentes com protocolos diferentes.

Tabela 2.2: largura de banda para diferentes aplicações [38]

Aplicação Desempenho
Gráfica 30 à 40 MB/s

Full Motion Video 2 à 9 MB/s
LAN 15 MB/s (FDDI),

 3MB/s (TokenRing),
  2 MB/s (Ethernet)

Disco rígido 5 à 20 MB/s (SCSI)
CD-ROM 2 MB/s (SCSI)

Áudio 1 MB/s

O barramento ISA com 16 bits de largura e 8,33 MHz de freqüência, realiza uma

transferência em 2 ciclos de relógio, no mínimo, alcançando uma taxa de transferência de

8,33 MB/s. O protocolo EISA com barramento de 32 bits, 8,33 MHz e utilizando apenas

um ciclo de relógio em uma transferência apresenta 33 MB/s. O barramento AGP apresenta

o desempenho teórico de 528 MB/s, mas foi desenvolvido apenas para aplicações de

processamento gráfico e conecta apenas dois dispositivos: o controlador gráfico e o chip-set

do sistema de memória. Um barramento PCI de 32 bits de largura,  33 MHz de freqüência e

que completa uma transferência de dados em apenas um ciclo de relógio,  apresenta a taxa
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de 132 MB/s e provê melhor desempenho ao atender todas as aplicações do sistema

mencionado na Tabela 2.2.

O desenvolvimento de um novo projeto, baseado no conceito de core, é um processo

que reutiliza componentes existentes como, por exemplo, uma nova placa de circuito

impresso que reutiliza componentes discretos para compor a sua arquitetura. Uma

propriedade deste tipo de projeto é que a maior parte dos componentes são padrões e são

desenvolvidos por terceiros. Um core é geralmente definido como um bloco, representando

o projeto, que envolve muito mais do que apenas componentes RTL, mas está envolvida

alguma sofisticação a mais. Como exemplo, um simples contador é um componente RTL,

mas um contador sofisticado, como um timer, é um core. Um core é classificado como IP

(Intellectual Property) quando em um projeto estão incluídos não apenas o lay-out mas

também os conhecimentos de técnicas de implementação, validação, integração e

verificação do projeto. Em Küçükçakar  [39] é feita uma análise do ciclo de

desenvolvimento de uma arquitetura baseada em cores, oferecendo um modelo com cinco

fases bem definidas (citadas nos próximos parágrafos) onde cada fase tem o seu próprio

ciclo de desenvolvimento como: requerimentos, planejamento, implementação, validação,

liberação, manutenção e fim.

 Na fase authoring acontece uma concepção do produto, a criação dos modelos,

documentos e esquemas, bem como a definição dos mecanismos de proteção da IP, que

podem ser classificados como proactive (patentes, direitos autorais e watermarking [40]) e

passive (encriptação e compilação).

Na fase implementation inclui a criação de um firm ou hard IP e visões das

características físicas do produto. O maior desafio está em criar algo seguro sem de fato

conhecer o ambiente de uso.

A terceira fase citada por Küçükçakar é chamada de delivery onde o fabricante ou o

autor do produto disponibiliza as informações de uso do core, links para cópias de

avaliação, como comprar e conseguir licenças de distribuição.

Após a fase integration, que inclui o contato e integração do produto com o cliente

para a escolha das opções disponíveis pelo core, vem, finalmente a fase manufacturing ou

fabricação do produto em um IC (Integrated Circuit).
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Em Reddy [41] discute-se três determinantes básicas para o sucesso de um projeto IP:

escolha do IP, metodologia de projeto e execução. Os cores são classificados dentro de três

tipos: hard, firm e soft daí a necessidade da escolha de qual IP core usar. A escolha da

metodologia do ciclo de design do ASIC pode ser a convencional silicon-must-work-the-

first-time, em que ele é exaustivamente testado e, como conseqüência, há um atraso do

lançamento do produto no mercado. Para um bom resultado de time-to-market, existe a

alternativa de se usar a metodologia silicon-needn’t-work-the-first-time.

Um estudo dos aspectos concernentes a um paralelismo de baixo custo é apresentado

no artigo de Houzet [42], através do projeto GFLOPS, cujo objetivo é desenvolver uma

arquitetura paralela e o seu ambiente de software  para implementar aplicações de

processamento de imagens, sob o paradigma de compartilhamento de memória, com PCs

organizados em uma rede de computadores, utilizando o barramento PCI. O módulo de

rede integra o protocolo de roteamento,  desenvolvido  em VHDL, de características

compatíveis com o protocolo PCI tais como conexões de 32 bits e 33 MHz. A primeira

placa de rede foi construída com o FPGA Xilinx XC4013PQ240, enquanto que a segunda

versão implementa o controlador PCI usando VLSI ASIC projetado para operar à taxa de

66 MHz.

Em  Kuusilinna [17] apresenta-se um computador paralelo para cálculos de redes

neurais,  tendo o PC como host, através de uma interface PCI implementada em FPGA. O

protótipo original usava o padrão ISA, com uma teórica taxa de 8 MB/s. Porém, motivados

por transferências ocorridas à 132 MB/s (ou mais) oferecidas pelo padrão PCI, o projeto

(intitulado de Tampere University of Technology Neural Computer – TUTNC [43]) foi

atualizado para este último protocolo.  A linguagem VHDL foi escolhida para

implementação do projeto de entrada, simulado com o software Mentor Quick e sintetizado

com a ferramenta Synopsys.

2.2 Conclusão

Neste capítulo foram definidos o sistema barramento, seus tipos e suas classificações.

Foram também revistos os barramentos para PCs, adotando-se uma abordagem evolutiva,
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enfatizando as  diferenças em desempenho e custo de implementação. Foram discutidos

também trabalhos sobre aplicações que utilizam interfaces PCI para se comunicar com o

barramento. Tais considerações levam a concluir que o barramento PCI apresenta soluções

satisfatórias para comunicação de I/O, inclusive sendo capaz de suportar dispositivos com

alta vazão de dados, razão principal da sua atratividade e sucesso. Como perspectiva futura,

este capítulo falou sobre o barramento PCI Express apontado como um possível substituto

do barramento PCI, mas que por enquanto não tem uma situação completamente definida,

embora as evidências apontem para que isto aconteça.
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Capítulo 3 

Dispositivos lógicos programáveis

Dispositivos Lógicos Programáveis (PLDs) são dispositivos que podem ser

programados pelo usuário para a implementação de funções lógicas específicas. Estes

dipositivos oferecem aos projetistas uma alternativa atrativa para a implementação rápida

de lógica padrão ou de circuitos VLSI de alta integração. Oriundas das estruturas dos PLAs

e PALs, estas estruturas tem evoluído rapidamente nos últimos 20 anos, permitindo que

verdadeiros sistemas possam ser completamente implementados em um único chip.

Atualmente, suportados por ferramentas de CAD e linguagens robustas de descrição de

hardware, estes dispositivos permitem uma prototipação de sistemas no campo.  [27] [44]

[45]

A arquitetura básica de um Field Programmable Logic Device (FPLD) consiste de

uma estrutura de células lógicas interconectadas por um sistema de roteamento

programável.  Diferentemente, os Mask Programmable Logic Devices (MPLDs) que

necessitam de uma fundição (Silicon Foundry) ou fábrica para metalização e customização

de seus circuitos, FPLDs têm as suas conexões formadas por meio de chaves  (switch)

programáveis eletricamente.

Os dispositivos lógicos de alta integração recebem hoje várias definições como

FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) e CPLDs (Complex Programmable Logic

Devices), ambos constituindo de um certo número de células programáveis para a

implementação das funções lógicas. Recursos de interconexões conectam as entradas e
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saídas das suas células lógicas, sejam entre elas mesmas, sejam com outros componentes do

FPGA como blocos de I/O.

Quanto à tecnologia de programação destes dispositivos, podemos classificá-los

como CPLD, static RAM e antifuse.

Na tecnologia CPLD o usuário cria suas interconexões lógicas por meio da

programação de EPROMs. Neste caso, uma vez programado, o dispositivo pode ser

reconfigurado um certo número de vezes. Esta tecnologia usa dispositivos EEPROM

programáveis eletricamente, cuja reprogramabilidade é feita com o uso de raios

ultravioleta. Olhando para a Figura 3.1, o transístor pode ser desligado “permantemente”

aplicando nele uma forte tensão em um apropriado terminal que lhe pertence (chamado na

ilustração de floating). Esta carga pode ser removida com a exposição do dispositvo aos

raios ultravioleta, o que levaria o transistor a voltar a funcionar normalmente.

Figura 3.1: transistor EEPROM

A vantagem desta tecnologia está no fato de que a configuração do FPGA não é

perdida quando a energia é desligada, mas, fere o conceito da reconfiguração  flexível. O

circuito é não volátil.

Na tecnologia static RAM, memórias estáticas guardam o programa que representa o

projeto do usuário. A tecnologia SRAM usa células RAMs para configurar a lógica e a rota

do sinal, usando transistores de passagem. Na Figura 3.2, quando o valor lógico ‘1’ é

armazenado na célula SRAM, o circuito do ponto A ao ponto B é fechado. Neste tipo de
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tecnologia, a programação pode ser feita inúmeras vezes, mudando facilmente a lógica do

FPGA para uma variada gama de aplicações. Porém, como SRAMs são voláteis, o FPGA

deve ser  reconfigurado toda vez que o sistema for ligado. Circuitos específicos carregam o

conteúdo da memória estática no FPGA toda vez que a plataforma for alimentada. Este tipo

de tecnologia é volátil.

Figura 3.2: pass transistor controlado por SRAM

Na tecnologia antifuse, é usada a técnica de submeter certos terminais internos do

dispositivo a uma alta voltagem para a programação das conexões das células. Sob tais

circunstâncias, o material apresenta a propriedade de formar uma ligação permanente de

baixa impedância. Isto significa que o componente não poderá mais ser reprogramado. A

Figura 3.3 ilustra a tecnologia antifuse.

Figura 3.3: tecnologia  antifuse
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3.3 Arquitetura das células lógicas

Os FPGAs comerciais apresentam diversas arquiteturas de células lógicas que se

diferem em vários aspectos como em tamanho e em capacidade de implementação. A

Xilinx, por exemplo, usa células lógicas baseadas em SRAMs. Nesta arquitetura a lógica do

usuário é implementada utilizando-se look-up tables (LUTs), uma tabela de n entradas que

corresponde à implementação de qualquer função com n variáveis. Como ilustração,

considere a Tabela 3.1 como sendo a tabela-verdade de uma determinada função binária,

cuja saída seja os resultados ante as suas possibilidades de entrada.

Tabela 3.1 : tabela-verdade de duas variáveis

I1 I0 saída
0 0 1
0 1 0
1 0 1
1 1 0

A Figura 3.1 ilustra a implementação da SRAM desta função utilizando o conceito de

LUT. As entradas I0 e I1 mostradas na tabela acima, são os seletores do multiplexador da

figura abaixo. Os valores da saída ficam armazenados em células lógicas SRAM,

programadas em algum passo anterior.

Figura 3.1: implementação da LUT usando SRAM

A série XC4000 contém nos seus blocos lógicos, LUTs de 4 entradas, cujas saídas

podem preencher parte de outra LUT de 3 entradas, se assim for desejado, de modo que
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combinando estas três LUTs, várias funções de diferentes números de variáveis podem ser

implementadas.

3.4 Arquitetura de roteamento

A maneira com que os switches programáveis por lógica são posicionados definem as

interconexões  dos blocos lógicos de acordo com o projeto do usuário, formando uma

determinada rota de fios por onde correm os sinais. O roteamento e o posicionamento de

funções nas CLBs são implementados automaticamente a partir das ferramentas

proprietárias da Xilinx. O roteamento de todas as redes é implementado garantindo 100%

de rotabilidade. Rotabilidade é a capacidade do algorítmo de roteamento acomodar  todas

as redes da aplicação, gastando o mínimo da  área do FPGA.

A Figura 3.1 mostra a configuração de roteamento de um componente XC4000, que

será visto mais adiante, para conexão entre os CLBs e os pinos de I/O.

Figura 3.1: modelo da arquitetura de roteamento

  As redes de conexão ou linhas na arquitetura XC4000 são classificadas em  três

tipos, conforme mostradas na figura anterior: linhas de tamanho simples (simple lenght

lines), linhas de tamanho duplo (double lenght lines) e linhas longas (long lines).
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As linhas de tamanho simples formam uma tela na direção horizontal e vertical e são

sempre conectadas as matrizes de chaveamento.

As linhas de tamanho duplo possuem duas vezes o tamanho das linhas simples. São

agrupadas em pares e passam através da matriz de chaveamento e permitindo conexão

direta entre os CLBs em cada fila ou coluna.

As linhas longas são linhas expressas que formam uma tela de metal de interconexão

que percorrem  todo o chip na vertical e na horizontal.

3.5 A família XC4000

A série de dispositivos lógicos programáveis XC4000, da Xilinx, é composta de

Blocos Lógicos Configuráveis (CLBs) e por Blocos de I/O (IOBs). Os CLBs, Blocos de IO

e todas a interconexões podem ser programados através de três modos distintos: master,

slave e  peripheral. Os modos de programação serão explicados mais adiante neste

capítulo.

As famílias XC4000E e XC4000X suportam relógios de até 80 MHz e internamente

seu desempenho ultrapassa os 150 MHz, o que, comparado com outras famílias de FPGAs

da Xilinx, são muito mais poderosas.

Basicamente, os dois grandes blocos que compõem estes FPGAs Xilinx da família

XC4000 são:

• CLBs, provê os elementos funcionais para que seja inserida a lógica do

usuário;

•  IOBs, servindo de interface entre os pacotes de pino e os sinais internos.

Tais blocos serão descritos a seguir.

3.5.1 Blocos Lógicos Programáveis (CLBs)

A função principal dos CLBs é  implementar a maior parte da lógica de um FPGA.

Para fazer isto, ele conta com um certo número de elementos fazendo parte da sua estrutura
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que são os blocos geradores de funções F, G e H, além de dois elementos de

armazenamento. Treze entradas e quatro saídas provêem acessos aos geradores de função e

aos elementos de armazenamento do CLB. A Figura 3.1 ilustra de forma simplificada um

CLB com suas entradas e saídas. As entradas F  e G são entradas dos geradores de função.

A entrada C é um conjunto de controles mapeados por multiplexadores dentro de 4 sinais

(H1, Din/H2, SR/H0 e EC).  A entrada K é o sinal do relógio. As saídas XQ e YQ são

sinais de saída de registradores enquanto que as saídas X e Y são sinais oriundos

diretamente das funções lógicas.

Figura 3.1: lay-out do CLB

Os elementos de armazenamento são dois flip-flops ou latches (estes últimos estão

presentes somente nos dispositivos XC4000X) tipo D, que o CLB pode usar para

armazenar resultados, além de simplesmente conduzi-los para a rede de interconexão fora

do bloco.

3.5.1.1 CLB configurado como dispositivo lógico

Internamente, um CLB é composto pelas seguintes estruturas:

• três geradores de funções: F, G e H;

• dois elementos de armazenado: latch (ou flip-flop) tipo D.

A Figura 3.1 exibe as três funções geradoras. F e G podem gerar qualquer função de

até 4 entradas e H gera qualquer função de até 3 entradas.
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Figura 3.1: funções lógicas F, G e H

Com a disposição tal como exibida na Figura 3.1, é possível implementar qualquer

uma das seguintes funções:

• uma função de até 4 variáveis e/ou uma segunda função de até 4 variáveis e/ou

uma terceira função de até 3 variáveis;

• qualquer função de até 9 variáveis;

• qualquer função simples de 5 variáveis;

• uma  função de 4 variávies junto com uma função de 6 variáveis.

Dois flip-flops formam os elementos de armazenamento do CLB. Conforme está

ilustrado na Figura 3.2, as saídas dos elementos geradores de função G’, F’ e H’ podem ser

armazenadas ou não nos flip-flops. As saídas do CLB YQ e XQ apresentam os dados dos

elementos de armazenamento (ou o dado da entrada do pino Din).
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Figura 3.2: elementos de armazenamento do CLB

No entanto, através das saídas  Y e X, o resultado dos elementos lógicos G’, F’ e H’

podem ser expostos diretamente para fora do CLB, sem a necessidade de serem

armazenados, conforme pode ser observado na ilustração anterior.

A Figura 3.3 mostra em maior detalhe o diagrama de blocos do CLB da família

XC4000, configurado como gerador de função.

Figura 3.3: diagrama de blocos do CLB
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3.5.1.2 CLB configurado como memória

É possível fazer com que o CLB seja usado como um vetor de células de memória,

por alterar a funcionalidade dos geradores de função. Estes blocos podem ser configurados

como um vetor de bits 16x1, 16x2 ou 32x1, a depender do modo selecionado (level-

sensitive, edge-triggered ou dual-port).

A Figura 3.1 mostra o lay-out de uma memória RAM 16x1 implementada com o

gerador de função G ou F.

Figura 3.1: lay-out da RAM single-port 16x1

Duas das representações mostrada na Figura 3.1 formam, dentro do CLB da família

XC4000 uma memória 16x2  mostrada na Figura 3.2.



Capítulo 3 – Dispositivos lógicos programáveis

39

Figura 3.2: RAM single-port 16x2 (ou 16x1)

As discussões que seguem estão relacionadas ao modo de memória edge-triggered,

sendo que as informações do modo level-sensitive podem ser encontradas em Xilinx [27].

Comparado com a configuração de função lógica, discutida no ítem anterior, é possível

notar que os sinais do CLB tomam formas diferentes. Nesta nova configuração, as entradas

G ou F agem como linhas de endereço da memória. As entradas WE (write enable) e

D0/D1 fazem parte dos sinais de controle na configuração do CLB como gerador de função

(sinais C [SR/H0, Din/H2, H1, respectivamente]) e aqui eles são habilitadores de escrita e

entrada de dado. As saídas G’ ou F’, na configuração de memória servem para apresentar o

conteúdo da célula endereçada. A Tabela 3.1 mostra a diferença dos sinais de controle nos

dois modos de configuração do CLB discutidos acima.
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Tabela 3.1: sinais de entrada do CLB

Sinal Função Lógica Função Memória
EC – Enable Clock EC – Enable Clock

SR/H0 – Set/Reset ou entrada H0 WE – Write Enable
Din/H2 – Direct in ou entrada H2 D0 – entrada de dado da célula selecionada

C (controle) H1 – entrada H1 D1 – entrada de dado ou 5o bit de endereço
G Variáveis de entradas da função G Linhas de endereçamento da memória
F Variáveis de entrada da função F Linhas de endereçamento da memória

G’ Variável de saída da função G Saída de dado da célula selecionada
F’ Variável de saída da função G Saída de dado da célula selecionada

O pino D1 do CLB, usado como entrada de dados na memória 16x1 ou 16x2 é usado

como um 5o bit de endereço para formar a configuração single-port RAM 32x1, com saída

em H’. Esta configuração é exibida na Figura 3.3.

Figura 3.3: RAM single-port 32x1

É possível ainda, criar a configuração de memória em que escrita e leitura podem ser

feitas ao mesmo tempo em endereços iguais ou diferentes. Esta configuração, chamada de

modo dual-port,  cria um array de bits 16x1 com uma porta de escrita e duas portas de

leitura. Neste caso, a  função F implementa uma memória semelhante a single-port 16x1

discutida anteriormente e sua entrada é também uma porta de escrita na função G. Os dois
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módulos (F e G) em conjunto, formam a configuração dual-port 16x1,  exibida na Figura

3.4.

Figura 3.4: RAM dual-port 16x1

Para concluir as considerações sobre os blocos lógico configuráveis, a

Tabela 3.2 e a Tabela 3.3 mostram a relação dos sinais RAM-CLB single-port e dual-

port.

Tabela 3.2: relação de sinais RAM-CLB (single-port)

Sinal RAM Pino CLB Função
Din D0 ou D1 (16x2 ou 16x1)

D0 (32x1)
Entrada de dados

A[3:0] F1 até F4 ou
G1 até G4

Endereço

A[4] D1 (32x1) Endereço
WE WE Habilita escrita

WCLK K Relógio
Dout F’ou G’ Saída de dados



Capítulo 3 – Dispositivos lógicos programáveis

42

Tabela 3.3: relação de sinais RAM-CLB (dual-port)

Sinal RAM Pino CLB Função
Din D0 Entrada de dados

A[3:0] F1 até F4 Endereço de leitura para F
Endereço de escrita para F e G

DPRA[3:0] G1 até G4 Endereço de leitura para G
WE WE Habilita escrita

WCLK K Relógio
SPO F’ Saída de dados single-port endereçado por A[3:0]
DPO G’ Saída de dados dual-port endereçado por DPRA[3:0]

3.5.2 Blocos de Entrada e Saída – IOB

Um IOB interfaceia um determinado pino com a lógica internamente contida nos

blocos de funções lógicas do FPGA e  pode ser configurado como pino de entrada, de saída

ou como ambos (sinal bi-direcional).

Duas entradas (I1 e I2) conduzem os sinais para dentro do FPGA, sejam valores

vindo diretamente do lado externo ou valores armazenados por um registro de entrada,

programado como flip-flop ou latch.

Igualmente, o sinal de saída pode fluir diretamente para fora, em direção ao  pad, ou

então, ser armazenado em um flip-flop  (ou latch para alguns componentes da família) ou,

ainda, ser invertido. Um buffer de saída pode ser programado para dar uma alta impedância

ao sinal que está sendo drenado, implementando, desta maneira, um buffer 3-state que  terá

utilidade ao ser usado  como pinos bi-derecionais.

A Figura 3.1 exibe o diagrama de blocos do IOB de um XC4000E.
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Figura 3.1: diagrama de blocos do IOB (XC4000E)

3.5.3 Interconexão dos componentes

Nos FPGAs da família XC4000 os CLBs implementam a lógica do usuário (ou são

configurados como memória) e os IOBs são interfaces entre os CLBs e o conjunto de pinos

do   dispositivo lógico.  As conexões internas, que ligam estes blocos, são feitas com o uso

de segmentos de metais que se cruzam em vários pontos, tomando a forma de uma grade ou

matriz que implementam o roteamento desejado. Pode ser notado que um número diferente

de recursos de roteamento está disponível para que o processo se torne eficiente. Na

verdade, são 3 níveis de interconexões assim definidos: single-length, double-length e

longlines (considerando apenas os dispositivos XC4000E).  As entradas e saídas do CLB

são organizadas de tal forma à facilitar a interconexão com as rotas, pois elas estão

distribuídas pelos quatro lados do bloco, dando maior flexibilidade. Os três tipos de

interconexão são descritos adiante.

As linhas single-lenth são usadas, normalmente, para conduzir sinais dentro de uma

área limitada. Um número de  segmentos verticais e horizontais formam  este tipo de linha,

cujo  ponto de interconexão de duas rotas se dá por meio da programmable switch matrix

(PSM) que internamente são  construídos com pass transistors.

As linhas double-length são agrupadas aos pares e, tal como single-length, são

conectadas pelas PSMs.  Tais linhas provêem rápido roteamento para sinais de distâncias
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intermediárias. A Figura 3.1 exibe as linhas single-length e double-length, bem como as

suas ligações com o switch.

Figura 3.1: linhas single-length e double-length com PSM

Longlines são rotas distribuídas para longa distância e para redes de tempo crítico.

Duas longlines horizontais, associadas à um CLB, são conectadas por um buffer tri-state,

podendo, desta forma, implementar também sinais bidirecionais. Deste modo, vários

recursos de roteamento estão disponíveis e o software automaticamente assinala o

roteamento apropriado  ao projeto, basedo nos requerimentos de tempo e densidade

desejados.

3.5.4 Configuração do dispositivo

O processo de carregar  o projeto do usuário configurando os vetores de células do

FPGA apropriadamente, define a operação interna dos blocos lógicos bem como a sua

interconexão. A família XC4000 possui seis modos de configuração, selecionados por meio

de três  pinos  (M0, M1 e M2) assim conhecidos: master (3), peripheral (2) e serial slave.

Nos modos masters, o dispositivo é configurado a partir de uma PROM localizada

externamente. Eles usam um oscilador interno para prover um relógio (clock) à PROM e,

igualmente, provê um endereço inicial  para que ela responda com os dados de

configuração.  A transferência pode ser feita com o envio de um bit ou um byte por vez, a



Capítulo 3 – Dispositivos lógicos programáveis

45

depender do modo selecionado. Qualquer que seja o modo, os dados de configuração são

organizados serialmente dentro do dispositivo.

Os modos peripherals aceitam dados de um barramento no tamanho de um byte. Já

no modo serial slave, o dispositivo recebe configuração serial de uma fonte externa. A

Tabela 3.1 sumariza as diferenças dos 6 modos de configuração.

Tabela 3.1: modos de configuração

Modo M2 M1 M0 CCLK Transferência
Master serial 0 0 0 saída bit
Slave serial 1 1 1 entrada bit

Master parallel up 1 0 0 saída byte -
Master parallel down 1 1 0 saída byte -

Peripheral synchronous 0 1 1 entrada byte
Peripheral asynchronous 1 0 1 saída byte

Reservado 0 1 0 -- --
Reservado 0 0 1 -- --

3.5.5 Dispositivos da família XC4000E e XC4000X

A Tabela 3.1 apresenta a relação de dispositivos que compõem a série XC4000E e

XC4000X, com suas respectivas capacidades de implementação lógica.

Tabela 3.1: série XC4000E e XC4000X

Dispositivo Portas Lógicas Dispositivo Portas Lógicas
XC4002XL 1.600 XC4025E 25.000
XC4003E 3.000 XC4028EX/XL 28.000

XC4005E/XL 5.000 XC4036EX/XL 36.000
XC4006E 6.000 XC4044XL 44.000
XC4008E 8.000 XC4052XL 52.000

XC4010E/XL 10.000 XC4062XL 62.000
XC4013E/XL 13.000 XC4085XL 85.000
XC4020E/XL 20.000

O dispositivo utilizado como referência neste projeto e utilizado para prototipação da

interface PCI é o FPGA Xilinx XC4013EPQ240. A Tabela 3.2 exibe algumas informações
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específicas sobre o dispositivo XC4013E. A referência [46] apresenta informações

detalhadas sobre a pinagem do componente XC4013E-PQ240.

Tabela 3.2: FPGA XC4013E/XL

Células

Lógicas

Portas

Lógicas

Bits

RAM

Intervalo

de portas

Matriz

de CLB

Total

de CLB

Número

flip-flops

I/O do

usuário

1.368 13.000 18.432 10.000 à 30.000 24 x 24 576 1.536 192

3.6 Conclusão

Este capítulo apresentou uma visão geral sobre os dispositivos lógicos programáveis

(FPGAs) com ênfase na família XC4000 da Xilinx Inc. Dividido em duas grandes seções, o

capítulo inicialmente ressaltou conceitos, tipos, arquitetura  e exemplos de FPGAs. Na

segunda parte, os mesmos tópicos voltaram a serem abordados tomando a série XC4000

como exemplo. Foi apresentado  em maior detalhe seus blocos internos (CLBs e IOBs),

bem como o seu sistema de interconexão e os seus modos de configuração. O FPGA

XC4013E foi o componente escolhido para prototipar a interface PCI.
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Capítulo 4 

O  protocolo PCI

Este capítulo descreve o protocolo PCI, suas características funcionais, restrições e

modelos que dão embasamento a este trabalho. As características observadas do protocolo

PCI são compatíveis com a versão 2.2.

4.7 Introdução sobre o barramento PCI

O protocolo PCI requer pelo menos 32 bits, multiplexados no tempo, combinando

endereço e dados de modo síncrono  à  33 ou 66 MHz. É possível, também, que um

dispositivo seja implementado para ser usado com vias de dados de 64 bits.

O modo de transferência padrão é o burst o que significa dizer que vários acessos

podem ser feitos em uma única transação, reduzindo o tempo de latência do barramento.

A arquitetura típica de um barramento PCI em um computador pessoal é mostrada na

Figura 4.1. No modelo hierárquico pode-se observar 3 recursos, a saber: dispostivo mestre

que é algum agente com a competência de iniciar uma transação no barramento, dispositivo

target  que recebe e envia dados por ordem do mestre e bridge, cuja finalidade é conectar

dois segmentos de barramento. Os três recursos da arquitetura PCI podem ser configurados

dependendo da aplicação do protocolo.
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Figura 4.1: arquitetura PCI

Um dispositivo mestre, também chamado de iniciator, no barramento PCI pode

requisitar o uso do barramento para iniciar uma transação de leitura ou escrita em um outro

dispositivo que, nesta situação, desempenharia o papel de escravo. O dispositivo escravo,

alvo da transação iniciada no barramento, é mais conhecido como target dentro da

arquitetura PCI. Há algumas diferenças importantes entre estes tipos de dispositivos PCI.

Um mestre no barramento PCI tem no mínimo 49 pinos, enquanto que um dispositivo

target  tem 47 pinos. Esta diferença está relacionada com a arbitragem, pois o mestre possui

dois sinais exclusivos que estão conectados com o árbitro do barramento para requisitar e,

posteriormente, saber que ele, o dispositivo mestre, é o dono do barramento para iniciar a

transação. A direção dos sinais bem como o seu controle são outras diferenças existentes

entre os dispositivos mestres e targets. Por exemplo, o sinal FRAME#, usado para indicar

que o barramento está sendo usado e para indicar a duração da transação, somente faz

sentido se for controlado por um dispositivo mestre, enquanto que para um agente target o

sinal FRAME# é usado somente como leitura. Por meio de acessos à memória de

configuração de um dispositivo PCI, o sistema reconhece se ele desempenha a função de

mestre dentro do barramento.
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O conceito de bridge na arquitetura PCI permite que diferentes dispositivos que

conectam diferentes barramentos, tais como ISA, MCA e VESA possam ser interligados

em uma arquitetura hierárquica a barramentos de alta velocidade. A bridge host/PCI,

presente nas arquiteturas de computadores pessoais que usam o barramento PCI, separa o

barramento processador-memória, cujas características são alta velocidade e tamanho

curto, do barramento de I/O PCI que é um barramento mais lento, mais extenso e

expansível, tomando como referência o barramento host. Outras bridges como PCI/PCI

podem compor o sistema e anexar outros barramentos PCI à arquitetura. Padrões de

barramentos diferentes como o modelo ISA, podem ser inseridos na arquitetura do

barramento PCI através de bridges PCI/ISA. Um barramento PCI suporta até 10

dispositivos conectados à si próprio devido a limites elétricos (fanout). Teoricamente, o

barramento PCI pode suportar até 256 barramentos. A flexibilidade na especificação da

funcionalidade do padrão PCI permite também que até 8 funções, definidas pelo projetista

da interface PCI, possam ser colocadas em um único dispositivo. Neste caso, para o

barramento, o dispositivo multi-função é contado apenas como uma única carga elétrica.

Tais considerações, inclusões de segmentos de barramento ao sistema por meio de bridges,

o fato de que cada dispositivo físico poder camuflar até 8 dispositivos lógicos diferentes,

fazem com que seja superado o limite de 10 cargas elétricas (fanout) suportado pelo

barramento PCI.

Três campos são definidos pelo protocolo PCI. Os campos de I/O e memória são

regiões de endereçamento utilizadas na transferência de dados, usados para comunicar com

uma determinada aplicação e são comuns também nas transferências de dados em

dispositivos que não sejam PCI. No entanto, o terceiro campo de endereçamento,

denominado de espaço de configuração, exibido na Figura 4.2, é uma novidade para os

dispositivos que implementam plug-and-play, tal como PCI. Este espaço é usado nas

transações em que o sistema, através de um software de inicialização, ou o device driver,

precisa obter informações do dispositivo para configurá-lo. O tamanho da memória de

configuração é de 256 bytes e está  dividida, pela especificação, em duas regiões

conhecidas como cabeçalho e região dependente. O cabeçalho pode ser  do tipo 0, para

dispositivos PCI que não sejam bridges, tipo 1, para bridges PCI-PCI ou tipo 2 para bridges

PCI-CardBus. A região dependente não tem um formato definido pela especificação, mas
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futuramente poderá vir a ter. O projetista do dispositivo PCI pode usar a região dependente,

se for necessário, para algum propósito da aplicação.

Figura 4.2: memória de configuração

O cabeçalho é uma região pré-definida e contém alguns registros que são

obrigatórios, sendo que aqueles que não forem implementados devem retornar o valor zero,

quando lidos. A escrita para os registros que não forem implementados não é permitida,

nem faz sentido, uma vez que tais informações são fixas, definidas pelo fabricante. A

Figura 4.3 exibe o cabeçalho tipo 0 e os registros obrigatórios estão destacados.

BYTE 3 BYTE 2 BYTE 1 BYTE 0
DeviceId VendorId 00h

Status Command 04h
Class code RevisionID 08h

Header Type 0Ch
Base Address Register 0 10h

14h
1Ch
20h
24h
28h

SubsystemID Subsystem Vendor ID 2Ch
30h
34h
38h
3Ch

Figura 4.3: cabeçalho do espaço de configuração

O significado  destes campos obrigatórios do cabeçalho tipo 0  é explicado a seguir.
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• vendorID – São 16 bits que identificam o fabricante do dispositivo. O valor

deste registro é um valor único para cada fabricante de dispositivos PCI e é

atribuído pelo grupo PCISIG [6] responsável pelas normas da especificação

PCI.

• deviceID – Identifica o dispositivo. Em conjunto com vendorID, o sistema usa

este registro para identificar o dispositivo. O seu valor é dado pelo fabricante

do dispositivo.

• command – Este registro é visto como um conjunto de bits onde cada um

deles informa quais funcionalidades o dispositivo PCI desempenha. Se um

determinado bit deste registro for igual a ‘1’, então o dispositivo desempenha

a funcionalidade que aquela posição do bit está associada, previamente

especificada pelo protocolo. De acordo com o valor nos respectivos bits deste

registro, é possível saber se a interface responde por erros de paridade ou não,

se ela é capaz de atuar como mestre no barramento ou não, se o dispositivo

está mapeado no espaço de endereçamento de memória ou não, se ele está

mapeado no espaço de endereçamento de I/O ou não, dentre outras. O valor

deste registro é determinado pelo projetista do dispositivo.

• status – Este registro, tal como o registro command, é formado por um

conjunto de bits. Alguns bits deste registro são reservados e outros são usados

para registrar eventos ocorridos com o dispositivo durante o seu

funcionamento no sistema. Os eventos são do tipo: erro de paridade detectado

na transação, o sistema assinalou algum erro, a transação foi abortada pelo

mestre ou a transação foi abortada pelo target. Alguns outros bits são somente

de leitura, assinalados pelo projetista do dispositivo para informar alguma

capacidade como a que indica se a interface suporta a freqüência de 66 MHz.

O valor deste registro é inicialmente determinado pelo projetista do

dispositivo e alterado dinamicamente durante a sua operação.

• revisionID – Este registro foi especificado com a finalidade de permitir ao

fabricante colocar a versão do dispositivo;

• class code – Este registro, de 24 bits, é dividido em três campos que

identificam o dispositivo cujos valores são codificados pela especificação
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PCI. Por exemplo, se a interface PCI for um controlador de rede, então o

campo classcode[23:16] terá o código 02h. Se o controlador for para redes

token ring então o campo classcode[15:8] será igual à 01h. Para todos os

controladores de rede o campo classcode[7:0] será igual à 00h. No entanto, se

existisse (ou se futuramente vier a existir) um sub-conjunto de controladores

de rede para token ring, então o campo classcode[7:0] será usado para

diferenciá-los. O valor deste registro é definido pelo projetista do dispositivo

de acordo com o código assinalado pela especificação do protocolo PCI [6].

• subsystem vendorID e subsystemID – Estes registros são definidos para

diferenciar dispositivos PCI no sistema, desde que podem acontecer casos em

que os registros vendorID e deviceID sejam iguais para dois dispositivos

diferentes. Os seus valores são assinalados pelo fabricante do dispositivo.

Muito embora não seja obrigatório, o registro BAR0 (Base Address Register 0) é

comumente implementado nos dispositvos PCI e é utilizado para solicitar ao sistema

recursos de memória ou I/O, bem como a sua quantidade.

4.8 Sinais PCI

Existem cinco  tipos de sinais PCI definidos na especificação, são eles:

• in – somente entrada;

• out – somente saída;

• t/s – sinal bi-direcional tri-state;

• o/d–  sinal open drain, que é wire-OR.

• s/t/s– sinal  bi-direcional sustained tri-state, ativo com o nível lógico ‘0’. O

agente que conduz um pino   sustained tri-state deve manter o sinal

desativado (nível lógico ‘1’) por um ciclo de relógio antes de liberá-lo.

Para um dispositivo PCI, 47 sinais para o dispositivo target e 49 sinais para o

dispositivo mestre são obrigatórios. A Tabela 4.1 exibe a relação mínima de sinais para um



Capítulo 4 – O protocolo PCI

53

dispositivo target. Os dois sinais a mais que existem em interfaces mestre são os sinais de

arbitragem REQ# (request) e GNT# (grant).

Tabela 4.1: sinais target PCI mínimos

Sinal Tipo Direção
(target)

Descrição

AD[31:0] t/s in/out endereço e dado
C/BE#[3:0] t/s in commando / byte enable

CLK In in relógio do sistema
DEVSEL# s/t/s out target decodificou endereço
FRAME# s/t/s in início e duração da transação

IDSEL In in acesso de configuração
IRDY# s/t/s in mestre está pronto
TRDY# s/t/s out target está pronto

PAR t/s in/out paridade par sobre AD[31:] e C/BE#[3:0]
PERR# s/t/s out detectado erro de paridade
RST# In in reset do sistema

SERR# o/d out erro no sistema
STOP# s/t/s out interrompe transação

4.8.1 Sinais básicos para uma operação de escrita e leitura

A seguir, são descritos os sinais mais usados em uma transação PCI.

• CLK – Este sinal é o relógio do sistema, uma entrada para todos os

dispositivos residentes no barramento, provendo sincronização para todas as

transações na subida do sinal. Sua freqüência é, geralmente, de 33 ou 66 MHz.

• RST# - Conduz o sistema, ou seja, os registros de configuração, a máquina de

estado e as saídas, para o estado inicial. Este sinal é assícrono, não estando,

portanto, atrelado ao relógio.

• AD[31:0] – Durante a fase de endereço de uma transação, o dispositivo mestre

coloca neste barramento o endereço do dispositivo a ser acessado. Nos demais

ciclos (fase de dados), por este sinal trafegam os dados.

• C/BE#[3:0] – Na fase de endereço, o dispositivo mestre controla este

barramento ao colocar nele o comando da transação. Durante a fase de dados,

este sinal é utilizado para indicar quais dos quatro bytes a serem transferidos

durante um ciclo por apontar as linhas do barramento AD[31:0] utilizadas. O
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sinal C/BE#[0] ativa/desativa o byte na via de dados AD[7:0];  sinal C/BE#[1]

ativa/desativa o byte  na via de dados AD[15:8]; o sinal C/BE#[2]

ativa/desativa o byte  na via de dados AD[23:16] e o sinal C/BE#[3]

ativa/desativa o byte na via de dados AD[31:24]

• PAR – Este sinal é utilizado pelo dispositivo mestre para gerar paridade par

sobre os barramentos AD[31:0] e C/BE#[3:0] durante a fase de endereço e de

dado, quando se tratar de uma escrita. Este sinal é usado pelo dispositivo

target, com a mesma finalidade, durante uma transação de leitura. O bit de

paridade é amostrado um ciclo após os dispositivos  mestre ou target terem

colocado as informações nos barramentos AD[31:0] e C/BE#[3:0].

• FRAME# - Este sinal é usado para indicar o início e o tempo de duração de

uma transação, sendo controlado pelo mestre. Os dispositivos presentes no

barramento ficam atentos à asserção deste controle para que, quando isto

ocorrer, eles verifiquem se eles são o alvo da transação.

• DEVSEL# – Este sinal é acertado pelo target, após ter verificado que ele é o

alvo da transação. Neste instante, o dispositivo mestre, ao ver o sinal

DEVSEL# acertado, entende que o dispositivo a ser acessado está presente e

passa a se comunicar com ele.

• IDSEL – Este controle é usado para uma transação de configuração. Cada

dispositivo presente no barramento, está conectado ao barramento, através

desta linha, que é ativada quando ele é o alvo da configuração.

• IRDY# – Controlado pelo dispositivo mestre, este sinal é usado para indicar

que ele está pronto para receber o dado, em uma leitura, ou que um dado

válido se encontra no barramento, em uma transação de escrita.

• TRDY# - Controlado pelo dispositivo target, este sinal é usado para indicar

que ele está pronto para receber o dado, em uma escrita, ou que um dado

válido se encontra no barramento, em uma transação de leitura.
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4.9 Comandos do protocolo PCI

Os comandos do dispositivo PCI tipo target são utilizados para informar o tipo de

transação em andamento: leitura, escrita, acesso de I/O ou configuração, envio de uma

mensagem de aviso e  reconhecimento de interrupção. O comando é  amostrado durante a

fase de endereço pelo sinal C/BE#[3:0]. A relação completa de comandos definidos pela

especificação é exibida na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: comando PCI

C/BE#[3:0] Significado
0000 Interrupção Reconhecida
0001 Ciclo Especial
0010 Leitura I/O
0011 Escrita I/O
0100 Reservado
0101 Reservado
0110 Leitura da memória
0111 Escrita na memória
1000 Reservado
1001 Reservado
1010 Leitura do espaço de configuração
1011 Escrita no espaço de configuração
1100 Múltipla leitura da memória
1101 Ciclo de endereço duplo
1110 Leitura da memória em linha
1111 Escrita e Invalidação da memória

Neste trabalho, serão enfatizados e implementados apenas quatro comandos pois,

com apenas eles, uma interface PCI pode realizar transações nos espaços de  memória e

configuração, são eles:

• 0110b – Leitura de memória. Quando este comando é amostrado no início de

uma transação, o dispositivo alvo mapeado no espaço de memória irá enviar

dados.

• 0111b – Escrita de memória. O dispositivo alvo da transação, mapeado no

espaço de memória, irá tomar os dados disponíveis no barramento.
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Juntamente com o comando 0110b, este comando é usado para transações de

entrada e saída de uma aplicação.

• 1010b – Leitura de configuração.

• 1011b – Escrita de configuração.   Em conjunto com o comando 1010b, este

comando é usado para realizar acessos em um dos 256 registros da região de

configuração da interface.

A especificação PCI define a interação entre os agentes  mestre e target. O

dispositivo mestre no barramento PCI pode ser o processador ou a bridge host/PCI,

representando o processador naquele segmento do barramento. O dispositivo target pode

ser um recurso de memória ou  de I/O, bem como uma bridge PCI/PCI que conduz a

transação para os  agentes presentes em outro segmento do barramento.

Conforme dito anteriormente, no início deste capítulo, o protocolo PCI define a forma

com que o dispositivo mestre lê ou escreve dados do ou para o dispositivo target, usando

transações de endereçamento do espaço de memória ou de I/O. O outro tipo de transação no

barramento que está definido na especificação, endereça o espaço de configuração para

identificar os requerimentos do hardware de um determinado dispositivo PCI  e é chamada

de transação de configuração.

Os sinais mínimos de controle, que permitem a sincronização adequada entre os

dados e os comandos descritos acima, tem as suas funcionalidades descritas baixo:

• Os sinais FRAME# e DEVSEL# são sinais ativos em nível lógico ‘0’mudam

do nível  lógico ‘1’ para o ‘0’ em um único ponto durante uma determinada

transação e permanecem assim durante todo o período restante da transação.

Ao final, voltam para o nível lógico ‘1’.

• Os sinais IRDY# (Iniciator Ready) e TRDY# (Target Ready) mudam  do

nível lógico ‘1’  para ‘0’ e vice-versa uma ou várias vezes durante uma

transação, gerando a troca adequada de dados entre os dispositivos  mestre e

target.

• O sinal IDSEL é ativado com o nível lógico ‘1’ durante a fase de endereço

para indicar uma transação de configuração.
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• O  sinal AD[31:0] multiplexa o endereço e o dado durante uma transação. A

fase de endereço dura apenas um ciclo do relógio e a fase de dados dura por

todo o resto da transação. Nos demais períodos este sinal tem o seu nível

levado a tri-state.

• O sinal C/BE#[3:0] multiplexa o comando e o byte enable nas fases de

endereço e dado, respectivamente.

• O sinal PAR gera paridade par com os sinais AD[31:0] e C/BE#[3:0] e é

amostrado um ciclo após os  dados terem sido enviados.

• O sinal CLK opera à freqüência  de 33 MHz ou 66 MHz e sincroniza os

demais sinais durante a subida.

• O sinal RST#, ativado com o valor lógico ‘0’, é um sinal assíncrono e coloca

todos os sinais e a máquina de estados com os valores iniciais.

A seguir serão descritas em detalhes os estágio básicos de operação de um

barramento PCI, quais sejam: escrita e leitura de configuração, escrita e leitura de dados.

4.9.1 Leitura de configuração no barramento PCI

A Figura 4.1 ilustra uma transação de configuração ocorrida no barramento PCI e

processada pela interface proposta por este trabalho. A transação é uma leitura no

registrador 0 do espaço de configuração. O sinais AD[7:2] informam o endereço de uma

das 64 palavras de 32 bits (chamadas de double-word ou dwords) reservadas do espaço de

configuração.
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Figura 4.1: leitura de configuração

 Na ilustração, além dos sinais definidos pelo barramento PCI, podem ser notados

outros sinais que são definidos por razões práticas, no ato da implementação da interface da

qual trata este trabalho: O sinal hts (habilita tri-state) habilita/desabilita o buffer tri-state

por onde os sinais de saída da interface sustained tri-state, DEVSEL# e TRDY# são

transmitidos.

O sinal hpar (habilita paridade) habilita/desabilita o buffer do sinal de paridade PAR.

O sinal hadout (habilita adout) habilita/desabilita o buffer tri-state do barramento

ADout[31:0].

As seguintes considerações têm como referência a Figura 4.1.

• O ciclo 1 é a fase de endereço onde o dispositivo mestre ativa os sinais

FRAME#,  IDSEL do dispositivo target e coloca o endereço da dword da

memória de configuração e o comando da transação.

• No início do ciclo 2, na subida do relógio, o dispositivo target passa a

decodificar o endereço e o comando da transação iniciada. O dispositivo

mestre ativa o sinal IRDY# para indicar que está pronto para receber os dados.

• No início do ciclo 3, o dispositivo target chama a transação ao ativar o sinal

DEVSEL# e disponibiliza o dado no barramento e ativa o sinal TRDY#.



Capítulo 4 – O protocolo PCI

59

• No início do ciclo 4 o dispositivo mestre vê o sinal do  dispositivo target

TRDY# ativado, lê o dado do barramento e desativa o sinal IRDY#, liberando

o barramento.

• Um ciclo após o dispositivo target liberar o dado, ele informa a paridade no

sinal PAR.

• A partir do quinto ciclo, o barramento está liberado para começar uma nova

transação.

4.9.2 Escrita na memória

A Figura 4.1 exibe um exemplo de escrita em um dispositivo mapeado no espaço de

endereçamento de memória.

Figura 4.1: escrita de memória

A explicação dos ciclos exibidos na Figura 4.1 é dada a seguir:

• O ciclo 1 é a fase de endereço .

• O ciclo 2 é um ciclo de espera para dar tempo ao dispositivo target

decodificar o endereço e o comando.
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• No início do ciclo 3 o  dispositivo target já decodificou o endereço e o

comando, ativando em seguida o sinal TRDY# e DEVSEL#.

• No início do ciclo 4, com os sinais TRDY# e IRDY# ativados, ocorre a

transferência dos dados entre os dispositivos mestre e target. Em uma escrita,

como é o caso deste exemplo, o dispositivo alvo ao ver o sinal IRDY# ativado

na subida do relógio, reconhece que existe um dado válido no barramento

AD[31:0]. Este dado será lido e armazenado no endereço de memória tão logo

o dispositivo target decodifique o endereço, habilite a memória para escrita e

ative o sinal TRDY#.

4.9.3 Transação de burst

A Figura 4.1 exibe uma transação burst de leitura na memória. Para indicar que o

dispositivo mestre deseja fazer vários acessos ao dispositivo target em apenas uma

transação, o sinal FRAME# permanece ativo durante vários ciclos do relógio, suficiente

para a transferência dos dados desejados.

Figura 4.1: leitura burst

 O entendimento do que está exibido na ilustração é como segue:
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• No ciclo 1, são colocados o endereço, o comando e o sinal FRAME# é

ativado, dando início a uma transação de leitura ao endereço 0 da memória;

• O ciclo 2 é um ciclo de espera, a fim de que a interface possa decodificar o

endereço e o comando, bem como possa haver tempo suficiente, no caso

específico de uma leitura, para que o barramento AD[31:0] tenha seu controle

transferido para o dispositivo target. O dispositivo mestre libera o barramento,

para que o dispositivo target passe a enviar os dados solicitados. O ciclo de

espera em uma leitura é obrigatório para evitar contenção no barramento;

• Os  ciclos 3 à 5 são fases de dados. Durante os ciclos 3 e 4 o dispositivo target

vê que o sinal FRAME# continua ativo e automaticamente incrementa o

endereço para a próxima dword da memória. No início do ciclo 5 o

dispositivo target enxerga o sinal FRAME# desativado e, então, entende que

aquela é a última fase de dados.

No exemplo da transação burst mostrada anteriormente, cada dado foi transmitido no

período de um único ciclo de relógio. No entanto, pode acontecer de um ou ambos os

agentes participantes da transação, inserirem ciclos de espera (wait cycle) durante a fase de

dados. Isto acontece, por exemplo, quando um dos agentes, os dispositivos mestre ou

target,  não consegue decodificar o endereço dentro do período do relógio do sistema. A

especificação do protocolo PCI define que se um ou ambos os agentes desejar atrasar a

transação, eles podem desativar seus respectivos sinais TRDY# ou IRDY# durante na fase

de dados. A  Figura 4.2 exibe uma transação de leitura burst com wait cycle.
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Figura 4.2: transação com wait cycle

Cada ciclo ilustrado na Figura 4.2 é explicado a seguir:

• No início do ciclo 1, quando o relógio sobe, o dispositivo mestre ativa o sinal

FRAME# , coloca o endereço e o comando no barramento AD[31:0] e

C/BE#[3:0], respectivamente. A transação é uma leitura burst de memória no

endereço 0, inicialmente.

• O ciclo 2 é um ciclo de espera, a fim de que a interface possa decodificar o

endereço e o comando, bem como, possa haver tempo suficiente, no caso

específico de uma leitura, para que o barramento AD[31:0] seja trocado de

proprietário: do dispositivo mestre que libera o barramento, para o dispositivo

target que passará a enviar os dados solicitados. O ciclo de espera em uma

leitura é obrigatório para evitar contenção no barramento. O dispositivo

mestre ativa o sinal IRDY# para indicar que está pronto para receber os dados.

• No início do ciclo 3 o dispositivo target chama a transação ao ativar o sinal

DEVSEL#, indicando ao que ele é o dispositivo no barramento alvo da

transação, coloca o dado no barramento de dados, torna o dono deste

barramento ao habilitar o buffer tri-state hts e ativa o sinal TRDY# para

indicar que o dado se encontra no barramento de dados. Como o sinal

FRAME# continua ativado, a transação se estende para mais de uma fase de

dados.
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• No início do ciclo 4 é que acontece a troca de dados porque ambos os sinais

TRDY# e IRDY# estão ativados. O dispositivo target, reconhecendo que o

dispositivo mestre pegou o dado, coloca uma nova informação do próximo

endereço de memória no barramento de dados.

• No ciclo 5 acontece a transmissão dos dados tal como  no ciclo 4. No entanto,

o dispositivo mestre desativa o sinal IRDY# para indicar que ele não está

pronto, por algum motivo, para receber a próxima informação.

• O ciclo 6 é um wait cycle. No início deste ciclo, quando o relógio sobe, ao ver

o sinal IRDY# desativado o dispositivo target mantém o dado anterior,

0000CCCCh, no barramento de dados. Também, ao ver o sinal FRAME#

desativado pelo dispositivo mestre, ele sabe que aquela é a última fase de

dados.

• No início do ciclo 7, com TRDY# e IRDY# ativados ocorre a transmissão da

informação. Este ciclo de relógio é o último da transação. O dispositivo target

e o dispositivo mestre liberam o barramento.

4.10 Mecanismos de Configuração

A especificação do protocolo PCI define um mecanismo para que o processador

possa endereçar o espaço de configuração de cada dispositivo PCI adequadamente. Será

apresentado aqui o Mecanismo de Configuração #1, o recomendado pelo padrão, contudo,

existe também o Mecanismo de Configuração #2, obsoleto e definido apenas por questões

de compatibilidade com dispositivos mais antigos e não será discutido neste trabalho.

Existem dois registros que o processador usa para realizar transações de configuração

PCI. Estes registros estão localizados nas posições 0CF8h e 0CFCh do espaço de I/O do

processador, conhecidos como CONFIG_ADDRESS e CONFIG_DATA, respectivamente,

com tamanhos de 32 bits. A CPU usa estes registros para endereçar uma das dwords da PCI

target, através do registro CONFIG_ADDRESS e para ler/escrever dados, através do

registro CONFIG_DATA.
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O registro CONFIG_ADDRESS é dividido em vários campos como mostrado na

Figura 4.1.

hab. reservado barramento dispositivo função dword tipo

[31] [30:24] [23:16] [15:11] [10:8] [7:2] [1:0]

Figura 4.1: registro CONFIG_ADDRESS

Os campos do registro CONFIG_ADDRESS são usados para  endereçar uma dword

do espaço de configuração PCI, informar quais das oito possíveis funções (definidas pelo

projetista) que um dispositivo PCI pode agregar, qual o número atribuído ao dispositivo

PCI no barramento e qual o barramento do sistema que a interface PCI se encontra. De fato,

no sistema de barramento que usa a arquitetura PCI pode existir vários barramentos. Cada

barramento pode suportar vários dispositivos, e cada dispositivo PCI pode implementar  até

oito funções, ou dispositivos lógicos diferentes. Cada uma dessas funções tem o seu próprio

espaço de memória, ou campo de configuração, de até 256 bytes. Portanto, número do

barramento, número do dispositivo, número da função e endereço da dword são os

atributos que precisam ser informados, através da porta CONFIG_ADDRESS do

processador, para a realização de um acesso de configuração à interface PCI.  Os campos

que identificam estes atributos são descritos a seguir:

• tipo – indica o local onde o dispositivo PCI está localizado. Os valores

possíveis podem ser 00b (tipo 0) ou diferente de 00b (tipo 1). O tipo 0

significa que o dispositivo target se encontra no barramento imediatamente

após a bridge. O tipo 1 indica que o dispositivo destino está em outro

barramento hierarquicamente abaixo;

• dword - contém o endereço de uma das dwords do espaço de configuração

PCI;

• função - seleciona uma das 8 possíveis funções que um dispositivo PCI pode

ter;

• dispositivo - identifica um dos dispositivos no barramento através do seu

número;

• barramento - endereça um dos 256 barramentos PCI possíveis de existirem no

sistema;
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• habilita (hab.) - quando ativado (valor ‘1’) inicia a transação PCI de

leitura/escrita no espaço de configuração. Caso contrário, a transação PCI

realizada é  do tipo ler/escrever dados.

O registro CONFIG_DATA é o meio pelo qual o dado é transferido entre a CPU e o

espaço de configuração da interface PCI. Este registro tem o tamanho de quatro bytes cujos

endereços vão de 0CFCh até 0CFFh e os dados a serem transportados são colocados neste

registro. A Figura 4.2 mostra o registro CONFIG_DATA.

0CFFh 0CFEh 0CFDh 0CFCh

Figura 4.2: registro CONFIG_DATA

4.11 Exemplo de Transação de Configuração

Suponha que o processador queira acessar um dos endereços do espaço de

configuração (um dos 256 bytes mostrados na Figura 4.2) de um dispositivo que esteja em

um barramento imediatamente abaixo da bridge host/PCI,  com as informações mostradas

abaixo. Por se tratar de uma transação de configuração o processador usa os registros

CONFIG_ADDRESS e CONFIG_DATA para endereçar o dispositivo e ler dados:

• Endereço do espaço de configuração 46h;

• Função 5h do dispositivo PCI.

• Dispositivo 12h no barramento

• Barramento 0h.

• Dado 38h.

O registro do endereço 46h no espaço de configuração está localizado na dword 11h

(46h : 4 = 11h). O campo tipo passa o valor 0 pela bridge somente se o target estiver

anexado ao barramento imediatamente após ela. A Figura 4.1 ilustra os valores de

CONFIG_ADDRESS  que o processador coloca neste registro que é 80009546h.
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Figura 4.1: conteúdo de CONFIG_ADDRESS

Para uma melhor visualização das informações tipo, endereço do espaço de

configuração, função, dispositivo, barramento e habilita, tais campos são contrastados com

um efeito de sombreamento na figura anterior. Estes valores são transportados para o

barramento AD[31:0] durante a fase de endereço. No momento em que a CPU coloca estas

informações no registrador CONFIG_ADDRESS, os bits [1:0] ainda não significa o tipo 0

ou tipo 1 da transação. Estes dois bits fazem parte do conjunto de bits [7:0] que é o

endereço de um dos 256 bytes da memória de configuração e, neste exemplo, seu valor é

46h.  Cabe às bridges presentes no sistema, começando pela bridge hot/PCI, decodificar o

valor do campo barramento, bits [23:16], para verificar se o barramento alvo está

imediatamente após ela e assinalar à AD[1:0] o valor 00b se a transação for tipo 0 ou um

valor diferente de 00h  se a transação for tipo 1.

• O registrador CONFIG_ADDRESS é mapeado pela bridge host/PCI no

barramento AD[31:0], conforme ilustrado na Figura 4.2 em uma transação

tipo 0 (o barramento alvo está imediatamente após a bridge).

Figura 4.2: barramento AD[31:0] mapeado  por CONFIG_ADDRESS

A bridge host/PCI faz o seguinte mapeamento em AD[31:0] após ter decodificado o

campo barramento e ter verificado que o barramento alvo está imediatamente após ela:

• AD[1:0]=00, informando que o alvo da transação é um dispositivo anexado ao

barramento imediatamente após ela. Neste caso, o dispositivo PCI está no

barramento 0;

• AD[7:2]=CONFIG_ADDRESS[7:2], número da dword do espaço de

configuração;
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• AD[10:8]=CONFIG_ADDRESS[10:2], número da função do dispositivo;

• Decodifica CONFIG_ADDRESS[15:11] (número do dispositivo) e ativa uma

das linhas no campo AD[31:11]. Cada dispositivo tem o seu sinal IDSEL

conectado exclusivamente à uma destas linhas.

O registro CONFIG_DATA por sua vez, será mapeado no barramento AD[31:0]

durante a fase de dados e apenas C/BE#[2] será ativado. Deste modo, somente o terceiro

byte na dword 11h do espaço de configuração será atualizado. Na dword 11h da memória

de configuração estão os bytes cujos endereços  são 44h, 45h, 46h e 47h, conforme

ilustrado na Figura 4.3. As posições marcadas com XX na ilustração não são usadas e seus

valores são tratados como  don’t care porque a transferência é de apenas um byte neste

exemplo. O valor 38h é o dado a ser gravado, conforme abordado acima no início do

exemplo quando o problema foi definido.

Figura 4.3: mapeamento de CONFIG_DATA no DW da região de configuração

Se o acesso de configuração for do Tipo 1, todo o conteúdo do registro

CONFIG_ADDRESS será mapeado diretamente no barramento AD[31:0] pela bridge.

4.12 Conclusão

Este capítulo mostrou os principais tópicos do protocolo PCI em sua versão 2.2 [6]

[7], que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho. Neste capítulo podemos

observar as características funcionais do protocolo PCI 2.2, a forma como as transações de
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leitura e escrita de dados e de configuração podem ser feitas, a existência de dispositivos

mestre, target e bridge, seus registros e o mecanismo de configuração.
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Capítulo 5 

Interface PCI tipo target para aplicações de

alta velocidade

Este capítulo apresenta o desenvolvimento da interface PCI baseada no protocolo

versão 2.2 descrita no capítulo anterior. A interface implementada em VHDL é do tipo

target, e tem como funcionalidade responder às transações de configuração e de

comunicação oriundas do barramento. A Figura 5.1 mostra o fluxo de tarefas na realização

deste trabalho.

Figura 5.1: metodologia de trabalho adotada

A interface foi desenvolvida baseada na plataforma de prototipação HOT 1 da VCC

[26]. A plataforma PCI HOT 1 utiliza o FPGA  XC4013E-PQ240, da Xilinx para geração

da interface entre a placa de prototipação e o PC. Este FPGA será o elemento principal
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deste trabalho e será usado como componente para emulação da interface PCI desta

dissertação.

A plataforma de prototipação PCI, HOT 1 tem o seu  diagrama exibido na Figura 5.2.

Ela consiste de  4 memórias SRAM de 512 Kb x 8 cada,  2 FPGAs (XC6200 e XC4013E)

da Xilinx e uma memória PROM. No FPGA XC4013E é carregado o protocolo PCI da

VCC, através da PROM serial utilizando o modo Master Serial de configuração.

Figura 5.2: diagrama da plataforma HOT I

Para fins de emulação do modelo proposto nesta dissertação, a memória de

configuração serial foi retirada e um novo código, resultante da síntese da interface PCI

desenvolvida neste projeto, é carregado através do cabo de configuração Xchecker. Para tal,

alguns ajustes referentes ao modo de configuração do FPGA, agora Slave Serial, e ajustes

de transmissão de dados precisaram ser implementados.

O cabo Xchecker da Xilinx permite transmissão serial de bitstream de configuração a

partir do host (PC), gerado pela ferramenta Foundation 3.1i. A Figura 5.3 mostra o fluxo de

programação da placa HOT 1 com o novo código.

Figura 5.3: ligação cabo xchecker
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As etapas desde a compilação dos arquivos VHDL até a prototipação do projeto

foram realizadas usando a ferramenta Xilinx Fundation F3.1i. Restrições de projeto foram

implementadas durante a síntese, visando o estabelecimento correto dos parâmetros de

tempo da interface, tais como:

• Período do relógio = 30ns.

• Clock to Pad = 11 ns.

• Pad to Setup = 7 ns.

• Pad to Pad = 18 ns.

5.13 Modelo da interface PCI

A interface PCI implementada neste trabalho obedece um sub-conjunto mínimo do

protocolo PCI 2.2 caracterizado como interface PCI target. Esta interface é composta por  3

grandes blocos que dá à ela compatibilidade com a especificação do protocolo PCI. Os 3

blocos implementados são: máquina de estados, gerador de paridade e espaço de

configuração. Seu hardware é capaz de armazenar as informações de configuração, nos seus

respectivos espaços, bem como prover os meios de acessos à elas pelo software,

obedecendo o protocolo PCI. Um outro bloco intitulado de memória foi implementado para

desempenhar o papel de uma aplicação, o que tornará possível verificar algumas

funcionalidades do barramento PCI como transações de entrada e saída. O modelo da

interface PCI é exibido na Figura 5.1 e as partes que a compõe serão descritas nos tópicos a

seguir.



Capítulo 5 – Interface PCI tipo target para aplicações de alta velocidade

72

Figura 5.1: modelo da interface PCI

5.13.1 Máquina de estados

Na entidade fsm, exibida na Figura 5.1 deste trabalho está implementada a máquina

de estados e o  contador de endereço, cuja função basicamente se resume à habilitar as

demais entidades para receber ou enviar dados, através de sinais de controle que os habilita

ou os desabilita de suas funções,  bem como, prover corretamente o endereço da

informação a ser lida ou gravada e prover comandos adequados aos demais módulos do

sistema.

Figura 5.1: entidade fsm

Os estados da máquina de estados são exibidos na Figura 5.2.
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Figura 5.2: estados da fsm

Os estados da máquina são, respectivamente:

• idle – Estado inicial, indicando que o barramento está livre, permanecendo nele

até que o sinal FRAME# seja ativado. Quando isto acontece, o endereço e o

comando são lidos do barramento e a máquina de estados vai para o estado

w_cycle.

• w_cycle – Este estado é um ciclo de espera para que a interface PCI tenha tempo

suficiente para decodificar o endereço e o comando. Caso a interface PCI seja o

alvo da transação o próximo estado é s_data. Caso contrário, o próximo estado

será b_busy. Em uma transação de leitura, entre as fases de endereço e dados, o

barramento muda de proprietário, de dispositivo mestre, que pára de suprir o

endereço, para o dispositivo target, que passa a suprir os dados. Nesta transição é

necessário inserir um ciclo de espera para evitar contenção do barramento. A

implementação do estado w_cycle nesta interface PCI resolve o problema de

contenção do barramento em um acesso de leitura.

• b_busy – A máquina vai para este estado quando a comparação do endereço

enviado pelo dispositivo mestre através do barramento não corresponde ao do

dispositivo em questão, durante um acesso, indicando, portanto, que o

barramento está ocupado com uma transação envolvendo outro dispositivo PCI.

O dispositivo   volta ao estado idle tão logo o sinal FRAME# seja desativado ao

final de uma transação.

• s_data – Estado onde efetivamente acontece a transferência dos dados, sendo o

dispositivo em questão, portanto, o alvo da transação. Com os sinais IRDY# e
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TRDY# simultaneamente ativados, ocorre a transferência dos dados. Se o sinal

FRAME# permanecer ativado à cada transferência dos dados, o endereço é

incrementado e novos dados são gravados/lidos na memória. Quando o sinal

FRAME# for desativado pelo dispositivo mestre, significando a última fase de

dados, a máquina de estados retorna ao estado idle, finalizando a transação.

5.13.2 Comando e contador de endereço

O dispositivo mestre, ao iniciar uma transação, envia no mesmo ciclo em que ativa o

sinal FRAME#, o comando e o endereço inicial de onde o dado vai ser lido ou escrito. Nos

demais ciclos são transmitidos a informação e byte enable, multiplexando-os sobre as

mesmas linhas do barramento. O comando e o endereço de referência são armazenados em

registradores na interface PCI durante todo o tempo restante da transação. Caso a transação

seja do tipo burst, é responsabilidade do dispositivo target incrementar o endereço para os

sucessivos acessos.

Quando a interface, na subida de um ciclo do relógio, percebe o sinal FRAME#

ativado pela primeira vez (estado idle), a interface capta o comando do barramento

C/BE#[3:0] e faz o sinal de saída comando da entidade fsm igual à ‘0’ se for uma leitura ou

igual à ‘1’ se for uma escrita durante toda a transação. Ela também apanha  o endereço do

barramento AD[31:0] e o exibe no sinal de saída endereco[31:2] da entidade fsm. No

estado s_data, ela incrementa o endereço, somando 4 à ele, apontando para a próxima

dword, à cada dado transferido (IRDY# e TRDY# ativados) se a transação for do tipo burst.

A Figura 5.1 exibe uma simulação (neste exemplo, uma escrita na memória)  de como

a fsm se comporta, sendo possível notar o exposto nas linhas acima, com respeito ao

comando e ao endereço. O ciclo 1 corresponde à fase de endereço e os ciclos 2 até 5, à fase

de dados.
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Figura 5.1: simulação do endereço e comando na fsm

5.13.3 Gerador de paridade

A especificação PCI protege as informações colocadas no barramento AD[31:0] e

C/BE#[3:0] com um paridade par. O bit de paridade é enviado um ciclo depois de cada fase

de dado ou endereço no sinal PAR. Cabe ao receptor comparar a paridade de dados enviada

com  a paridade calculada e se houver diferença, ele deve escrever 1 no bit 15 do registro

Status (Detected Parity Error) e caso o bit 6 do registro Command (Parity Error Response)

for implementado, ativar o sinal PERR# no ciclo seguinte. Estes registros são identificados

no espaço de configuração, conforme a especificação PCI. Se um erro de paridade for

detectado na fase de endereço, ele será indicado através do sinal SERR# caso o bit SERR#

enable for 1 (bit 8 do registro Command). Este sinal é usado também em erros de paridade

na fase de dados de uma transação Special Cycle.

A especificação obriga cada dispositivo PCI que envia informação gerar paridade.

Porém, verificar a paridade não é obrigatório, embora seja fortemente recomendado. Na

interface proposta neste trabalho não está implementada a verificação de paridade.

O gerador de paridade, neste trabalho, é a entidade gerapar (ilustrada na Figura 5.1)

que, a cada ciclo de relógio, lê os barramentos AD[31:0] e C/BE#[3:0], exibindo, em

seguida, paridade par no sinal gpar.
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Figura 5.1: entidade gerapar

O resultado da simulação da entidade geraPar é mostrado na Figura 5.2. À todo

ciclo, na subida do relógio, a paridade é calculada sobre os valores tomados no barramento

AD[31:0] e C/BE#[3:0] e apresentada no sinal de saída gpar.

Figura 5.2: simaluação da entidade gerapar

A Figura 5.3 mostra a forma de onda da simulação de uma transação de leitura burst

em que o barramento acessa a interface, sendo possível notar o comportamento da paridade

amostrado no sinal tri-state parout. No ciclo 4, um ciclo após o envio do primeiro dado

cujo valor é 0000AAAAh, a interface target começa à enviar a paridade no barramento e

ativa o controle do buffer tri-state hpar (habilita paridade). Portanto, nos ciclos de relógio

4, 5 e 6 a interface PCI target coloca no barramento a paridade da fase de dados dos

respectivos ciclos anteriores.
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Figura 5.3: sinal de paridade no barramento

5.13.4 Espaço de configuração

A especificação PCI, conforme abordado no capítulo anterior, define uma região de

configuração com tamanho de 256 bytes com alinhamento dword (portanto, 64 dwords).

A região independente é comum à todas as interfaces PCI, que devem implementar

um conjunto obrigatório de registros, a saber, vendorId, deviceId, command, status,

revisionId, class code, header type, subsystem vendor Id e subsystemId.

Neste trabalho serão implementados os registros obrigatórios mais o registro BAR0

do cabeçalho de configuração. A entidade cfgEspaco é a interface entre o barramento e os

registros de configuração implementados, cujo  diagrama é exibido na Figura 5.1.

Figura 5.1: entidade cfgEspaco
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O sinal cfghab (habilita memória de configuração) da entidade cfgespaço (espaço de

configuração), drenado pela entidade fsm, seleciona a memória de configuração para que

um dado seja lido ou gravado nela, caso a transação em andamento seja de configuração. À

cada ciclo de subida do relógio a entidade toma o endereço da dword do registro, o

comando e, se for uma escrita, toma também o dado e o byte enable; caso seja uma leitura o

dado de 32 bits é apresentado no sinal cfgler.

A  entidade é também a interface para o comparador de endereço, já que o endereço

do dispositivo fica armazenado no registro BAR0 (Base Address Registro 0) de 32 bits.

Quando o seu sinal de  entrada compend  (compara endereço) é ativado, ela compara os

sinais esc_31_4 com o registro interno BAR[31:4]. Caso os valores comparados sejam

iguais o sinal de saída taldisp da entidade cfgespaco é ativado (‘1’) informando que o

endereço no barramento é o endereço do dispositivo.

Internamente, a entidade cfgespaco, mostrada na Figura 5.2, é composta por um

decodificador de registros, pelas representações das dwords 1h e 4h (que são registros de

leitura e escrita), bem como alguns buffers que armazenam os valores dos registros somente

de leitura. Em uma operação de leitura de configuração, se nenhuma das saídas do

decodificador de registro estiver ativa, significa que o registro sendo acessado não está

implementado ou se trata da dword 3h, localização do registro header type (byte 2 desta

dword). Neste caso, o valor de retorno deve ser, portanto, 00000000h. Em uma escrita,

nesta situação do decodificador, o dado é descartado ou porque o registro não está

implementado, ou o registro em questão é somente de leitura.
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Figura 5.2: espaço de configuração (interno)

5.13.4.1 Decodificador de registro

A decodificação dos registros do espaço de configuração é feita pela entidade

cfgdecreg, exibida na Figura 5.1, que decodifica o comando e o endereço, podendo ativar

uma de suas saídas quando o sinal hab, drenado pela máquina de estados, for igual à ‘1’.

Esta ativação habilita a leitura de uma das dwords implementadas ou a escrita para aqueles

registros cuja transação é suportada.

Figura 5.1: entidade cfgDecReg
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5.13.4.2 Entidade cfgdw1

Na dword 1 do espaço de configuração (endereço 4h) estão os registros command e

status (Figura 4.3), de 16 bits cada, conforme define a especificação. Eles são formados por

uma coleção de bits que determinam a forma de acesso à interface e eventos ocorridos

durante uma determinada transação. O diagrama desta dword é exibido na Figura 5.1.

Figura 5.1: entidade cfgDw1

O registro command provê a forma básica com que o dispositivo PCI deve ser

acessado, devendo ser levado em consideração, quanto à implementação, apenas os bits que

fazem sentido para a interface PCI. Aos demais bits são atribuídos o valor ‘0’ e escritas

para estes bits não alterarão os seus valores. Neste trabalho, apenas o bit 1 do registro

command, memory space, é implementado.

O registro status assinala eventos ocorridos com a interface durante uma transação e,

do mesmo modo como o registro anterior, devem ser implementados somente os bits cuja

funcionalidade a interface suporta. Uma interface PCI que implementa alguma

funcionalidade do registro status  deve ser desenhada de forma a ter um mecanismo que

ative o bit em questão, caso o evento suportado por ela ocorra.

Uma operação de escrita para um bit do tipo leitura/escrita do registro status, deve ser

usada para zerar o bit ativado. Isto é feito enviando-se o valor ‘1’ para o bit específico.

Neste trabalho, todos os bits do registro status são configurados para ‘0’ e nenhuma
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funcionalidade definida por este registro. Assim, não está implementada sinalização de que

a transação foi abortada, sinalização de erro no sistema ou sinalização de erro de paridade.

A Figura 5.2 exibe uma simulação de escrita (valor FFFFFFFFh) seguida por uma

leitura  à dword 1 (valor 00000002h). Nesta simulação, apenas o bit 1 do registro command

(Memory Space) sofreu efeito, conforme pode ser obsevado no ciclo 6.

Figura 5.2: acesso à dword 1

5.13.4.3 Entidade cfgdw4

A entidade dword 4, endereço 10h da memória de configuração, é o local, definido

pela especificação, do registro de 32 bits Base Address Register 0 (BAR0), do cabeçalho de

configuração, cuja finalidade é identificar se determinada função do dispositivo está

mapeada no espaço de memória ou I/O do sistema, bem como guardar o endereço base do

dispostivo. Seu formato depende do tipo de mapeamento utilizado, memória ou I/O.

Para um mapeamento de memória, os bits 0 à 3 do registro BAR são pré-definidos e

do tipo somente leitura. O seu significado é como segue, sendo atribuídos seus valores em

tempo de projeto.

Bit 0=0, indica que o dispositivo será mapeado no espaço de memória (1 indicaria

mapeamento de I/O);

Bit [2:1]
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• 00: Com este valor, o dispositivo PCI requer um mapeamento no espaço de

endereçamento de memória do PC na região de 0h até FFFFFFFFh (4 GB).

Este valor é usado pela interface deste trabalho.

• 01: reservado;

• 10: Com este valor, o dispositivo PCI requer um mapeado no espaço de

endereçamento de memória do PC acima da região dos 4 GB. Este valor só

faz sentido para interfaces PCI que implementam 64 bits de barramento.

• 11: reservado.

Bit 3

• 0: memória não-prefetchable. Este valor é usado pela interface deste

trabalho.

• 1:memória prefetchable.

Nos bits [31:4] é escrito a parte  superior do endereço base da interface no sistema.

5.13.5 Mapeamento da interface PCI na memória do sistema

As considerações que seguem são referentes à implementação do barramento de 32

bits.

Para cada um dos 5 registros BAR, o software de inicialização do sistema, registro à

registro, preenche os 32 bits com 1s, lendo-os em seguida.

Na leitura, o valor 00000000h no registro BAR significa que nenhuma quantidade de

endereçamento, I/O ou memória, é requerida pelo dispositivo PCI. Portanto, se o valor lido

for 00000000h, então o software de configuração reconhece  que nenhum recurso de

memória ou I/O está sendo requerido.

A partir do bit 4 até o bit 31, a posição do primeiro 1 encontrado revela a quantidade

de memória consumida pela interface: bit 4 indica 16 bytes (24), bit 5 indica 32 bytes (25), e

assim por diante.
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Após o software de inicialização conhecer a quantidade de memória requerida, ele

escreve no registro BAR em questão o endereço inicial da interface. Este endereço é um

múltiplo da quantidade de memória solicitada.

No registro BAR, apenas as posições a partir do bit que indica a quantidade de

memória solicitada é de leitura/escrita, sendo as demais posições abaixo dele somente

leitura.

No mapeamento de I/O, ocorre um procedimento semelhante ao exposto acima.

A interface PCI da qual trata este trabalho, busca um espaço de memória não-

prefetchable, tamanho de 16 bytes (para a aplicação mostrada na Figura 5.1), endereço

mapeado na região inferior aos 4 GB da memória e tem uma única função. Isto significa

que apenas um registro de endereço base (BAR0) é implementado, que os bits BAR[3:0]

tem o valor 0000b e que o primeiro 1 encontrado durante a configuração na inicialzação da

interface, está no bit 4.

O registro BAR0 está localizado no endereço 10h (dword 4h) do espaço de

configuração  e a entidade que o representa é mostrada na Figura 5.1, com o nome de

cfgdw4.

Figura 5.1: entidade cfgDw4

Como o registro BAR0 contém o endereço base, optou-se por implementar nesta

mesma entidade, o comparador de endereço.

A Figura 5.2 exibe o comportamento da entidade cfgDw4, ante aos acessos de

configuração e comparação.
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Figura 5.2: simulação cfgDw4

O ciclos de relógio da simulação acima são descritos a seguir:

• No ciclo 1 é escrito um valor no registro BAR0, indicando um endereço

atribuído à interface. Observe que os bits [31:4] são apenas leitura.

• No ciclo 3 é feita uma comparação com um endereço ruim.

• No ciclo 4, quando a comparação é feita com o valor presente no registro, o

sinal taldisp (tal dispositivo) se mostra ativo, indicando a associação de

endereços.

Os acessos à entidade cfgdw4 feitos pelo barramento tem por finalidade atender às

operações de leitura e escrita realizadas pelo device driver de inicialização (conforme a

especificação), comparação com o endereço base nas operações de leitura e escrita feitas no

barramento, bem como outras transações de configuração feitas no registro BAR0. As

ilustrações a seguir exibem simulações de como a interface em questão responde quando o

software de configuração faz acessos ao registro BAR0, com o intuito de saber quais são os

recursos, a sua quantidade, atribuir um endereço inicial do recurso e os sucessivos acessos à

interface.

A Figura 5.3 mostra a simulação de um acesso de configuração a fim de conhecer o

recurso que a interface PCI requer. Cada ciclo de relógio é explicado a seguir.
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Figura 5.3: simulação de configruração do endereço da interface

• Ciclos 1 à 3 – o software de configuração inicia um acesso de escrita no

registrador BAR0 da interface, preenchendo com 1 os 32 bits de registro

endereçado.

• Ciclo 4 à 6 – o software de configuração inicia um novo acesso, desta vez uma

leitura em BAR0, com a finalidade de saber qual o recurso solicitado pela

interface. O software pega o dado recebido e o interpetra: a interface requer um

espaço de memória na região inferior aos 4 GB do tipo não-prefetchable

(bit[3:0]). O primeiro 1 encontrado no valor lido está no bit 4. Portanto, ele

entende que o dispositivo requer uma quantidade de 16 bytes.

• Ciclos 7 à 9– o software inicia um novo acesso ao registro BAR0 e escreve nele

o endereço base da memória alocada para o dispositivo. Nesta simulação, o

endereço inicial foi 0000BBB0h, um múltiplo da quantidade requerida.

A partir de então a interface PCI faz parte do sistema, pronta para responder à outros

acessos do barramento, como transferências de entrada e saída. A Figura 5.4 mostra o

exemplo de acesso do sistema com uma operação de leitura ao dispositivo PCI mapeado no

endereço 0000BBB0. Sua explicação está logo a seguir.
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Figura 5.4: simulação de acessos à aplicação memória da interface PCI

Os ciclos correspondem a:

• Ciclos 11 à 13 – Transação de escrita. O mestre escreve o dado 12345678h na

primeira posição de memória da interface, mapeada durante a inicialização no

endereço 0000BBB0h, conforme visto acima.

• Ciclos 14 e 16 – Uma transação de escrita na memória é realizada no

barramento, porém, a interface em questão não chama a operação porque o alvo é

o dispositivo mapeado no endereço 0000AAA0h.

• Ciclos 17 à 19 – Operação de leitura da primeira posição de memória da

interface mapeada no endereço 0000BBB0h, que é o dispositivo em questão. A

informação retornada é 12345678h, valor gravado anteriormente, conforme os

ciclos 11 à 13.

5.13.6 Registros somente de leitura

Os registros do espaço de configuração do dispositivo PCI que são obrigatórios,

VendorId, DeviceId, RevisionId, ClassCode, HeaderType, SubsytemVendorId e

SubsystemId, são  do tipo apenas de  leitura. Suas descrições são exibidas na Tabela 5.1.
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Tabela 5.1: registros de configuração apenas de leitura  na interface

Registro Tamanho Descrição
VendorID 16 bits Identifica o fabricante do dispositivo. Seu valor é dado por PCI SIG.
DeviceID 16 bits Identifica o dispositivo. Seu valor é  dado fabricante.
RevisionID 8 bits Versão do dispositivo. Seu valor é dado pelo fabricante.
ClassCode 24 bits Códigos da classe [23:16], sub-classe [15:8] e programming interface

[7:0] do dispositivo.
HeaderType 8 bits Os bits [7:0] identificam o formato do cabeçalho (tipo 0, 1 ou 2),

enquanto que o bit 8 informa se o dispositivo tem uma ou várias funções.
Subsystem
VendorID

16 bits Seu valor é suprido por SIG e serve de identificação do dispositivo por
parte do sistema.

SubsystemID 16 bits Seu valor é suprido pelo fabricante é usado pelo sistema para identificar
o dispositivo.

Os registros somente leitura são constantes com os seus respectivos valores

assinalados definidas no arquivo de biblioteca bibpci.vhd. Para efeito de testes, foram

escolhidos valores ilustrativos para alguns destes registros, conforme exibidos na Tabela

5.2, que mostra também, seus respectivos endereços na memória de configuração. Uma

escrita para alguma dessas posições não faz sentido e caso aconteça não alterarão os seus

valores.

Tabela 5.2: valores atribuídos aos registros somente leitura

Registro Endereço Valor
VendorID 00h 0FABh
DeviceID 00h DE1Dh
RevisionID 08h 10h (versão 1.0)
ClassCode 08h 058000h (controlador de memória)
HeaderType 0Ch 00h (cabeçalho tipo 0)
SubsystemVendorID 2Ch 5FABh
SubsystemID 2Ch 551Dh

A Figura 5.1, explicada mais abaixo, mostra a simulação de acesso aos registros

somente de leitura que o barramento faz à interface PCI deste trabalho.
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Figura 5.1: simulação de acesso aos registros somente leitura

• Ciclos 1 à 3 – Leitura dos registros VendorId e DeviceId (endereço 0h);

• Ciclos 4 à 6 – Leitura dos registros RevisionId e ClassCode (endereço 8h);

• Ciclos 7 à 9 – Leitura dos registros SubsytemVendorId e SubsystemId (endereço

2Ch);

Os acessos de leitura para qualquer outro registro não implementado na interface PCI

deste trabalho retorna o valor zero. O valor zero não tem nenhum significado quanto ao

conteúdo destes outros registros e caso um dispositivo mestre do barramento tente acessá-

los, ao receber o valor zero resultante da leitura de um destes endereços saberão que eles

não foram implementados nesta interface. Uma exceção à esta regra é o endereço 0Ch da

memória de configuração porque no byte 2 deste endereço está o registro header type. O

valor zero neste registro significa que o cabeçalho da região de configuração é tipo 0. A

Figura 5.2 mostra dois exemplos de acesso às demais posições da memória de configuração

da interface, um deles sendo ao registro header type.
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Figura 5.2: acesso de configuração

5.13.7 Memória

A entidade memória foi implementada neste trabalho com o intuito de simular o

acesso do barramento PCI à uma aplicação através da interface da qual trata este trabalho.

A memória pode armazenar até 16 bytes e sua arquitetura interna é semelhante à memória

de configuração discutida anteriormente neste capítulo. A Figura 5.1 mostra a entidade

memória.

Figura 5.1: entidade memória

A Figura 5.2 mostra uma transação de escrita burst na aplicação de memória. Os

dados enviados são 111111111h, 22222222h, 33333333h e 44444444h.



Capítulo 5 – Interface PCI tipo target para aplicações de alta velocidade

90

Figura 5.2: escrita burst  na aplicação de memória

A Figura 5.3 exibe uma leitura burst nas mesmas posições de memória da transação

da Figura 5.2.

Figura 5.3: leitura burst na aplicação de memória

De fato, com o intuito de suportar uma interface com mais recursos e maior

disponibilidade de aplicações em problemas reais, a interface PCI sugerida neste trabalho

foi desenvolvida visando a arquitetura da HOT 1, com bancos de memória de maior

capacidade. O capítulo 7 mostra detalhadamente a arquitetura de memória da HOT 1 e

como a interface PCI pode acessar seus bancos de memória. Uma vez especificados, os

módulos em VHDL foram devidamente simulados funcionalmente, após o procedimento de
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síntese, através de arquivos testbenchs. As ferramentas HDL Bencher [48] e Modelsim [29]

foram usadas para gerar os arquivos de estímulo e de análise dos módulos em VHDL.

O projeto foi validado funcionalmente e os requisitos temporais também foram

atendidos com o uso de arquivos de testbench. A Tabela 5.1 mostra os requisitos de tempo

exigidos da interface PCI definidos pelo protocolo.

Tabela 5.1: requisitos temporais PCI

Requisito Valor Descrição
Período do

relógio
30 ns Período do relógio à uma freqüência de 33 MHz

Setup time 7 ns Tempo mínimo antes da subida do relógio para que o valor esteja
disponível em um sinal de entrada.

Output delay 11 ns Tempo máximo depois da subida do relógio para que o valor mude em um
sinal de saída.

A Tabela 5.2 mostra os resultados da síntese feita pela ferramenta Foundation 3.i,

quando a interface PCI deste projeto foi prototipado no FPGA XC4013E.

Tabela 5.2: resultado da síntese

Recurso Quantidade
CLB 29 de 576 (5%)
IOB 53 de 192 (27%)

Gates 423 de 13.000 (3%)
Freqüência máxima 59,8 MHz

5.14 Testbench

Dentro da linguagem VHDL (ou Verilog) existem comandos específicos para se

testar e validar projetos de uma forma muito mais reconhecida e completa do que as

simulações padrões. Este método de teste (ou o arquivo que o faz) é chamado de testbench.

Durante a geração deste código, é feita a declaração de uma entidade sem os sinais de

entrada e saída, referência e instanciação do arquivo VHDL a ser testado e, finalmente, os

comandos que geram entradas específicas e testam situações inconsistentes na saída. O

modelo instanciado e a ser testado é chamado de Unit Under Test (UUT) ou Device Under

Test (DDT) que, através de vários comandos VHDL de entrada específicos, submete o
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projeto à um conjunto de testes e compara os resultados gerados com as respostas

esperadas. Um simples arquivo de testbench é mostrado a seguir:

entity teste is

end teste;

architecture atest of test is

--declaração do componente a ser ter testado (UUT)

component a port (

. . .

end component;

begin

--instanciação da UUT

u1: a port map (...);

--exemplo de processo que aplica os sinais de estímulo (stimulus)

process

begin

entrada1 <= <valor>;

entrada2 <= < valor>;

wait for 30ns;

--exemplo de verificação (verifier)

assert (saída <= < valor inválido>)

 report “erro”;

...

end process;

end atest;

Conforme pode ser notado no exemplo acima, um típico arquivo testbench é,

portanto, composto de três elementos básicos:

• Stimulus Generator – Submete a UUT à certa condição de teste.

• UUT – É o próprio modelo a ser testado.

• Verifier – Avalia a simulação sendo executada, compara os resultados e

divulga as possíveis inconsistências encontradas.

A Figura 5.1 exibe o modelo de um  testbench.
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Figura 5.1: modelo de um testbench

A vantagem mais visível de testbenches sobre os simuladores convencionais está na

verificação automática do projeto que o primeiro possibilita, pois, a verificação manual das

formas de onda, muitas vezes é ineficiente e propensa a erros.

Outro benefício do uso da tecnologia de testbenches para validar projetos é que eles

são portáveis para diferentes ferramentas de simulação. Deste modo, o mesmo testbench

pode ser reutilizado por outras ferramentas porque o arquivo de teste é escrito na linguagem

VHDL, que é um padrão compatível com qualquer simulador HDL.

No entanto, o custo de se usar testbenches em verificações iniciais do projeto é alto e,

portanto, quase sempre compensa o uso de simuladores convencionais. Porém, para

validações finais, mais refinadas e de longa duração, os testbenches constituem um

poderoso e confiável recurso pois podem emular o hardware já devidamente sintetizado.

Neste trabalho foram utilizadas as ferramentas HDL bencher [48] e o Modelsim [29]

na geração e simulação dos arquivos VHDL.

5.14.1 HDL Bencher

Muito embora testbenches possam ser simples, na maioria das aplicações eles são

complexos e grandes, até mesmo mais do que o próprio projeto a ser testado. Nestes casos,

eles fazem uso de profundos e complexos códigos da linguagem VHDL e isto requer

habilidades do desenvolvedor que deseja validar os seus trabalhos. Para tornar o processo

mais rápido, por enquanto existe a opção de se usar ferramentas que automaticamente ou

semi-automaticamente geram os arquivos de testes.

Um pacote que compõe a ferramenta ISE [47] da Xilinx, chamado de HDL Bencher

[48], gera arquivos VHDL testbenches que validam um determinado projeto, facilitando a
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fase de teste do sistema e excluindo o usuário da necessidade de conhecer a sintaxe

profunda do VHDL na geração de um testbench.

O processo de geração do arquivo-teste e da verificação automática está ilustrado na

Figura 5.1.  A partir do arquivo fonte em VHDL ou esquemático com seus sinais de entrada

e saída devidamente especificados, a forma de onda é criada com os estímulos

especificados e a saída auto-simulada e gerada é comparada com os valores e tempos

esperados. Desta forma, a ferramenta ajuda o usuário à rapidamente validar um projeto,

testando suas funções sob determinadas condições, requerendo do usuário que apenas

informe os valores de entrada e saída esperados dentro da funcionalidade desejada, e ela

gerará automaticamente o arquivo testbench que valida o seu projeto.

Figura 5.1: fluxo de validação com testbench no ISE

O tutorial da ferramenta ISE [47] descreve detalhadamente os passos para criar um

testbench, validar e simular um projeto. Basicamente, a partir da ferramenta ISE siga os

seguintes passos:

 Criar um novo projeto ou abrir um projeto já existente. Neste trabalho, o nome do

projeto é intpci.vhd.

 Criar os módulos VHDL que compõem os projetos ou adicionar módulos VHDL

já existentes. Os módulos que compõe este projeto são gerador de paridade, fsm e

memória de configuração.

 Criar um módulo de arquivo testbench dentro do projeto. Esta ação irá abrir a

ferramenta HDL Bencher.

 Na ferramenta HDL Bencher especificar os requisitos temporais do projeto como:

período do relógio, setup time para os sinais de entrada e valid delay para os

sinais de saída. Neste projeto os parâmetros de tempo foram: período do
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relógio=30ns, setup time=7ns e valid delay=11ns. Especificar também os valores

dos sinais de entrada do projeto e os valores de saída esperados para aquelas

entradas.  Fechar a ferramenta HDL Bencher.

 Na ferramenta ISE gerar os valores de saída esperados. Esta ação abrirá a

ferramenta HDL Bencher com uma mensagem de sucesso ou de inconsistência

com os resultados especificados no passo anterior,  mostrando, inclusive, onde

está a inconsistência. Caso a saída não seja a esperada, edite o arquivo VHDL e

repita a simulação do testebench até que os resultados desejados sejam

encontrados.

 Opcionalmente, uma simulação comportamental pode ser observada com a

ferramenta ModelSim [29] depois que o projeto foi validado com o testbench

gerado pelo HDL Bencher.

A Figura 5.2 exibe o fluxo de processo executado durante os testes de validação deste

projeto.

Figura 5.2: geração do testbench de intpci.vhdl com ISE

Os arquivos de testbench  de todos os blocos da interface PCI estão disponíveis no

apêndice 2.

5.15 Conclusão

Um padrão PCI foi desenvolvido em VHDL em que, para níveis de validação, contém

apenas as funcionalidades mínimas, tais como: geração de  paridade, respostas aos acessos
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de configuração e realização de transações simples ou burst de leitura ou escrita através do

barramento. Os módulos que compõem a interface tiveram seus comportamentos simulados

através de formas de ondas, tiveram suas interfaces explicadas e foi mostrado como eles

interagem entre si. O conceito de testes usando testbench, foi introduzido e abordado como

uma metodologia para validar o trabalho proposto. Foi apresentada a arquitetura da

plataforma de prototipação HOT I e sua ligação com o PC através do cabo Xchecker para

prototipar a interface PCI abordada nesta dissertação.
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Capítulo 6 

O software da interface PCI

A BIOS é a interface entre os dispositivos físicos PCI conectados ao sistema e as

aplicações que os utilizam. Assim, na BIOS está definida uma função com um conjunto de

sub-funções que permitem configurar e gerenciar os recursos no barramento PCI. Os

parâmetros de entrada e saída desta função são os registradores de propósitos gerais do

processador que, neste trabalho, é focado na família de processadores x86. A função que

acessa o barramento PCI é a interrupção de software INT 1Ah com o valor B1h colocado

no registrador [AH] do processador do PC. B1h é o identificador da função PCI.

As sub-funções PCI por sua vez, são acessadas com valores específicos colocados no

registrador [AL].  Os demais registradores de propósitos gerais são usados como

parâmetros de entrada ou de saída.

Os registradores do processador abordados nesta seção, bem como o seu significado

são mencionados a seguir [30] [49]. Registrador:

• [AX] – Accumulator. Registrador de propósito geral de 16 bits que pode ser

dividido em duas partes iguais: parte alta [AH] e parte baixa [AL].

• [BX] – Base. Registrador de propósito geral de 16 bits que pode ser dividido

em duas partes iguais: parte alta [BH] e parte baixa [BL].

• [CX] – Count. Registrador de propósito geral de 16 bits que pode ser dividido

em duas partes iguais: parte alta [CH] e parte baixa [CL].

• [DX] – Data. Registrador de propósito geral de 16 bits que pode ser dividido

em duas partes iguais: parte alta [DH] e parte baixa [DL].

• [SI] – Source Index. Registrador de índice de 16 bits.

• [CF] – Carry Flag. Esta sintaxe se refere à um bit do registrador [FLAGS].
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A Tabela 6.1 apresenta algumas funções PCI da BIOS, úteis para acessar o

dispositivo apresentado neste trabalho, enquanto que a Tabela 6.2 exibe os códigos de

retorno, após a chamada de uma função. Em Solari [7] são apresentados os detalhes das

funções PCI da BIOS mencionadas neste capítulo.

Tabela 6.1: funções PCI da BIOS

Função PCI [AH] [AL]
Localizar dispositivo PCI B1h 02h
Localizar dispositivo PCI por classe B1h 03h
Ler byte do espaço de configuração B1h 08h
Ler word do espaço de configuração B1h 09h
Ler dword do espaço de configuração B1h 0Ah
Escrever byte do espaço de configuração B1h 0Bh
Escrever word do espaço de configuração B1h 0Ch
Escrever dword do espaço de configuração B1h 0Dh

Tabela 6.2: código de retorno das funções PCI

Descrição [AH]
Sucesso 00h
Função não-suportada 81h
VendorId inválido 83h
Dispositivo não encontrado 86h
Número de registro inválido 87h
Falha 88h
Buffer muito pequeno 89h

6.16 Rotinas da BIOS

Nesta seção, serão apresentadas, em maiores detalhes, as funções PCI da BIOS,

Localizar dispositivo e Ler word do espaço de configuração. As demais funções são

invocadas e usadas de forma semelhante.

Para localizar um dispositivo PCI no barramento, deve-se colocar os seguintes

valores nos seguintes registradores (parâmetros de entrada):
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• [AH]=0B1h (idenficador de função PCI na BIOS);

• [AL]=02h (função localizar dispositivo PCI). Veja a Tabela 6.1;

• [CX]=DeviceID do dispositivo;

• [DX]=VendorID do dispositivo;

• [SI]=Instância do dispositivo.

Com relação aos valores dos parâmetros de entrada mostrados acima:

• 0B1h é sempre colocado na parte alta do acumulador [AH] quando for usada

qualquer chamada de função PCI da BIOS;

• 02h é o identificador da sub-função localizar dispositivo PCI (Tabela 6.1);

• DeviceID é o conteúdo do registrador DeviceID na memória de configuração do

dispositivo PCI que se pretende localizar. Por exemplo: 0011h caso o dispositivo

PCI tenha tal valor no registrador DeviceID;

• VendorID é o conteúdo do registrador VendorID na memória de configuração do

dispositivo PCI que se pretende localizar. Por exemplo: 023Ah caso o dispositivo

PCI tenha tal valor no registrador VendorID;

• Instância é um índice. Se estiver presente no barramento apenas um dispositivo

com o DeviceID e VendorID especificados, este índice será 0000h. Se, por outro

lado, existir mais de um dispositivo presente no barramento com os mesmos

VendorID e DeviceID, este índice poderá ser 0000h para localizar um dispositivo,

0001h para localizar dois dispositivos e assim por diante.

Após serem informados os parâmetros de entrada, gera-se a interrupção de software

1Ah e os seguintes parâmetros de saída poderão ser lidos:

• [AH]=00h ou 83h ou 86h (código de retorno ou status do resultado da chamada

da função PCI. Seus significados estão explicados na Tabela 6.2);

• [BH]=Nº do barramento onde o dispositivo foi localizado;

• [BL]: Bits[2:0]=Nº da função; bits[7:3]=Nº do dispositivo;

• [CF]=0 ou 1 (sucesso ou erro).

Para os valores de retorno mostrados acima, os campos que merecem explicação são:
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• Nº da função. Cada dispositivo pode implementar internamente até oito dispositivos

lógicos diferentes chamados de funções. Um número de 0h até 7h pode ser

retornado neste registrador;

• Nº do dispositivo. Número do slot do dispositivo.

Para usar a função da BIOS ler word do espaço de configuração, fazem-se as

seguintes atribuições de registradores:

• [AH]=0B1h (identificador da função PCI na BIOS);

• [AL]=09h (função ler word do espaço de configuração). Veja a Tabela 6.1;

• [BH]=Nº do barramento onde se encontra o dispositivo;

• [BL]: bits[2:0]=nº da função; bits[7:3]=nº do dispositivo;

• [DI]=endereço do registro no espaço de configuração (múltiplo de 2).

Os valores de entrada nos registradores [BH] e [BL]  são informações dos parâmetros

de saída da função da BIOS localizar dispositivo, explicada anteriormente.

O valor no registrador [DI] (endereço do registro) deve ser um múltiplo de 2 porque a

função ler word faz um alinhamento de 16 bits (word) da memória. Deste modo,

[DI]=0000h fará com que sejam lidos os endereços 0 e 1 da memória de configuração do

dispositivo PCI; [DI]=0002h fará com com que sejam lidos os endereços 2 e 3 da memória

de configuração e assim por diante.

Após a geração da interrupção 1Ah, os seguintes parâmetros de saída podem ser

obtidos:

• [AH]=00h ou 87h (veja a Tabela 6.2);

• [CX]=Valor lido;

• [CF]=0 ou 1 (sucesso ou erro).

As demais rotinas da BIOS mostradas na Tabela 6.1 são invocadas seguindo o mesmo

raciocínio lógico mostrado nesta seção para as funções  localizar dispositivo e ler word do

espaço de configuração. De forma resumida, o que deve ser feito se resume a:

• Atribuir os valores aos registradores que são parâmetros de entrada, dentre eles:

[AH]=0B1 (itentificador PCI na BIOS).
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• Gerar a interrupção de software 1Ah;

• Ler os registradores que são parâmetros de saída da função da BIOS invocada.

A Tabela 6.1 mostra os parâmetros de entrada e saída de algumas funções PCI da

BIOS discutidas nesta seção. Não são listados todos os parâmetros das demais funções

neste trabalho porque a referência completa delas encontra-se em Solari [7] e na

especificação da BIOS.

Tabela 6.1: parâmetros das funções PCI-BIOS

Função Entrada Saída

Localizar dispositivo PCI por classe
(registro class code da memória de
configuração)

[AH]=0B1h
[AL]=03h
[ECX]=valor do class code
[SI]= Instância ou índice

[AH]=00h ou 86h (Tabela
6.2)
[BH]=Nº do barramento
[BL]: bits[2:0]=nº da função e
bits[7:3]=nº do dispositivo

Ler byte da memória de configuração [AH]=0B1h
[AL]=08h
[BH]=Nº do barramento
[BL]: bits[2:0]=nº da função e
bits[7:3]=nº do dispositivo =08h
[DI]=endereço do byte

[AH]=00h (Tabela 6.2)
[CL]=Valor lido
[CF]: 0 ou 1 (sucesso ou erro)

Escrever byte da memória de
configuração

[AH]=0B1h
[AL]=0Bh
[BH]=Nº do barramento
[BL]: bits[2:0]=nº da função e
bits[7:3]=nº do dispositivo =08h
[CL]=valor a ser escrito
[DI]=endereço do byte

[AH]=00h (Tabela 6.2)
[CF]: 0 ou 1 (sucesso ou erro)

6.16.1 Implementação das rotinas de acesso a BIOS

Foi desenvolvido um software, usando o compilador Turbo C++ V 3.0 da Borland,

para acessar o espaço de configuração da interface através da BIOS. O modelo do software

implementado é exibido na Figura 6.1 e os seus módulos são explicados a seguir.  Mais

adiante, nesta seção, existem dois exemplos de execução da aplicação.

Figura 6.1: modelo da aplicação que acessa as rotinas PCI BIOS
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O módulo biblioteca contém os métodos que são usados para acessar as rotinas da

BIOS, conforme a Tabela 6.1, isolando o módulo da camada superior, interface, da

complexidade da programação de baixo nível, como leitura e escrita nos registradores do

PC, para acessar o hardware PCI. Os métodos implementados na biblioteca são

pciBiosPresenca(), findPciDevice(), readWord() e readDWord() explicados a seguir:

• pciBiosPresenca() – Chama a função da BIOS presença PCI-BIOS (veja a Tabela

6.1) que verifica se na BIOS de um determinado sistema de computador estão

implementados os serviços que acessam o barramento PCI.

• findPciDevice() – Chama a função da BIOS localizar dispositivo PCI,

apresentada anteriormente neste capítulo.

• readWord() - Chama a função da BIOS ler word do espaço de configuração,

apresentada anteriormente neste capítulo.

• readDWord() - Chama a função da BIOS ler dword do espaço de configuração,

apresentada anteriormente neste capítulo.

Tabela 6.1: parâmetros da função presença PCI-BIOS

Entrada Saída
[AH]=0B1h

[AL]=01h

[AH]=00h (veja a Tabela 6.2 )

[CL]=nº do último barramento PCI no sistema

[CF]=0 ou 1 (serviço está presente ou serviço não está presente)

O módulo cabeçalho é o arquivo hpci.cpp que contém as definições de constantes,

estruturas e declaração das funções e procedimentos implementados. As estruturas

implementadas neste módulo são PBP (pciBiosPresenca), FPD (findPciDevice), CRW

(configuration register word) e  CRDW (configuration register dword). Estas estrutrutras

possuem campos que são usados para armazenar os parâmetros de entrada e saída das

rotinas da BIOS.

O módulo interface interage com o usuário, tomando solicitações, fazendo chamadas

à funções e procedimentos na biblioteca e apresentando resultados. Este módulo é

composto pelos arquivos apresentados na Tabela 6.2. Todos os módulos juntos formam um

projeto chamado de ppci.



Capítulo 6 – O software da interface PCI

103

Tabela 6.2: arquivos que compõe o módulo interface do aplicativo de acesso à BIOS

Arquivo Descrição

menu.cpp Menu principal que guia o usuário para uma das rotinas contidas nos arquivos descritos

abaixo.

pciBiosP.cpp Chama a função pciBiosPresenca (PBP *pPBP) na biblioteca de funções.

findPciD.cpp Chama a função findPciDevice (FPD *pFPD)  na biblioteca de funções.

readCfg.cpp Chama a função readWord (CRW *pCRW), na biblioteca de funções, inúmeras vezes até

que todo o cabeçalho da memória de configuração do dispositivo seja lido.

readDwor.cpp Chama a função readDWord (CRDW *pCRW) na biblioteca de funções.

readWord.cpp Chama a função readWord (CRW *pCRW) na biblioteca de funções.

A seguir será mostrado um caso real que serve de exemplo de como o projeto ppci

atende as solicitações do usuário para localizar um dispositvo PCI conectado no barramento

de um computador pessoal com o sistema operacional Windows 98 instalado. Neste

exemplo, o dispositivo é identificado pelo registro deviceId  9440h e vendorId  1023h.

Através do menu principal menu.cpp o usuário é conduzido à rotina findPciD.cpp que

cria um ponteiro chamado recFPD (recebe Find Pci Device) para a estrutura FPD cujos

campos são mostrados na Tabela 6.3.

Tabela 6.3: estrutura FPD

Campo Tipo I/O
devId unsigned int Entrada
vendId unsigned int Entrada

numBarr unsigned char Saída
numFunc unsigned char Saída
numDisp unsigned char Saída

Além disso, a rotina findPciD.cpp espera que o usuário informe o deviceId e o

vendorId do dispositivo que deseja localizar. Os valores informados pelo usuário são

armazenados na estrutura FPD que agora se parece como mostrado na Figura 6.2.

Figura 6.2: estrutura FPD antes da chamada da função findPciDevice()
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Nesta seqüência, a rotina findPciD.cpp chama a função findPciDevice() que se

encontra na biblioteca bpci.cpp, passando como parâmetro o endereço da estrutura FPD. A

função findPciDevice() chama a rotina da BIOS localizar dispositivo PCI (veja a Tabela

6.1), coloca os  valores de retorno na estrutura FPD que agora se parece como mostrado na

Figura 6.3 e encerra sua execução. De volta à rotina de interface com o usuário

findPciD.cpp, os valores da estrutura FPD são exibidos na tela, indicando que o dispositivo

PCI foi encontrado no barramento.

  Figura 6.3: estrutura FPD depois da chamada da função findPciDevice()

A seguir, foi feita uma leitura de 16 bits no endereço Ah na memória de configuração

do referido dispositivo PCI. Este endereço é parte do registro Class Code que indica a

classe do dispositivo PCI.

Através do módulo principal menu.cpp o usuário é conduzido para a rotina

readWord.cpp que cria dois ponteiros: uma para a estrutura FPD e o outro para a estrutura

CRW. A rotina readWord.cpp faz a sua tarefa em duas partes.

Primeiro, a rotina readWord.cpp  assegura que  o dispositivo de onde será lido a word

está presente no barramento por chamar a função findPciDevice() exatamente como

descrito no exemplo anterior, de forma que a estrutura FPD se apresentou como mostrado

na Figura 6.3.

Segundo, a rotina readWord.cpp apanha o endereço da word informado pelo usuário

e o número do barramento, do dispositivo e da função presentes na estrutura FPD  e grava-

os na estrutura CRW como mostrado na Figura 6.4

Figura 6.4: estrutura CRW antes da chamada da função readWord()

Nesta seqüência, a rotina readWord.cpp chama a função readWord() que se encontra

na biblioteca bpci.cpp, passando como parâmetro o endereço da estrutura CRW. A função
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readWord() chama a rotina da BIOS ler word do espaço de configuração (veja a Tabela

6.1), coloca os  valores de retorno na estrutura CRW que agora se parece como mostrado na

Figura 6.5. e encerra sua execução. De volta à rotina de interface com o usuário

readWord.cpp, os valores da estrutura CRW são exibidos na tela. O valor da leitura foi

0300h. O segundo byte desta leitura, valor 03h, corresponde ao campo código da classe do

registrado Class Code (ClassCode[23:16]). Segundo a especificação do protocolo PCI, o

valor 03h é o código  de um dispositivo PCI controlador de vídeo.

Figura 6.5: estrutura CRW depois da chamada da função readWord()

A Figura 6.6 mostra a interface da rotina readWord.cpp após a leitura da word do

espaço de configuração do controlador de vídeo PCI.

Figura 6.6: interface da rotina readWord.cpp

Um outro exemplo mostra a leitura do cabeçalho da memória de configuração do

dispositivo PCI através da execução da rotina readCfg do módulo interface (Figura 6.1). A

rotina readCfg interage com o usuário permitindo que ele informe os valores dos registros

DeviceID e VendorID do dispositivo que será lido o cabeçalho de configuração.

Sabe-se que o cabeçalho de configuração começa no endereço 0h e termina no

endereço 3Fh da memória de configuração (Figura 4.2). Os 64 bytes do cabeçalho possuem

um alinhamento de 4 bytes (dword). Portanto, cada endereço da memória de configuração

selecionado contém 4 bytes. O que a rotina readCfg faz é chamar a função readDWord() do
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módulo biblioteca sucessivas vezes até que todas as dwords do cabeçalho de configuração

sejam lidas. A Figura 6.7 ilustra o fluxo de execução da rotina readCfg.

Figura 6.7: fluxo de leitura do cabeçalho de configuração

Entre os módulos interface e biblioteca está o módulo cabeçalho (Figura 6.1) onde

está definida a estrutura CRDW (Configuration Read Dword). Esta estrutura possui

campos que são usados para armazenar os parâmetros de entrada e saída da função

readDWord().

A função readDWord() chama a rotina da BIOS ler dword do espaço de

configuração (Tabela 6.1). Então, após ser chamada, a rotina da BIOS retorna o valor da

dword lido da memória de configuração para a função readDWord() da biblioteca que, por

sua vez, retorna o dado para o módulo interface para ser apresentado ao usuário. A Figura

6.8 mostra o resultado da leitura da memória de configuração.

Figura 6.8: resultado da execução da rotina readCfg
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6.16.2 Código Fonte

Nesta seção é mostrado o código fonte que foi implementado com o objetivo de

localizar um dispositivo PCI no barramento. Usando o mesmo raciocínio lógico, as demais

funções do projeto foram implementadas. Foi usada a ferramenta Borland Turbo C++ V

3.0 para compilar o projeto.

A chamada da função da BIOS localizar dispositivo PCI está implementada no

módulo biblioteca, como mostra o código a seguir:

//função localizar dispositivo

unsigned char findPciDevice (FPD *pFPD) {

  union REGS registro;

  registro.h.ah = 0xb1; //identificador PCI na BIOS

  registro.h.al = 0x2; //função localizar dispositivo PCI

  registro.x.cx = pFPD->devId; //deviceID informado

  registro.x.dx = pFPD->venId; //vendorID informado

  registro.x.si = 0x0; //encontre a primeira instância do dispositivo

  int86 (0x1a, &registro, &registro); //gera interrupção 1Ah

  if (registro.h.ah==sucesso) { //parâmetros de saída

    pFPD->numBarr=registro.h.bh;

    pFPD->numDisp=(registro.h.bl >> 3);

    pFPD->numFunc=(registro.h.bl & 0x07);

  }

  return registro.h.ah;

}

A função findPciDevice(FPD *pFPD) recebe como parâmetro, um ponteiro para a

estrutura FPD, definida no módulo de cabeçalho, conforme mostrado abaixo. O objetivo

desta estrutura é armazenar os valores de entrada e saída utilizados pela função

findPciDevice(FPD *pFPD):

struct FPD { //findPciDevice

  unsigned char numBarr, numFunc, numDisp;



Capítulo 6 – O software da interface PCI

108

  unsigned int  devId, venId;

};

No módulo interface, no arquivo findPciD.cpp, existe a rotina (rFindPciDevice()) que

faz chamadas à referida função na biblioteca e apresenta os resultados ao usuário. Esta

rotina, mostrada logo abaixo, é a interação entre o usuário e a biblioteca de chamada das

funções da BIOS.

void rFindPciDevice () {//rotina find pci device

  FPD *recFPD; //recebe find pci device

  clrscr();

  printf ("***Localizar Dispositivo PCI***\n\n");

  printf ("DeviceID: "); scanf ("%x", &recFPD->devId);

  printf ("VendorID: "); scanf ("%x", &recFPD->venId);

  switch (findPciDevice (recFPD)) {

    case sucesso:

      printf ("Barramento n§: %x\n", recFPD->numBarr);

      printf ("Dispositivo n§: %x\n",recFPD->numDisp);

      printf ("Fun‡Æo n§: %x\n", recFPD->numFunc);

      break;

    case ilegVenId:

      printf ("VendorID inv lido\n");

      break;

    case dispNaoEnc:

      printf ("Dispositivo nÆo encontrado\n");

      break;

  }

  getch();

}

De forma análoga, as demais rotinas (Tabela 6.2) implementadas no sistema acessam

as funções PCI da BIOS.
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O papel principal da BIOS é oferecer suporte ao POST (Power On Self Test),

primeiro programa executado no PC, quando o sistema é inicializado. As funções PCI da

BIOS são usadas pelo POST para detectar a presença de dispositivos, obter informações

sobre eles (fabricante, tipo de dispositivo, recursos requeridos etc.) e configurá-los. Depois

da etapa de inicialização, o sistema operacional assume o controle do hardware. Mesmo

depois que o sistema operacional é carregado, as rotinas da BIOS continuam disponíveis e

este capítulo mostrou como elas podem ser utilizadas para acessar dispositivos no

barramento PCI.

No projeto implementado, as rotinas da BIOS são chamadas através de funções

específicas da biblioteca do compilador utilizado. A função int86(), da biblioteca do

compilador, é usada para gerar a interrupção da BIOS 1Ah. A união REGS é outro recurso

do compilador que é utilizado, destinada a passar os parâmetros para a função int86().

Tanto a função int86() quanto a união REGS podem ser vistos no código fonte apresentado

anteriormente.

As interrupções da BIOS podem ser invocadas utilizando qualquer outra linguagem

de programação como assembler, por exemplo. A abordagem utilizada neste trabalho fez

uso de funções da biblioteca do compilador da linguagem C++ para invocar a BIOS, mas

um exemplo de um código em assembler que localiza um dispositivo PCI no barramento

através de interrupções da BIOS é mostrado a seguir a título de ilustração:

MOV AH, 0B1h ;B1h é o identificador PCI

MOV AL, 02h ; 02h é a função localizar dispositivo PCI

MOV CX, 0011h ;localizar dispositivo cujo deviceID=0011h

MOV DX, 023Ah ;localizar dispositivo cujo vendorID=023Ah

MOV SI, 00h ;localizar uma ocorrência (instância) do dispositivo no barramento

INT 1Ah ;gerar interrupção da BIOS 1A

Pode ser notado que as rotinas da BIOS apresentadas neste trabalho permitem acessar

apenas a memória de configuração do dispositivo PCI. Afinal, uma das principais razões da

existência da BIOS é dar suporte ao POST para a configuração de dispositivos. Uma

desvantagem da aplicação que foi desenvolvida para acessar o hardware PCI através da

BIOS é que ela não permite que transações de entrada e saída possam ser executadas. Por
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outro lado, durante a etapa de testes do hardware de uma interface PCI que está sendo

implementada, a aplicação desenvolvida neste trabalho é uma ótima ferramenta devido a

sua simplicidade, podendo ser executada sob o sistema DOS.

Depois que o sistema operacional assume o controle do hardware, a forma ideal para

realizar transferências de entrada e saída para um dispositivo PCI devidamente testado é

por meio de um device driver. Na próxima seção trata deste assunto.

6.17 Device driver

Um device driver é uma aplicação de software que executa no modo privilegiado do

sistema operacional (modo kernel), acessa de forma específica o hardware que ele controla

e provê suporte para que os softwares (EXE ou DLL) que executam na camada de mais alto

nível (modo usuário)  possam acessar o hardware de forma transparente. Especificamente

para um dispositivo PCI, o driver pode tanto acessar a memória de configuração do

dispositivo como fazer transações de entrada e saída.

Um device driver pode fazer uso de várias maneiras para acessar o hardware: usar

linguagem nativa da máquina, chamar a BIOS ou chamar rotinas do sistema operacional, só

para citar alguns exemplos. O ideal é que o driver use rotinas do sistema operacional a fim

de que ele possa ser portável para outras máquinas e para outras versões do sistema

operacional. Fazer um driver para um dispositivo requer conhecimentos específicos do

sistema operacional como gerenciamento de memória, por exemplo. Informações sobre

como desenvolver drivers de dispositivos para o sistema Windows podem ser encontradas

nos sites da Microsoft [50] e da OSR (Open System Resource) [51]. Além de tudo, o

desenvolvimento de programas para o modo kernel requer o uso de ferramentas específicas

de programação. Driver Development Kit [52] é um conjunto de ferramentas de software

para o desenvolvimento de drivers para o Windows. A complexidade de desenvolvimento e

depuração de erros de um device driver constitui a sua principal desvantagem.

O device driver utilizado neste projeto é windrvr.sys, fornecido pela Jungo [28], que

oferece todas as funcionalidades para localizar e  comunicar com o dispositivo PCI em

questão. Foi feito um estudo das funções do windrvr.sys e, a partir deste estudo, foi
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desenvolvido uma aplicação EXE que executa no modo usuário e acessa um hardware PCI

através do driver  no modo kernel. A aplicação EXE foi desenvolvida com o compilador

Borland C++ Builder V 3, que é um compilador diferente do compilador C++ utilizado

para implementar a aplicação que invoca as interrupções da BIOS, apresentada

anteriormente. A vantagem do software desenvolvido que acessa o hardware través do

driver é a sua atrativa interface e, também, o windrvr.sys faz não apenas acessos de

configuração no dispositivo PCI como também realiza transações de entrada e saída. Sua

desvantagem é que ele executa apenas em um ambiente gráfico como Windows 95 ou

Windows 98.

A Figura 6.1 mostra a interação entre a aplicação do usuário e o hardware, com o

device driver entre eles.

Figura 6.1: acesso do hardware via device driver

6.17.1 As funções supridas pelo “windrvr.sys”

A referência das funções oferecidas pelo device driver da Jungo são descritas no

manual da ferramenta WindDriver V5 [53] e a sequência de chamada destas rotinas para

acessar um dispositivo PCI é exibida na Figura 6.1.
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Figura 6.1: rotinas da API do driver windrvr

Para melhor entendermos o acesso aos registros da interface PCI, via device driver,

um exemplo será apresentado em detalhes a seguir. Neste exemplo, será mostrado como um

dispositivo PCI conectado à um computador pessoal pode ser acessado usando as funções

do WinDriver  WD_Open(), WD_PciScanCards(), WD_PciGetCardInfo(),

WD_CardRegister(), WD_Transfer(), WD_CardUnregister() e WD_Close(), descritas na

Tabela 6.1.

Tabela 6.1: funções windrvr utilizadas neste dispositivo

Função Descrição
WD_Open() Abre uma conexão com o device driver.
WD_Version() Apanha a versão do device driver.
WD_PciScanCards() Localiza o dispositivo PCI.
WD_PciGetCardInfo() Retorna informações do dispositivo PCI.
WD_PciConfigDump() Acessa o espaço de configuração do dispositivo PCI.
WD_CardRegister() Registra o dispositivo no sistema e retorna o endereço de

memória, que é usado para fazer transferências.
WD_Transfer() Executa transferências no dispositivo PCI.
WD_CardUnregister() Desfaz o registro do dispositivo no sistema, liberando o recurso de

memória alocado para ele.
WD_Close() Desconecta do device driver.

Detalhes com relação a parâmetros de entrada e saída destas funções podem ser

encontrados no manual da Jungo [53].

O que a aplicação no modo usuário tem que fazer está restrita à três passos básicos:

• Abrir uma conexão com  hardware por meio de chamadas seqüencialmente bem

definidas, às funcões do windriver.sys responsáveis por localizar o dispositivo

PCI, obter informações sobre ele e o barramento onde o dispositivo está

conectado.
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• Realizar as transações de entrada e saída, e para fazer isto o device driver do

modo kernel oferece rotinas apropriadas.

• Fechar a conexão com o hardware chamando as rotinas específicas do device

driver responsáveis por esta tarefa.

O seguinte algoritmo pode ser seguido para implementar uma comunicação com o

hardware PCI através do device driver windrvr.sys, através das seguintes funções:

1. WD_Open() – Abre uma conexão entre a aplicação EXE e o device driver

windrvr.sys, que será usado nas chamadas das demais funções.

2. WD_Version() – Identifica a versão do device driver  com o objetivo de saber se

o driver no modo kernel é compatível com as funções que o driver no modo

usuário usa. A versão do windrvr.sys usada neste trabalho é 5.04. Se a varsão

for incompatível, vá para o passo 8.

3. WD_PciScanCards() – Localiza o dispositivo através do valor do seu deviceID e

vendorID, além de obter o número do barramento, do slot e da função do

dispositivo. Estes dados são importantes para a seqüência de chamada das

demais funções. Se o dispositivo não for encontrado, vá para o passo 8.

4. WD_PciGetCardInfo() – Obtém a informação de qual(is) o(s) recurso(s) que o

dispositivo PCI usa, tal(is) como intervalo de memória, I/O e/ou  interrupção.

Usar as informações do barramento onde o dispositivo está instalado, que foram

obtidas no passo 3, como parâmetros de entrada. Como a interface PCI discutida

neste trabalho usa apenas o recurso de memória, esta função é usada para

conhecer a região de endereçamento da memória no sistema reservada para o

dispositivo PCI. Esta informação será usada no próximo passo.

5. WD_CardRegister() – Use esta função para mapear a região de memória

endereçável obtida no passo 4 e obter o seu mapeamento na região do modo

kernel. O espaço de endereçamento no modo kernel é que será usado para

transferência dos dados com o hardware.

6. WD_Tranfer() – Faz leitura e/ou escrita no dispositivo PCI baseada no endereço

inicial  da memória obtido no passo 5.

7. WD_CardUnregister() – Libera o recurso de memória alocado no passo 5.
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8. WD_Close() – Fecha a conexão entre a os driver do modo usuário e kernel

aberta no passo 1.

6.17.2 Arquitetura da API do WinDriver

As funções da interface entre a aplicação EXE e o driver windrvr.sys possuem um

estilo de programação baseado em uma camada de estruturas (structures) definidas no

arquivo de cabeçalho windrvr.h que é a API do WinDriver. Assim, a aplicação no modo

usuário deve incluir o arquivo windrvr.h no seu arquivo principal para usar as funções do

device driver em questão.

Cada estrutura é um tipo que cada função, discutida anteriormente, usa para obter os

parâmetros de entrada e colocar os valores de saída através de uma variável declarada como

tendo aquele tipo. No paradigma O-O (Orientação à Objeto), o tipo é visto como uma

classe e a variável é um objeto desta classe. Como exemplo, considere o método

WD_PciScanCards() que usa a estrutura WD_PCI_SCAN_CARDS, ilustrada na Figura

6.1, em um dos seus parâmetros.

Figura 6.1: estrutura WD_PCI_SCAN_CARDS

Alguns campos da estrutura WD_PCI_SCAN_CARDS são compostos de outras

estruturas. O campo searchId, por exemplo, é composto pela estrutura WD_PCI_ID que,

por sua vez, é formado pelos campos dwVendorId e dwDeviceId que são do tipo DWORD

(variável de 32 bits). Para um melhor entendimento da Figura 6.1, a Tabela 6.1 descreve os

campos da estrutura WD_PCI_SCAN_CARDS. Desta forma, a sintaxe
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<nome_da_variável>.searchId.dwVendorId referencia o valor gravado no campo

dwVendorId  da estrutura WD_PCI_SCAN_CARDS.

Tabela 6.1: campos da estrutura WD_PCI_SCAN_CARRDS

Campo Tipo I/O
searchID WD_PCI_ID -

dwVendorId DWORD Entrada
dwDeviceId DWORD Entrada

dwCards DWORD Saída
cardId vetor de WD_PCI_ID -

dwVendorId DWORD Saída
dwDeviceId DWORD Saída

cardSlot Vetor de WD_PCI_SLOT -
dwBus DWORD Saída
dwSlot DWORD Saída

dwFunction DWORD Saída

Um objeto da classe WD_PCI_SCAN_CARDS deve ser criado no programa e o seu

endereço deve ser passado como um dos parâmetros do método WD_PciScanCards(). Com

estas considerações, uma aplicação poderia chamar a função WD_PciScanCards() para

localizar um dispositivo PCI cujo vendorId seja igual a 0011h e deviceId seja igual a 0022h

da seguinte maneira, considerando que um handle para o device driver já foi obtido através

da função WD_Open() e armazenado na variável hPCI:

//criar o objeto pciScan da classe WD_PCI_SCAN_CARDS

WD_PCI_SCAN_CARDS pciScan;

//colocar  vendorID e deviceID nos campos que são parâmetros de entrada

pciScan.searchId.dwVendorId = 0x0011;

pciScan.searchId.dwDeviceId = 0x0022;

A execução das linhas de código acima causaria nos campos do objeto pciScan o

efeito mostrado na Figura 6.2.



Capítulo 6 – O software da interface PCI

116

Figura 6.2: objeto pciScan antes da chamada da função WD_PciScanCards()

//chamar a função passando o endereço do objeto pciScan

WD_PciScanCards (hPCI, &pciScan);

Após a chamada da função WD_PciScanCards(), tal como mostrado acima, o device

driver windrvr.sys no modo kernel apanha os parâmetros de entrada no objeto pciScan,

executa rotinas de baixo nível para localizar o dispositivo PCI e coloca os resultados nos

parâmetros de saída do objeto pciScan. A Figura 6.3 mostra como o objeto pciScan se

parece após a execução da linha de código acima caso o dispositivo procurado seja

encontrado no barramento.

Figura 6.3: objeto pciScan após a execução da função WD_PciScanCards()

A aplicação no modo usuário pode, então usar os parâmetros de saída para pegar as

informações do dispositivo, como exemplificado a seguir, onde  numBarra, numSlor e

numFunc são variáveis criadas dentro da aplicação:

//pegando o  número de dispositivos presentes com o vendorId e deviceId indicados

numDisp = pciScan.dwCards;
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//pegando informações do barramento, slot, e função do primeiro dispositivo

numBarra = pciScan.cardSlot[0].dwBus;

numSlot = pciScan.cardSlot[0].dwSlot;

numFunc = pciScan.cardSlot[0].dwFunction;

De modo análogo à análise feita com a função WD_PciScanCards(), os demais

métodos do WinDriver possuem uma estrutura (ou classe) definida no arquivo windrvr.h

associada à estes métodos. Como regra geral para a implementação de um driver no modo

usuário que use o device driver windrvr.sys, para cada método do windrvr.sys  que será

chamado, o usuário deve criar na sua aplicação um objeto da classe equivalente ao método,

preencher os campos que são parâmetros de entrada, chamar o respectivo método passando

o endereço do objeto e verificar os resultados nos campos que são parâmetros de saída. Isto

foi exatamente feito no exemplo acima. O manual da ferramenta WinDriver[53] contém a

referência completa das funções PCI apresentadas neste capítulo.

6.17.3 Implementação

Foi implementada, utilizando o compilador Borland C++ builder V3, uma aplicação

EXE para acessar um determinado dispositivo PCI conectado ao barramento PCI de um PC,

utilizando o device driver da Jungo. O modelo desta aplicação é exibido na Figura 6.1,

composta pelos módulos interface e biblioteca bem como um arquivo de cabeçalho que liga

estes dois módulos.
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Figura 6.1: modelo da aplicação que acessa as rotinas windrvr

 No módulo denominado de biblioteca está as funções e procedimentos que chamam

as rotinas necessárias, presentes no device driver, através da API windrvr.h também suprida

pela Jungo. Na biblioteca foram implementados os seguintes métodos:

• abrir() – chama as funções do WinDriver responsáveis pelo conexão do modo

usuário com o modo kernel: WD_Open(), WD_PciScanCards(),

WD_PciGetCardInfor() e WD_CardRegister(). O método abrir() é executado

uma vez, quando a aplicação do usuário é iniciada.

• escreverDword() – Realiza escritas de 32 bits no dispositivo PCI durante a

execução da aplicação do usuário, através de chamadas da função

WD_Transfer() do WinDriver.

• lerDword() – Realiza leituras de 32 bits no dispositivo PCI durante a execução

da aplicação do usuário, através de chamadas da função WD_Transfer() do

device driver windrvr.sys.

• fechar() – Encerra a conexão entre os módulos usuário e kernel ao executar as

funções WD_CardUnregister() e WD_Close(). O método fechar() é executado

uma vez, quando a aplicação do usuário é encerrada.

No módulo de cabeçalho biblioteca.h que faz a interação dos módulos de interface e

biblioteca, está as declarações das funções implementadas no modo usuário que foram

discutidas logo acima, bem como a criação da estrutura ou tipo (ou classe no paradigma O-

O) stcDISP (estrutura DISPOSITIVO) exibida na Figura 6.2. Na ilustração, estão exibidos

somente os campos que são relevantes dentro do programa. O objetivo da implementação
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deste tipo na aplicação é armazenar em seus campos as informações relevantes do

dispositivo PCI para ser usada no modo usuário sem precisar de vários acessos às rotinas

de baixo nível do device driver. Outro benefício da estrutura stcDISP pode ser visto na

seqüência de chamadas das rotinas do WinDriver durante a inicialização da aplicação do

usuário quando as informações trazidas por uma função, parâmetros de saída, são

armazenadas em uma variável do tipo stcDISP para servir de parâmetros de entrada para a

chamada das demais funções do WinDriver.

Figura 6.2: estrutura stcDISP

Como exemplo, a aplicação analisada nesta seção será usada para permitir a

comunicação do PC com uma placa de vídeo PCI cujo deviceId é 1023h e vendorId é

9440h, presente em um computador pessoal com o sistema operacional Windows 98 e o

device driver windrvr.sys.

Durante a inicialização da interface com o usuário, nomeada de uVideo.cpp, a

variável stcDisp do tipo stcDISP é criada. Neste momento os campos, tais como hDisp,

dwTransAddr, venId, etc) da variável (ou objeto) stcDisp estão vazios, exatamente como

mostrado na Figura 6.2.

Para acessar um dispositivo PCI com esta aplicação de software é necessário informar

o deviceId e o vendorId que devem ser locados nos campos apropriados da variável

stcDisp, como mostrado na Figura 6.3.
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Figura 6.3: varável stcDisp com vendorId e deviceId preenchidos

A unidade uVideo.cpp interage com o usuário aguardando que ele informe os

parâmetros do dispositivo PCI. Depois disto, a unidade uVideo.cpp chama o método

abrir(), passando o endereço da variável stcDisp que já deve estar com os idenficadores

vendorId e deviceId nos seus respectivos campos. O método abrir () se encontra no módulo

de biblioteca do sistema uBib.cpp e sua obrigação é  chamar as rotinas iniciais do

WinDriver e colocar o valores de retorno destas chamadas dentro da variável stcDisp.

De dentro da biblioteca, o método abrir() começa a ser executado. A primeira função

do device driver windrvr.sys que ele chama é WD_Open() que retorna um handle que é

armazenado no campo hDisp da variável stcDisp, como mostra a Figura 6.4.

Figura 6.4: variável stcDisp depois de executado o método WD_Open()

A seguir, o método abrir() procura pelo dispositivo PCI. Ele pega os seus parâmetros

de entrada nos campos hDisp, venId e devId na variável stcDisp,  chama o método
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WD_PciScanCards()  e coloca os resultados nos respectivos campos slot e id da variável

stcDisp. que, então, passa a ser apresenta como  mostrado na Figura 6.5.

Figura 6.5: variável stcDisp depois de executado o método WD_PciScanCards()

De modo semelhante, o método abrir() localiza o recurso de memória do dispositivo

PCI ao chamar a rotina WD_PciGetCardInfo(), pegando os parâmetros de entrada desta

função nos campos hDisp e slot da variável stcDisp e gravando no campo memoria  os

valores de retorno. A variável stcDisp agora se parece como mostrado na Figura 6.6.

Figura 6.6: variável stcDisp depois de executado o método WD_PciGetCardInfo()

O significado dos valores  de retorno exibidos na ilustração anterior é explicado a

seguir:

• dwItems=1h – Um único dispositivo com o vendorId e deviceId informado

presente no barramento.
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• item=02h – O valor 02h é um código definido na API windrvr.h e significa

recurso de memória. Exemplos de  valores possíveis seriam: 1 para recurso de

interrupção, 3 para recurso de I/O e 5 para recurso de barramento.

• dwPhysicalAddr=DF000000h – Este valor é o endereço base do espaço de

endereçamento de memória no sistema.

• dwBytes=200000h – Este valor é a quantidade de memória do  dispositivo PCI.

No caso da placa de vídeo analisada, sua quantidade é de  2 MB.

Finalmente, o método abrir() grava na variável stcDisp o endereço no modo kernel

que será usado para comunicar com o controlador de vídeo PCI após ter chamado a função

WD_PciCardRegister(), como mostrado na Figura 6.7. Esta etapa encerra a execução da

rotina abrir().

Figura 6.7: variável stcDisp depois de executado o método WD_PciCardRegister()

Neste instante, o driver no modo usuário já está conectado ao dispositivo de vídeo

PCI através do driver no modo kernel, podendo ser feita transações de leitura e/ou escrita

no hardware. A variável stcDisp já se encontra com todos os seus campos preenchidos,

evitando que se façam novos acessos ao módulo kernel para obter as informações

relevantes sobre a placa de vídeo PCI. Uma informação particularmente importante neste

momento de execução da aplicação do usuário é o endereço base do dispositivo de vídeo

PCI, que se encontra no campo crDisp.Card.Item[0].I.Mem.dwTransAddr da variável
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stcDisp. Este endereço é usado para fazer solicitações de leitura e/ou escrita à interface PCI

através de chamadas do procedimento do WinDriver WD_Transfer().

Leituras no dispositivo PCI podem ser feitas chamando o método lerDword()

passando como parâmetro o endereço da memória que é formado pela soma do campo

dwTransAddr na variável stcDisp, com o valor de off-set informado pelo usuário. Como

exemplo, se o usuário deseja fazer uma leitura no endereço 9034h da memória do

dispositivo de vídeo analisado nesta seção, o endereço que será passado ao device driver

windrvr.sys será CCD2D000h + 9034h. O método lerDword() faz chamadas à rotina

WD_Transfer() do WinDriver e retorna 32 bits de dados.

Uma escrita no dispositivo de vídeo PCI é feita fazendo chamadas ao método

escreverDword() passando como parâmetros os dados de 32 bits e o endereço da memória

que é formado pela soma do campo dwTransAddr na variável stcDisp, com o valor de off-

set informado pelo usuário. O método escreverDword() faz chamadas à rotina

WD_Transfer() do WinDriver.

Algumas transações de leitura e escrita foram feitas nos endereços da memória do

dispositivo de vídeo PCI conforme mostrada na Tabela 6.1 na ordem em que foram feitas.

Os endereços e os dados de escrita mostrados naquela tabela foram escolhidos

aleatoriamente. Os dados, resultados das transações de  leitura, estão também mostrados na

Tabela 6.1.

Tabela 6.1: transações realizadas na placa de vídeo PCI

Transação Endereço Dados
Leitura 9034h FF00FFFFh
Leitura 9038h FF000000h
Leitura 903Ch FFFF0000h
Leitura 9040h 0000FFFFh
Escrita 9034h AAAAAAAAh
Escrita 9038h BBBBBBBBh
Escrita 903Ch CCCCCCCCh
Leitura 9034h AAAAAAAAh
Leitura 9038h BBBBBBBBh
Leitura 903Ch CCCCCCCCh
Leitura 9040h 0000FFFFh
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Após as etapas de conexão com o device driver no módulo kernel e de leitura/escrita

descritas acima, ao ser encerrada a execução do driver do módulo usuário, é chamado o

método fechar() que, por sua vez, chama os métodos WD_CardUnregister() e WD_Close()

que liberam o recurso de memória consumido pela placa controladora de vídeo e encerra a

conexão com o device driver windrvr.sys.

A Figura 6.8 mostra a interface da aplicação desenvolvida neste trabalho para

interagir com o usuário, logo após a etapa de localização do dispositivo de vídeo PCI

discutido nesta seção.

Figura 6.8: interface da unidade uVideo.cpp

6.18 Conclusão

Um software  desenvolvido para acessar o hardware de um dispositivo PCI foi

detalhadamente explicado neste capítulo. Duas formas de comunicação com a interface PCI

foram abordadas. Uma forma  utiliza as rotinas da BIOS para localizar e realizar transações

que acessam a memória de configuração da interface PCI. Da outra maneira, foi mostrada

como uma aplicação de software acessa o barramento PCI, inclusive fazendo transações de

leitura e escrita,  utilizando um device driver específico. Em ambas as formas foram

mostradas um exemplo de caso real em que as aplicações acessam uma placa de vídeo PCI.
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Método similar de verificação de acesso à interface PCI será utilizado, como um futuro

trabalho, na validação da interface PCI sugerida nesta dissertação.
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Capítulo 7 

Estudo de caso

O estudo de caso apresentado neste trabalho mostra como uma memória SRAM pode

ser acessada, utilizando o barramento PCI, tendo como interface a proposta apresentada

neste trabalho. Um modelo real baseado na plataforma HOT I (Hardware Object

Technology) da Virtual Computer Corporation (VCC) [26] é proposto, utilizando o

barramento PCI. Porém, antes das considerações sobre a plataforma HOT 1, será abordado

o acesso à memória discutida no capítulo 5. A Figura 7.1 mostra o esboço da interface PCI

e o componente de memória a ser acessado.

Figura 7.1: modelo da interface PCI

A memória mostrada na figura anterior  consiste de uma região de 16 bytes, com

alinhamento dword, ou seja, o endereçamento é feito de 4 em  4  bytes, conforme pode ser

observado na Figura 7.2. Um byte dentro da célula endereçada pode ser acessado pelo valor
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do byte enable presente no barramento C/BE#[3:0] durante a transação. Durante uma

escrita, apenas o(s) byte(s) ativado(s) será(ão) gravado(s). Em uma leitura, porém, o

conteúdo de todo o dword da memória será colocado no barramento AD[31:0], mas o

mestre que iniciou a transação toma apenas o(s) byte(s) que deseja.  A Tabela 7.1 mostra a

relação de alguns valores de byte enable com o barramento AD[31:0].

byte 3 byte 2 byte 1 byte 0 endereço dword
0h 0h
4h 1h
8h 2h
Ch 3h

Figura 7.2: memória da interface PCI

Tabela 7.1: relção byte enable e AD[31:0]

C/BE#[3:0] AD[31:24] AD[23:16] AD[15:8] AD[7:0]
1111
1110 X
1101 X
1011 X
0111 X
0000 X X X X

Durante uma transação de entrada ou saída o endereço da interface e o endereço da

célula de memória a ser acessada são informados no mesmo ciclo, especificamente, na fase

de endereço. Particularmente para uma memória como a especificada acima, o espaço de

endereçamento reservado para ela é de 16 bytes. Esta informação é dada ao sistema através

do conteúdo do registrador Base Address Register 0 (BAR 0) cujo formato é mostrado na

Figura 7.3 para um dispositivo PCI de 32 bits.  Os bits [3:0] são pré-definidos.

Figura 7.3: registro Base Address Register



Capítulo 7 – Estudo de caso

128

Naquele registrador, que ocupa o endereço 10h do espaço de configuração, os quatro

primeiros bits são, por definição, somente de leitura, por terem significados especiais. O bit

BAR[0] especifica se o recurso de endereçamento é feito na região de memória (0) ou de

I/O (1).

A partir do bit 4, o projetista determina a quantidade de espaço de endereçamento

requerido por tornar a região determinada apenas de leitura  e colocar zero nos bits desta

região. Por exemplo, se o espaço de endereçamento requerido for de 4 KB, o projetista fará

as primeiras 12 regiões de BAR[11:0] apenas de leitura, enquanto que BAR[31:12] será de

leitura ou escrita (RW), como mostrado na Figura 7.4. Isto informa ao software de

configuração que o espaço requerido é 212 (4 K) bytes.

Figura 7.4: BAR0 para uma memória de 4 KB

O software de configuração, então, escreve o endereço inicial deste espaço. Porém,

não qualquer endereço, mas um valor que seja múltiplo da quantidade requerida. Ou seja,

para este exemplo, os possíveis endereços seriam:

0 x 212 (00000000h)

1 x 212 (00001000h)

2 x 212 (00002000h)

...

65365 x 212 (0FF55000h)

...

Se o endereço gravado no registrador BAR0 for 0FF55000h, por exemplo, a interface

responderá pelos espaços de 0FF55000h à 0FF55FFFh (4 KB de espaço de  memória

endereçável).
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No caso da interface da Figura 7.1, cuja memória é de 16 bytes, BAR0 terá o formato

exibido na Figura 7.5. Durante o primeiro ciclo de uma transação, o barramento AD[31:4]

leva os 28 bits superiores do endereço do dispositivo alvo, enquanto que AD[3:0] deveria

informar um dos 16 bytes da memória. No entanto, como a memória tem um alinhamento

de dword, são verificados apenas os bits AD[3:2], que endereça um dos 4 dwords.

Figura 7.5: BAR0 da interface com 4 B de memória

A Figura 7.6 mostra o fluxo da gravação do endereço da interface no BAR0 da

interface através de um ciclo de configuração (situação 1), comparação do endereço em

uma transação de entrada ou saída (situação 2) e decodificação do dword e seleção da

memória (situação 3).

Figura 7.6: fluxo de seleção de memória da interface
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7.19 Plataforma de prototipação PCI HOT 1

Na plataforma HOT 1 existe uma interface PCI implementada pelo seu fabricante   a

qual  é carregada a partir de uma PROM serial em um FPGA. O objetivo deste estudo é

usar o core da interface PCI proposta nesta dissertação na placa HOT 1 e permitir o  acesso

a seu de entrada/saída no seu banco de memória. A interface PCI da plataforma HOT 1 é

implementada em um FPGA XC4013E.  Sua configuração é feita quando acontece a

alimentação da plataforma, através de uma memória PROM Serial. Um novo core, sugerido

neste trabalho, substituirá o core da interface PCI na plataforma HOT 1. A PROM Serial é

removida da plataforma e um cabo de configuração, Xchecker, será usado para a

configuração do novo core PCI, alvo deste trabalho.

A placa HOT I  possui 2 bancos de memória de 1 MB cada. Cada banco é composto

por de duas memórias SRAMs  com 19 bits  de endereço e 8 bits de dados (512 K x 8),

portanto ela tem capacidade para 512 KB. O diagrama desta memória está exibido na

Figura 7.1. A memória é controlada através dos sinais CS#, WE# e OE#. O sinal CS#

seleciona a memória e é ativo no nível lógico ‘0’., WE# habilita/desabilita escrita e OE#

habilita/desabilita leitura. Os sinais A[18:0] endereçam uma célula de memória e os sinais

D[7:0] conduzem os dados.

Figura 7.1: memória RAM da HOT I

Como a plataforma é composta de 4 dos dispositivos mostrados na figura anterior, a

quantidade de memória da HOT I é de 2 MB.

Além das memórias, 2 FPGAs compõem a arquitetura da placa. São eles:

XC6216PQ240 [25] [54] e XC3013EPQ240 [46], por onde as aplicações do usuário podem
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acessar os dispositivos de armazenamento. A relação dos FPGAs com o banco de memória

é mostrada na Figura 7.2. 2

Figura 7.2: arquitetura FPGA-memória da HOT I

No XC6216, um dos primeiros FPGAs com características de reconfiguração

dinâmica/parcial,  pode ser configurado para aplicações feitas pelo usuário através do

FPGA XC4013E. Originalmente, o XC4013E serve de que serve apenas de interface PCI

entre o barramento do computador e uma determinada aplicação (XC6216, banco de

memória, conectores externos). Conforme mostrado na ilustração, o projetista da HOT I

chamou de WA (West Address) e ED (East Data) os barramentos de endereço e dados

XC6216-memória; e de EA (East Address) e WD (West Data) os respectivos barramentos

XC4013E-memória. 3

O acesso à memória por um dos FPGAs é controlado por multiplexadores (Figura

7.2).

O propósito deste estudo é prototipar a interface PCI no FPGA XC4013E e acessar o

banco de memória por meio dos barramentos de endereço EA[18:0] e de dado WD[31:0],

isolando qualquer caminho que conduza ao XC6216, descartando assim, este dispositivo.

                                                
2 A linha de endereço é composta de 20 bits. Porém, o bit 19  não é usado.
3 Embora ocultado na ilustração, a arquitetura HOT I fornece caminhos para endereçar a memória a

partir do XC6216 por meio de East Address.
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Tomando por base a Figura 7.3 que ilustra a forma de endereçamento da memória via

o FPGA 4013E, a Tabela 7.1 exibe os valores dos sinais que devem ser configurados para

atingir este objetivo durante uma transação de 32 bits de dados.

Figura 7.3: via de endereço XC4013E-memória

Tabela 7.1: sinais de endereçamento da memória

Sinal Descrição Pino Valor Finalidade
WAE0# habilita wast address 0 64 1 habilitar east address dos muxes do banco 1
WAE1# habilita wast address 1 68 1 habilitar east address dos muxes do banco 2

CS1# chip select RAM 1 85 C/BE#0=0 habilitar RAM 1
CS2# chip select RAM 2 84 C/BE#1=0 habilitar RAM 2
CS3# chip select RAM 3 82 C/BE#2=0 habilitar RAM 3
CS4# chip select RAM 4 81 C/BE#3=0 habilitar RAM 4

A Tabela 7.2 mostra a relação de pinos dos sinais do barramento de endereço east

address.

Tabela 7.2: número dos pinos do sinal EA[18:0]

Sinal Pino Sinal Pino Sinal Pino Sinal Pino Sinal Pino
EA[0] 92 EA[1] 93 EA[2] 94 EA[3] 95 EA[4] 96
EA[5] 97 EA[6] 99 EA[7] 100 EA[8] 102 EA[9] 103

EA[10] 104 EA[11] 105 EA[12] 107 EA[13] 108 EA[14] 110
EA[15] 111 EA[16] 112 EA[17] 113 EA[18] 114
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A Figura 7.4 (completando a Figura 7.3) exibe o caminho dos dados de escrita ou

leitura da transação.

Figura 7.4: via de dados XC4013E-memória

A Tabela 7.3 mostra os valores dos sinais que controlam o switch. Não confundir os

sinais BE#[3:0] com C/BE#[3:0].

Tabela 7.3: sinais de controle do switch

Sinal Descrição Pino Valor Finalidade
BE1# Byte enable 1 129 C/BE#0=0 habilitar  WD[7:0]
BE2# Byte enable 2 127 C/BE#1=0 habilitar  WD[15:8]
BE3# byte enable 3 116 C/BE#2=0 habilitar  WD[23:16]
BE4# byte enable 4 117 C/BE#3=0 habilitar WD[31:24]

Falta, então, conhecer como o comando (leitura ou escrita) é passado para as RAMs.

O modo de passar o comando às memórias através do chip XC4013E é por meio de sinais

específicos disponíveis. A Figura 7.5 mostra como um comando é passado. O sinal 4k_xxx

quer dizer que ele vem do FPGA XC4013E, enquanto que 6k_xxx significa que o sinal vem

do XC6216. Portanto, o controle de leitura ou escrita na memória pode ser feito a partir de

qualquer um dos dispositivos lógicos (FPGAs) e seus pinos são multiplexados. Mas, como

neste estudo somente o XC4013E é utilizado, os pinos seletores do muxes bank1_sel e
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bank2_sel serão iguais a 0. As saídas dos muxes mostrados na figura adiante vão,

respectivamente, para as entradas WE# e OE# de cada memória.

Figura 7.5: seleção do comando da memória

A Tabela 7.4 mostra o conjunto de valores dos sinais necessários para determinar um

comando.

Tabela 7.4: sinais de comando da memória

Sinal Descrição Pino Valor Finalidade
BANK1_SEL seletor do mux 221 0 seleciona XC4013E
BANK2_SEL seletor do mux 223 0 seleciona XC4013E

4K_WE1# habilita escrita memória 1 109 0/1 habilita/desabilita
4K_WE2# habilita escrita memória 2 88 0/1 habilita/desabilita
4K_WE3# habilita escrita memória 3 87 0/1 habilita/desabilita
4K_WE4# habilita escrita memória 4 86 0/1 habilita/desabilita
4K_OE1# habilita leitura memória 1 79 0/1 habilita/desabilita
4K_OE2# habilita leitura memória 2 78 0/1 habilita/desabilita
4K_OE3# habilita leitura memória 3 74 0/1 habilita/desabilita
4K_OE4# habilita leitura memória 4 73 0/1 habilita/desabilita

A Tabela 7.5 mostra o número dos pinos onde WD[31:0] está conectado.
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Tabela 7.5: número dos pinos do barramento WD[31:0]

Sinal Pino Sinal Pino Sinal Pino Sinal Pino Sinal Pino
WD[0] 125 WE[1] 126 WD[2] 128 WD[3] 130 WD[4] 131
WD[5] 132 WD[6] 133 WD[7] 134 WD[8] 137 WD[9] 138

WD[10] 139 WD[11] 142 WD[12] 144 WD[13] 145 WE[14] 146
WD[15] 147 WD[16] 153 WD[17] 154 WD[18] 155 WD[19] 156
WD[20] 157 WE[21] 160 WD[22] 162 WD[23] 163 WD[24] 168
WD[25] 169 WD[26] 170 WD[27] 171 WD[28] 172 WD[29] 174
WD[30] 175 WD[31] 176

7.20 Protocolo PCI e HOT I

Como foi dito anteriormente, o FPGA XC4013E se presta a ser uma interface PCI

onde de um lado sua pinagem se conecta com o barramento do PC e do outro lado, se

conecta com o banco de memória da placa HOT I. Reunindo os conhecimentos de como o

protocolo PCI faz para mapear e acessar a memória de um dispositivo anexado a si próprio

e os conhecimentos inerentes ao dispositivo, como quantidade de memória, é possível gerar

acessos de leitura e escrita nesta memória.

Como a  quantidade de memória da HOT I é de 2 MB (221 e 512 KDW), o registrador

BAR0 é implementado como mostra a Figura 7.1, passando a informação desta quantidade.

A região sombreada nesta ilustração quer dizer que ela é somente leitura. O software de

configuração gravará nele um endereço que seja múltiplo de 221 (200000h), conforme se

sabe do seu funcionamento.

Figura 7.1: implementação de BAR para 2 MB de memória

A Figura 7.2 mostra o registro BAR0 após ter sido configurado com a gravação do

endereço da interface.

Figura 7.2: BAR0 após gravação do endereço da interface
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No início de uma transação, o barramento AD[31:21] leva os 11 bits superiores do

endereço do dispositivo alvo, enquanto que AD[20:0] deveria informar um dos 2 MB da

memória. Mas, como o endereçamento da memória é feito com um alinhamento de dword,

a interface PCI verifica apenas os bits AD[20:2]. Desta forma, o barramento AD[20:2] é

colocado  no barramento EA[18:0] para selecionar um dos 512 K de dword da memória da

HOT I. A Figura 7.3 mostra a organização da memória. Seu intervalo de endereço em bytes

vai de 000000h até 1FFFFFh (2 MB). Seu intervalo de  endereço em dword vai de 00000h

até 7FFFFh (512 KDW).

Figura 7.3: modelo do espaço de memória da HOT I

Para explicar o que foi exposto acima com um exemplo, suponha que o registrador

BAR0 do espaço de configuração da HOT I já esteja corretamente configurado. Suponha

também que foi iniciada uma transação de escrita de 8 bits, com o valor ABh para o

endereço 12345h da memória. A Figura 7.4 mostra como AD[31:0] se apresenta durante a

fase de endereço.

Figura 7.4: conteúdo de AD[31:0] na fase de endereço
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A Figura 7.5 mostra como AD[31:0] é transportado para EA[18:0]. O primeiro leva o

endereço da memória em bytes (12345h) e o outro em dword (48D1h). O endereço em

dword equivale ao endereço em bytes dividido por 4, visto que uma dupla palavra (dword)

possui 4 bytes.

Figura 7.5: transporte de AD[31:0] para ED[18:0]

A Figura 7.6 mostra qual é o conteúdo de AD[31:0] durante a fase de dados. Nesta

fase o valor de C/BE#[3:0] é igual à 1101b. O byte a ser gravado é ABh, conforme

proposto no início do exemplo. Ele é colocado na posição AD[15:8]. O conteúdo das

demais posições de AD[31:0] não tem importância e são tratados como don’t care.

Figura 7.6: AD[31:0] conduzindo o dado a ser gravado

A Figura 7.7 mostra o endereçamento do banco de memória, bem como o valor do

dado gravado.
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Figura 7.7: endereçamento do banco de memória

Com a finalidade de simplificar o entendimento dos pontos discutidos acima, na

Figura 7.8 é mostrada uma outra visão geral da arquitetura da HOT I, envolvendo os

multiplexadores, a própria memória e os seus sinais de acesso.

Figura 7.8: visão geral do sistema de memória da HOT I

Particularmente para o exemplo mostrado anteriormente, a Tabela 7.1 mostra os

valores que tais sinais devem ter para que a transação seja realizada.
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Tabela 7.1: valores dos sinais para a transação de escrita

Sinal Valor Finalidade
EA[18:0] 48D1h endereço da memória onde o dado será gravado
WD[31:0] xxxxABxxh WD[15:8] contém o dado a ser gravado

WE0# 1 endereço para o banco 1 suprido por XC4013E
WE1# 1 endereço para o banco 2 suprido por XC4013E

BANK1_SEL 0 WE e OW para o banco 1 suprido por XC4013E
BANK2_SEL 0 WE e OW para o banco 2 suprido por XC4013E

BE#[4:1] 0000b ligar ED[31:0] ao XC4013E
4K_WE#[4:1] 0000b habilitar escrita para a memória
4K_OE#[4:1] 1111b desabilitar leitura da memória

CS#[4:1] 1101b selecionar apenas RAM 2 4

7.20.1 Implementação

A estrutura básica da interface PCI discutida no capítulo 5 é usada para acessar a

memória da plataforma HOT 1. Com uma pequena mudança no módulo referente à

aplicação apresentado naquele capítulo, o novo modelo da interface PCI, específico para

implementar o estudo de caso abordado nesta seção, é exibido na Figura 7.1. Os sinais para

a aplicação indicados na figura abaixo, dão acesso ao banco de memória da placa de

prototipação PCI da VCC.

Um código VHDL foi escrito, simulado e sintetizado para o XC4013E. Esta aplicação

visa permitir leitura e escrita de dados na memória através da interface PCI. Testbebches

para validação funcional da aplicação foram gerados e podem ser vistos no Apêndice 2.

Figura 7.1: modelo da interface PCI-HOT 1

                                                
4 Observar o valor de WD[31:0]
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A Figura 7.2 mostra detalhadamente os sinais implementados na interface PCI para

comunicar com a memória da HOT 1.

Figura 7.2: sinais da interface para a HOT 1

Caso o sinal hhot1 (habilita HOT 1) tenha o valor ‘0’ (desabilitado), as memórias

SRAMs da HOT 1 ficam desabilitadas para leitura e escrita (CS#[3:0]=1111b). Com o

banco de memória desabilitado, os valores nos  outros sinais da memória ficam sem

importância. Em um momento apropriado, quando o sinal hhot1 é habilitado, os demais

sinais ganham sentido e uma leitura ou escrita é feita nas células de memória da HOT 1.

O sinal hwdout (habilita wdout) é o controle do buffer tri-state para a via de dados

WD[31:0] da HOT 1. O sinal hwdout tem o valor ‘1’ (buffer habilitado) apenas quando uma

escrita para a memória da aplicação é realizada no barramento.

Os demais sinais da interface PCI destinados a  conectarem com a memória da HOT 1

tem em seus nomes significados bem sugestivos e já foram explicados nas seções

anteriores.

Os sinais de controle bank_sel[2:1], bex[3:0] e wex[1:0] são configurados de modo à

ligar o banco de memória da HOT 1 ao FPGA XC4013E, conforme explicado

anteriormente. Como apenas este FPGA é usado no projeto em questão, os sinais de

controle nunca mudam de valores.
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A Figura 7.3 exibe a forma de onda de um acesso de configuração ao registro BAR0

da interface PCI usada para acessar a placa HOT 1.

Figura 7.3: configuração da HOT 1

Os ciclos de relógio da figura acima são explicados a seguir:

• Ciclos 1 à 3 – O software de configuração escreve FFFFFFFFh no registro

BAR0.

• Ciclos 4 à 6 – O software de configuração realiza uma transação de leitura no

registro BAR 0. O valor retornado FFE00000h, indica que o primeiro 1

encontrado no registro está no bit 21 e que o bit 0 tem o valor ‘0’. Isto significa

que a interface PCI requer um espaço de endereçamento de memória de 2 MB.

• Ciclos 7 à 9 – O software de configuração escreve no registro BAR0 o endereço

da interface PCI que seja múltiplo da quantidade de memória requerida. Neste

exemplo o endereço foi 12E00000h (151 x 221).

A Figura 7.4 mostra a transação de escrita de 8 bits na memória da HOT 1, do

exemplo abordado na seção anterior. Na subida do relógio durante o ciclo 12, fase de dados

da transação, o banco de memória da plataforma PCI está habilitado (hhot1=1), o sinal

hwdout tem o valor ‘1’ e os demais sinais que vão para a memória estão com os seus

valores (exibidos na Figura 7.4 na região entre o nome dos sinais e as formas de onda)

iguais aos valores da Tabela 7.1.
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Figura 7.4: escrita na memória da HOT 1

A Figura 7.5 exibe uma transação de leitura de 32 bits na memória da HOT 1. Na

subida do relógio, durante o ciclo 15, acontece a transferência dos dados. Supondo que o

valor lido na célula de memória da HOT 1,  apresentado através do sinal WD[31:0], foi

60708090h, estes dados, conforme mostra a figura abaixo, são apresentados ao barramento

PCI através dos sinais ADout[31:0].

Figura 7.5: leitura na memória da HOT 1
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Os valores dos sinais que conectam a interface PCI e a placa HOT 1 estão exibidos na

Figura 7.5 na região entre o nome dos sinais e suas formas de onda, no instante de tempo da

subida do relógio do ciclo 15. O significado destes valores é explicado na Tabela 7.1.

Tabela 7.1: valores dos sinais da HOT 1

Sinal Valor Finalidade
ea[18:0] 10Eh dword da memória (endereço 438h dividido por 4h)

wdin[31:0] 60708090h dado lido na memória
wex[1:0] 11b endereço para a memória suprido por XC4013E

bank_sel[2:1] 00b controle de leitura/escrita da memória feito por XC4013E
bex[4:1] 0000b ligar ED[31:0] ao XC4013E

s4k_wex[4:1] 1111b desabilitar escrita para a memória
s4K_oex[4:1] 0000b abilitar leitura da memória

csx[4:1] 0000b selecionar  todas as RAMs da memória

7.21 Conclusão

Este capítulo apresentou um estudo que envolve o acesso de um dispositivo de

memória por meio do barramento PCI. Inicialmente, o assunto foi abordado mostrando o

acesso à uma memória de 16 bytes, de estrutura simples, com células de armazenamento

implementadas no mesmo dispositivo lógico programável em que a interface PCI é

prototipada. Um estudo mais complexo, envolvendo uma plataforma de prototipação PCI,

mostrou a arquitetura da HOT I, seu sistema de memória e como acessá-la utilizando um

design do protocolo que desempenha o papel de interface entre o barramento PCI e os dois

bancos de armazenamento da placa HOT I. Embora não tenha sido implementada na

plataforma, todo o código VHDL que permite leitura e escrita de dados na memória

utilizando o novo core da interface PCI, fruto deste tabalho, e os arquivos de testes foram

devidamente gerados e validados.
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Capítulo 8 

Conclusões e trabalhos futuros

A especificação, validação funcional e síntese de uma interface PCI tipo target,

baseada no protocolo 2.2 foi desenvolvida. Descrita em VHDL 93, a interface foi projetada

para operar a 33 MHz com um barramento de 32 bits, permitindo uma vazão de dados de

até 132MB/s.

Objetivando aplicações de alta velocidade, a interface permite  transações simples de

leitura e escrita de dados ou ainda tipo burst. Desenvolvida em uma plataforma

reconfigurável, permite fácil atualização de seu código e flexibilidades quanto a seus

parâmetros funcionais e não-funcionais.

O core PCI foi prototipado em um FPGA Xilinx com características de temporização

e áreas estabelecidas durante a fase de síntese, preservando os parâmetros exigidos pelo

protocolo.

Com o intuito de desenvolver uma arquitetura que permitisse futuros testes em uma

plataforma real, a plataforma HOT I foi adotada como modelo de hardware para esta

arquitetura e utilizada no estudo de caso desta dissertação.  Esta plataforma é voltada para o

desenvolvimento de protótipos de alta velocidade em aplicações PCI.  A placa mãe

comporta dispositivos reconfiguráveis e bancos de memória. Um destes dispostitvos, o

FPGA XC4013EPQ-240, responsável pela implementação  da interface PCI na placa mãe

foi usado como  componente de referência no desenvolvimento do core PCI do projeto

desta dissertação.

Paralelamente ao desenvolvimento do hardware, todo um aparato de software foi

criado no sentido de disponibilizar rotinas de monitoração e testes de dispositivos PCI em
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computadores pessoais de propósito geral. Estes programas foram desenvolvidos em C++,

utilizando device drivers especiais operando no modo kernel e rotinas da BIOS, permitindo

o acesso a rotinas de baixo nível que manipulam dispositivos de hardware.

Por outro lado, programas que fornecem APIs para as aplicações de software no

modo usuário para ter acesso a estes recursos de baixo nível também foram desenvolvidos

com o intuito de facilitar a captura e o entendimento dos sinais oriundos das interfaces PCI.

Embora não tenha sido possível implementar  a interface em um ambiente real neste

trabalho, um ambiente de síntese e teste foi capaz de gerar código apropriado de acordo

com os requisitos do protocolo, gerar testebenchs e efetuar simulação funcional e pós-

síntese com ferramentas de CAD adequadas, validando funcionalmente todo o projeto,

desde o core PCI ao estudo de caso (interface PCI-memória).

O ambiente de teste de software por sua vez está operacional e já foi utilizado na

verificação funcional de dispositivos PCI.

8.22 Dificuldades encontradas

Uma dos maiores dificuldades encontradas na realização deste trabalho foi a tentativa

inicial da elaboração de um ambiente de teste da interface PCI. Devido a restrições críticas

de temporização (timing) da interface PCI, e problemas com equipamentos de medição, não

foi ainda possível a validação final do sistema em um ambiente real, embora tenha sido

implantado todo um ambiente de software de teste.

Um outro problema operacional na tentativa de validar todo o sistema  foi o ajuste da

arquitetura da placa HOT I ao novo cenário voltado para  um novo modo de configuração,

através do cabo Xchecker, cabo especial para configuração serial de FPGAs da Xilinx. No

modelo original, o FPGA que emula o PCI na HOT I é configurado via uma PROM Serial

residente na própria placa.

Embora estas dificuldades tenham acontecido durante o desenvolvimento deste

trabalho, elas fogem o escopo do trabalho atual, que se preocupou com a validação

funcional do sistema, ou seja, do core PCI e do estudo de caso (core PCI-Memória).
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8.23 Futuros trabalhos

Uma vez validado funcionalmente tanto o core PCI quanto o estudo de caso a partir

de ferramentas de testes, esperamos que etapas como aquelas expostas no item anterior

possam ser implementas, quais sejam:

• Validar o hardware através da emulação real do core na plataforma HOT 1.

• Desenvolver programas que permitam usufruir dos recursos da placa de forma

eficiente em um ambiente hardware/software codesign.

• Divulgar o core PCI em fóruns como brazilip [21] para que a comunidade

possa usufruir e testar novas aplicações com outras placas.

• Desenvolver placas para prototipação PCI de sistemas digitais em aplicações

de alto desempenho.

• Verificar e analisar formalmente as propriedades deste projeto.

Cremos que o trabalho atingiu seus objetivos, apresentando um modelo de core PCI

para dispositivos reconfiguráveis, o qual foi validado funcionalmente através de

ferramentas de CAD reconhecidas.
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testbench interface PCI

-- C:\XILINX\BIN\PRJ\TBWAVE.VHW
-- VHDL Test Bench created by
-- HDL Bencher 2.01
-- Tue Mar 11 00:02:40 2003
--
-- Notes:
-- 1) This testbench has been automatically generated from
--   your Test Bench Waveform
-- 2) To use this as a user modifiable testbench do the following:
--   - Save it as a file with a .vhd extension (i.e. File->Save As...)
--   - Add it to your project as a testbench source (i.e. Project->Add Source...)
--
LIBRARY  ieee,  bibpci;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE bibpci.componentes.fsm;
USE bibpci.componentes.memespaco;
USE bibpci.componentes.cfgespaco;
USE bibpci.componentes.gerapar;
USE bibpci.constipo.Z32;
LIBRARY ieee;
USE IEEE.STD_LOGIC_TEXTIO.ALL;
USE STD.TEXTIO.ALL;
ENTITY testbench IS
END testbench;
ARCHITECTURE testbench_arch OF testbench IS
-- If you get a compiler error on the following line,
-- from the menu do Options->Configuration select VHDL 87
FILE RESULTS: TEXT OPEN WRITE_MODE IS "results.txt";

COMPONENT intpci
PORT (

clock : in  std_logic;
reset : in  std_logic;
adin : in  std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
cbex : in  std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
framex : in  std_logic;
irdyx : in  std_logic;
idsel : in  std_logic;
adout : out  std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
parout : out  std_logic;
devselx : out  std_logic;
trdyx : out  std_logic;
stopx : out  std_logic;
perrx : out  std_logic;
serrx : out  std_logic;
hpar : out  std_logic;
hadout : out  std_logic;
hts : out  std_logic

);
END COMPONENT;
SIGNAL clock : std_logic;
SIGNAL reset : std_logic;
SIGNAL adin : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
SIGNAL cbex : std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
SIGNAL framex : std_logic;
SIGNAL irdyx : std_logic;
SIGNAL idsel : std_logic;
SIGNAL adout : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
SIGNAL parout : std_logic;
SIGNAL devselx : std_logic;
SIGNAL trdyx : std_logic;
SIGNAL stopx : std_logic;
SIGNAL perrx : std_logic;
SIGNAL serrx : std_logic;
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SIGNAL hpar : std_logic;
SIGNAL hadout : std_logic;
SIGNAL hts : std_logic;

BEGIN
UUT : intpci
PORT MAP (

clock => clock,
reset => reset,
adin => adin,
cbex => cbex,
framex => framex,
irdyx => irdyx,
idsel => idsel,
adout => adout,
parout => parout,
devselx => devselx,
trdyx => trdyx,
stopx => stopx,
perrx => perrx,
serrx => serrx,
hpar => hpar,
hadout => hadout,
hts => hts

);

PROCESS -- clock process
BEGIN

CLOCK_LOOP : LOOP
clock <= transport '0';
WAIT FOR 7 ns;
clock <= transport '1';
WAIT FOR 5 ns;
WAIT FOR 10 ns;
clock <= transport '0';
WAIT FOR 8 ns;
END LOOP CLOCK_LOOP;

END PROCESS;

PROCESS
VARIABLE TX_OUT : LINE;
VARIABLE TX_ERROR : INTEGER := 0;

PROCEDURE CHECK_hadout(
next_hadout : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (hadout /= next_hadout) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns hadout="));
write(TX_LOC, hadout);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_hadout);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_adout(
next_adout : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
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TX_TIME : INTEGER
) IS

VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (adout /= next_adout) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns adout="));
write(TX_LOC, adout);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_adout);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_hpar(
next_hpar : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (hpar /= next_hpar) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns hpar="));
write(TX_LOC, hpar);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_hpar);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_parout(
next_parout : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (parout /= next_parout) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns parout="));
write(TX_LOC, parout);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_parout);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;
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END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_trdyx(
next_trdyx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (trdyx /= next_trdyx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns trdyx="));
write(TX_LOC, trdyx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_trdyx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_devselx(
next_devselx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (devselx /= next_devselx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns devselx="));
write(TX_LOC, devselx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_devselx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_stopx(
next_stopx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (stopx /= next_stopx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns stopx="));
write(TX_LOC, stopx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_stopx);
write(TX_LOC, string'(" "));
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TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_perrx(
next_perrx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (perrx /= next_perrx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns perrx="));
write(TX_LOC, perrx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_perrx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_serrx(
next_serrx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (serrx /= next_serrx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns serrx="));
write(TX_LOC, serrx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_serrx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

PROCEDURE CHECK_hts(
next_hts : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (hts /= next_hts) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
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write(TX_LOC,string'("ns hts="));
write(TX_LOC, hts);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_hts);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;

BEGIN
-- --------------------
reset <= transport '0';
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '1';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=12 ns
CHECK_hadout('0',12);
CHECK_adout("00000000000000000000000000000000",12); --0
CHECK_hpar('0',12);
CHECK_parout('0',12);
CHECK_trdyx('1',12);
CHECK_devselx('1',12);
CHECK_stopx('1',12);
CHECK_perrx('1',12);
CHECK_serrx('1',12);
CHECK_hts('0',12);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=30 ns
reset <= transport '1';
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00000000000000000000000000010000"); --10
cbex <= transport std_logic_vector'("1011"); --B
idsel <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=42 ns
CHECK_parout('1',42);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=60 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("11111111111111111111111111111111"); --FFFFFFFF
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=72 ns
CHECK_parout('0',72);
CHECK_trdyx('0',72);
CHECK_devselx('0',72);
CHECK_hts('1',72);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=90 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("11111111111111111111111111111111"); --FFFFFFFF
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=102 ns
CHECK_trdyx('1',102);
CHECK_devselx('1',102);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=120 ns
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
irdyx <= transport '1';
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-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=132 ns
CHECK_hts('0',132);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=150 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00000000000000000000000000010000"); --10
cbex <= transport std_logic_vector'("1010"); --A
idsel <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=180 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=192 ns
CHECK_hadout('1',192);
CHECK_adout("11111111111111111111111111110000",192); --FFFFFFF0
CHECK_trdyx('0',192);
CHECK_devselx('0',192);
CHECK_hts('1',192);
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=222 ns
CHECK_hadout('0',222);
CHECK_adout("00000000000000000000000000000000",222); --0
CHECK_hpar('1',222);
CHECK_trdyx('1',222);
CHECK_devselx('1',222);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=240 ns
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=252 ns
CHECK_hpar('0',252);
CHECK_hts('0',252);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=270 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00000000000000000000000000010000"); --10
cbex <= transport std_logic_vector'("1011"); --B
idsel <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=282 ns
CHECK_parout('1',282);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=300 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("11101110111011101110111011100000"); --EEEEEEE0
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=312 ns
CHECK_parout('0',312);
CHECK_trdyx('0',312);
CHECK_devselx('0',312);
CHECK_hts('1',312);
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=342 ns
CHECK_trdyx('1',342);
CHECK_devselx('1',342);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=360 ns
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=372 ns
CHECK_hts('0',372);
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-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=390 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("11101110111011101110111011101000"); --EEEEEEE8
cbex <= transport std_logic_vector'("0111"); --7
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=402 ns
CHECK_parout('1',402);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=420 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("00010001000100010001000100010001"); --11111111
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=432 ns
CHECK_parout('0',432);
CHECK_trdyx('0',432);
CHECK_devselx('0',432);
CHECK_hts('1',432);
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=462 ns
CHECK_trdyx('1',462);
CHECK_devselx('1',462);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=480 ns
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=492 ns
CHECK_hts('0',492);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=510 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("11101110111011101110111011101100"); --EEEEEEEC
cbex <= transport std_logic_vector'("0111"); --7
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=522 ns
CHECK_parout('1',522);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=540 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("00100010001000100010001000100010"); --22222222
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=552 ns
CHECK_parout('0',552);
CHECK_trdyx('0',552);
CHECK_devselx('0',552);
CHECK_hts('1',552);
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=582 ns
CHECK_trdyx('1',582);
CHECK_devselx('1',582);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=600 ns
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=612 ns
CHECK_hts('0',612);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=630 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("11101110111011101110111011101000"); --EEEEEEE8
cbex <= transport std_logic_vector'("0110"); --6
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=660 ns
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adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=672 ns
CHECK_hadout('1',672);
CHECK_adout("00010001000100010001000100010001",672); --11111111
CHECK_trdyx('0',672);
CHECK_devselx('0',672);
CHECK_hts('1',672);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=690 ns
framex <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=702 ns
CHECK_adout("00100010001000100010001000100010",702); --22222222
CHECK_hpar('1',702);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=720 ns
framex <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=732 ns
CHECK_hadout('0',732);
CHECK_adout("00000000000000000000000000000000",732); --0
CHECK_trdyx('1',732);
CHECK_devselx('1',732);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=750 ns
framex <= transport '1';
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=762 ns
CHECK_hpar('0',762);
CHECK_hts('0',762);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=780 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("10101010101010101010101010100000"); --AAAAAAA0
cbex <= transport std_logic_vector'("0110"); --6
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=810 ns
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 60 ns; -- Time=870 ns
framex <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=900 ns
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=930 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00000000000000000000000000000000"); --0
cbex <= transport std_logic_vector'("1010"); --A
idsel <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=960 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=972 ns
CHECK_hadout('1',972);
CHECK_adout("11011110000111010000111110101011",972); --DE1D0FAB
CHECK_trdyx('0',972);
CHECK_devselx('0',972);
CHECK_hts('1',972);



Apêndice 2

-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=1002 ns
CHECK_hadout('0',1002);
CHECK_adout("00000000000000000000000000000000",1002); --0
CHECK_hpar('1',1002);
CHECK_parout('1',1002);
CHECK_trdyx('1',1002);
CHECK_devselx('1',1002);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=1020 ns
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=1032 ns
CHECK_hpar('0',1032);
CHECK_parout('0',1032);
CHECK_hts('0',1032);
-- --------------------
WAIT FOR 70 ns; -- Time=1102 ns
-- --------------------

IF (TX_ERROR = 0) THEN
write(TX_OUT,string'("No errors or warnings"));
writeline(results, TX_OUT);
ASSERT (FALSE) REPORT

"Simulation successful (not a failure).  No problems detected. "
SEVERITY FAILURE;

ELSE
write(TX_OUT, TX_ERROR);
write(TX_OUT, string'(

" errors found in simulation"));
writeline(results, TX_OUT);
ASSERT (FALSE) REPORT

"Errors found during simulation"
SEVERITY FAILURE;

END IF;
END PROCESS;

END testbench_arch;

CONFIGURATION intpci_cfg OF testbench IS
FOR testbench_arch
END FOR;

END intpci_cfg;
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testbench interface PCI-HOT 1

-- C:\XILINX\BIN\PCIHOT1\PCIHOT1.VHW
-- VHDL Test Bench created by
-- HDL Bencher 2.01
-- Tue Mar 11 11:36:41 2003
-- Notes:
-- 1) This testbench has been automatically generated from
--   your Test Bench Waveform
-- 2) To use this as a user modifiable testbench do the following:
--   - Save it as a file with a .vhd extension (i.e. File->Save As...)
--   - Add it to your project as a testbench source (i.e. Project->Add Source...)
LIBRARY  ieee,  bibpci;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE bibpci.componentes.fsm;
USE bibpci.componentes.cfgespaco;
USE bibpci.componentes.gerapar;
USE bibpci.constipo.Z32;
LIBRARY ieee;
USE IEEE.STD_LOGIC_TEXTIO.ALL;
USE STD.TEXTIO.ALL;
ENTITY testbench IS
END testbench;
ARCHITECTURE testbench_arch OF testbench IS
-- If you get a compiler error on the following line,
-- from the menu do Options->Configuration select VHDL 87
FILE RESULTS: TEXT OPEN WRITE_MODE IS "results.txt";

COMPONENT intpci
PORT (

clock : in  std_logic;
reset : in  std_logic;
adin : in  std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
cbex : in  std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
framex : in  std_logic;
irdyx : in  std_logic;
idsel : in  std_logic;
wdin : in  std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
adout : out  std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
parout : out  std_logic;
devselx : out  std_logic;
trdyx : out  std_logic;
stopx : out  std_logic;
perrx : out  std_logic;
serrx : out  std_logic;
hpar : out  std_logic;
hadout : out  std_logic;
hts : out  std_logic;
hwdout : out  std_logic;
hhot1 : out  std_logic;
wdout : out  std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
bank_sel : out  std_logic_vector (2 DOWNTO 1);
bex : out  std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
wex : out  std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
csx : out  std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
ea : out  std_logic_vector (18 DOWNTO 0);
s4k_wex : out  std_logic_vector (4 DOWNTO 1);
s4k_oex : out  std_logic_vector (4 DOWNTO 1)

);
END COMPONENT;
SIGNAL clock : std_logic;
SIGNAL reset : std_logic;
SIGNAL adin : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
SIGNAL cbex : std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
SIGNAL framex : std_logic;
SIGNAL irdyx : std_logic;
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SIGNAL idsel : std_logic;
SIGNAL wdin : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
SIGNAL adout : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
SIGNAL parout : std_logic;
SIGNAL devselx : std_logic;
SIGNAL trdyx : std_logic;
SIGNAL stopx : std_logic;
SIGNAL perrx : std_logic;
SIGNAL serrx : std_logic;
SIGNAL hpar : std_logic;
SIGNAL hadout : std_logic;
SIGNAL hts : std_logic;
SIGNAL hwdout : std_logic;
SIGNAL hhot1 : std_logic;
SIGNAL wdout : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
SIGNAL bank_sel : std_logic_vector (2 DOWNTO 1);
SIGNAL bex : std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
SIGNAL wex : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
SIGNAL csx : std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
SIGNAL ea : std_logic_vector (18 DOWNTO 0);
SIGNAL s4k_wex : std_logic_vector (4 DOWNTO 1);
SIGNAL s4k_oex : std_logic_vector (4 DOWNTO 1);

BEGIN
UUT : intpci
PORT MAP (

clock => clock,
reset => reset,
adin => adin,
cbex => cbex,
framex => framex,
irdyx => irdyx,
idsel => idsel,
wdin => wdin,
adout => adout,
parout => parout,
devselx => devselx,
trdyx => trdyx,
stopx => stopx,
perrx => perrx,
serrx => serrx,
hpar => hpar,
hadout => hadout,
hts => hts,
hwdout => hwdout,
hhot1 => hhot1,
wdout => wdout,
bank_sel => bank_sel,
bex => bex,
wex => wex,
csx => csx,
ea => ea,
s4k_wex => s4k_wex,
s4k_oex => s4k_oex

);
PROCESS -- clock process
BEGIN

CLOCK_LOOP : LOOP
clock <= transport '0';
WAIT FOR 7 ns;
clock <= transport '1';
WAIT FOR 5 ns;
WAIT FOR 10 ns;
clock <= transport '0';
WAIT FOR 8 ns;
END LOOP CLOCK_LOOP;

END PROCESS;
PROCESS

VARIABLE TX_OUT : LINE;
VARIABLE TX_ERROR : INTEGER := 0;
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PROCEDURE CHECK_trdyx(
next_trdyx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (trdyx /= next_trdyx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns trdyx="));
write(TX_LOC, trdyx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_trdyx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_hhot1(

next_hhot1 : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (hhot1 /= next_hhot1) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns hhot1="));
write(TX_LOC, hhot1);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_hhot1);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_ea(

next_ea : std_logic_vector (18 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (ea /= next_ea) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns ea="));
write(TX_LOC, ea);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_ea);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
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TX_ERROR := TX_ERROR + 1;
END IF;

END;
PROCEDURE CHECK_hwdout(

next_hwdout : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (hwdout /= next_hwdout) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns hwdout="));
write(TX_LOC, hwdout);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_hwdout);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_adout(

next_adout : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (adout /= next_adout) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns adout="));
write(TX_LOC, adout);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_adout);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_wdout(

next_wdout : std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (wdout /= next_wdout) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns wdout="));
write(TX_LOC, wdout);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_wdout);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);



Apêndice 2

Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_wex(

next_wex : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (wex /= next_wex) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns wex="));
write(TX_LOC, wex);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_wex);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_bank_sel(

next_bank_sel : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (bank_sel /= next_bank_sel) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns bank_sel="));
write(TX_LOC, bank_sel);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_bank_sel);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_bex(

next_bex : std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (bex /= next_bex) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns bex="));
write(TX_LOC, bex);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_bex);
write(TX_LOC, string'(" "));
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TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_s4k_wex(

next_s4k_wex : std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (s4k_wex /= next_s4k_wex) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns s4k_wex="));
write(TX_LOC, s4k_wex);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_s4k_wex);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_s4k_oex(

next_s4k_oex : std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (s4k_oex /= next_s4k_oex) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns s4k_oex="));
write(TX_LOC, s4k_oex);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_s4k_oex);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_csx(

next_csx : std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (csx /= next_csx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns csx="));
write(TX_LOC, csx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
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write(TX_LOC, next_csx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_parout(

next_parout : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (parout /= next_parout) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns parout="));
write(TX_LOC, parout);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_parout);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_hadout(

next_hadout : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (hadout /= next_hadout) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns hadout="));
write(TX_LOC, hadout);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_hadout);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_devselx(

next_devselx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (devselx /= next_devselx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns devselx="));
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write(TX_LOC, devselx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_devselx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_stopx(

next_stopx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (stopx /= next_stopx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns stopx="));
write(TX_LOC, stopx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_stopx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_perrx(

next_perrx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (perrx /= next_perrx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns perrx="));
write(TX_LOC, perrx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_perrx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_serrx(

next_serrx : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (serrx /= next_serrx) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
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write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns serrx="));
write(TX_LOC, serrx);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_serrx);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_hpar(

next_hpar : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (hpar /= next_hpar) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns hpar="));
write(TX_LOC, hpar);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_hpar);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
PROCEDURE CHECK_hts(

next_hts : std_logic;
TX_TIME : INTEGER

) IS
VARIABLE TX_STR : String(1 to 4096);
VARIABLE TX_LOC : LINE;

BEGIN
-- If compiler error ("/=" is ambiguous) occurs in the next line of code
-- change compiler settings to use explicit declarations only
IF (hts /= next_hts) THEN

write(TX_LOC,string'("Error at time="));
write(TX_LOC, TX_TIME);
write(TX_LOC,string'("ns hts="));
write(TX_LOC, hts);
write(TX_LOC, string'(", Expected = "));
write(TX_LOC, next_hts);
write(TX_LOC, string'(" "));
TX_STR(TX_LOC.all'range) := TX_LOC.all;
writeline(results, TX_LOC);
Deallocate(TX_LOC);
ASSERT (FALSE) REPORT TX_STR SEVERITY ERROR;
TX_ERROR := TX_ERROR + 1;

END IF;
END;
BEGIN
-- --------------------
reset <= transport '0';
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
cbex <= transport std_logic_vector'("ZZZZ"); --Z
irdyx <= transport '1';
idsel <= transport '0';
wdin <= transport std_logic_vector'("00000000000000000000000000000000"); --0
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-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=12 ns
CHECK_trdyx('1',12);
CHECK_hhot1('0',12);
CHECK_ea("0000000000000000000",12); --0
CHECK_hwdout('0',12);
CHECK_adout("00000000000000000000000000000000",12); --0
CHECK_wdout("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",12); --Z
CHECK_wex("11",12); --3
CHECK_bank_sel("00",12); --0
CHECK_bex("0000",12); --0
CHECK_s4k_wex("1111",12); --F
CHECK_s4k_oex("0000",12); --0
CHECK_csx("ZZZZ",12); --Z
CHECK_parout('0',12);
CHECK_hadout('0',12);
CHECK_devselx('1',12);
CHECK_stopx('1',12);
CHECK_perrx('1',12);
CHECK_serrx('1',12);
CHECK_hpar('0',12);
CHECK_hts('0',12);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=30 ns
reset <= transport '1';
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00000000000000000000000000010000"); --10
cbex <= transport std_logic_vector'("1011"); --B
idsel <= transport '1';
wdin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=42 ns
CHECK_ea("0000000000000000100",42); --4
CHECK_adout("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",42); --Z
CHECK_wdout("00000000000000000000000000010000",42); --10
CHECK_s4k_wex("0000",42); --0
CHECK_s4k_oex("1111",42); --F
CHECK_csx("1011",42); --B
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=60 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("11111111111111111111111111111111"); --FFFFFFFF
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=72 ns
CHECK_trdyx('0',72);
CHECK_wdout("11111111111111111111111111111111",72); --FFFFFFFF
CHECK_csx("0000",72); --0
CHECK_devselx('0',72);
CHECK_hts('1',72);
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=102 ns
CHECK_trdyx('1',102);
CHECK_ea("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",102); --Z
CHECK_s4k_oex("ZZZZ",102); --Z
CHECK_devselx('1',102);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=120 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00000000000000000000000000010000"); --10
cbex <= transport std_logic_vector'("1010"); --A
irdyx <= transport '1';
idsel <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=132 ns
CHECK_ea("0000000000000000100",132); --4
CHECK_wdout("00000000000000000000000000010000",132); --10
CHECK_s4k_wex("1111",132); --F
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CHECK_s4k_oex("0000",132); --0
CHECK_csx("1010",132); --A
CHECK_hts('0',132);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=150 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=162 ns
CHECK_trdyx('0',162);
CHECK_adout("11111111111000000000000000000000",162); --FFE00000
CHECK_wdout("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",162); --Z
CHECK_csx("0000",162); --0
CHECK_hadout('1',162);
CHECK_devselx('0',162);
CHECK_hts('1',162);
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=192 ns
CHECK_trdyx('1',192);
CHECK_ea("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",192); --Z
CHECK_adout("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",192); --Z
CHECK_s4k_oex("ZZZZ",192); --Z
CHECK_parout('1',192);
CHECK_hadout('0',192);
CHECK_devselx('1',192);
CHECK_hpar('1',192);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=210 ns
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=222 ns
CHECK_hpar('0',222);
CHECK_hts('0',222);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=240 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00000000000000000000000000010000"); --10
cbex <= transport std_logic_vector'("1011"); --B
idsel <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=252 ns
CHECK_ea("0000000000000000100",252); --4
CHECK_wdout("00000000000000000000000000010000",252); --10
CHECK_s4k_wex("0000",252); --0
CHECK_s4k_oex("1111",252); --F
CHECK_csx("1011",252); --B
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=270 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("00010010111000000000000000000000"); --12E00000
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
idsel <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=282 ns
CHECK_trdyx('0',282);
CHECK_wdout("00010010111000000000000000000000",282); --12E00000
CHECK_csx("0000",282); --0
CHECK_devselx('0',282);
CHECK_hts('1',282);
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=312 ns
CHECK_trdyx('1',312);
CHECK_ea("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",312); --Z
CHECK_s4k_oex("ZZZZ",312); --Z
CHECK_devselx('1',312);
-- --------------------
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WAIT FOR 18 ns; -- Time=330 ns
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=342 ns
CHECK_wdout("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",342); --Z
CHECK_hts('0',342);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=360 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00010010111000010010001101000101"); --12E12345
cbex <= transport std_logic_vector'("0111"); --7
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=372 ns
CHECK_ea("0000100100011010001",372); --48D1
CHECK_wdout("00010010111000010010001101000101",372); --12E12345
CHECK_s4k_oex("1111",372); --F
CHECK_csx("0111",372); --7
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=390 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("XXXXXXXXXXXXXXXX10101011XXXXXXXX"); --XXXXABXX
irdyx <= transport '0';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=402 ns
CHECK_trdyx('0',402);
CHECK_hhot1('1',402);
CHECK_hwdout('1',402);
CHECK_wdout("XXXXXXXXXXXXXXXX10101011XXXXXXXX",402); --XXXXABXX
CHECK_devselx('0',402);
CHECK_hts('1',402);
-- --------------------
WAIT FOR 30 ns; -- Time=432 ns
CHECK_trdyx('1',432);
CHECK_hhot1('0',432);
CHECK_ea("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",432); --Z
CHECK_hwdout('0',432);
CHECK_s4k_oex("ZZZZ",432); --Z
CHECK_devselx('1',432);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=450 ns
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=462 ns
CHECK_wdout("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",462); --Z
CHECK_hts('0',462);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=480 ns
framex <= transport '0';
adin <= transport std_logic_vector'("00010010111000000000010000111000"); --12E00438
cbex <= transport std_logic_vector'("0110"); --6
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=492 ns
CHECK_ea("0000000000100001110",492); --10E
CHECK_wdout("00010010111000000000010000111000",492); --12E00438
CHECK_s4k_wex("1111",492); --F
CHECK_s4k_oex("0000",492); --0
CHECK_csx("0110",492); --6
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=510 ns
framex <= transport '1';
adin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
cbex <= transport std_logic_vector'("0000"); --0
irdyx <= transport '0';
wdin <= transport std_logic_vector'("01100000011100001000000010010000"); --60708090
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=522 ns
CHECK_trdyx('0',522);
CHECK_hhot1('1',522);
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CHECK_adout("01100000011100001000000010010000",522); --60708090
CHECK_wdout("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",522); --Z
CHECK_csx("0000",522); --0
CHECK_parout('0',522);
CHECK_hadout('1',522);
CHECK_devselx('0',522);
CHECK_hts('1',522);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=540 ns
wdin <= transport std_logic_vector'("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"); --Z
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=552 ns
CHECK_trdyx('1',552);
CHECK_hhot1('0',552);
CHECK_ea("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",552); --Z
CHECK_adout("ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",552); --Z
CHECK_s4k_oex("ZZZZ",552); --Z
CHECK_hadout('0',552);
CHECK_devselx('1',552);
CHECK_hpar('1',552);
-- --------------------
WAIT FOR 18 ns; -- Time=570 ns
irdyx <= transport '1';
-- --------------------
WAIT FOR 12 ns; -- Time=582 ns
CHECK_hpar('0',582);
CHECK_hts('0',582);
-- --------------------
WAIT FOR 10 ns; -- Time=592 ns
-- --------------------
IF (TX_ERROR = 0) THEN

write(TX_OUT,string'("No errors or warnings"));
writeline(results, TX_OUT);
ASSERT (FALSE) REPORT

"Simulation successful (not a failure).  No problems detected. "
SEVERITY FAILURE;

ELSE
write(TX_OUT, TX_ERROR);
write(TX_OUT, string'(

" errors found in simulation"));
writeline(results, TX_OUT);
ASSERT (FALSE) REPORT

"Errors found during simulation"
SEVERITY FAILURE;

END IF;
END PROCESS;

END testbench_arch;
CONFIGURATION intpci_cfg OF testbench IS

FOR testbench_arch
END FOR;

END intpci_cfg;
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Interface PCI (estudo de caso):

• Nº de CLBs: 29 de 576 – 5%

• Nº de IOBs: 53 de 192 – 27%

• Nº de gates: 427 de 13.000 – 3%

• Freqência máxima: 59,8 MHz.
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