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Resumo 

A capacidade de reconfiguração tem se tornado uma característica de 

grande importância em projetos de sistema digitais completos em um único 

circuito integrado (System-on-Chips). A demanda por sistemas cada vez mais 

flexíveis e com grande poder computacional vem demonstrar o crescente 

interesse por esta área de pesquisa. Neste contexto, a computação 

reconfigurável vem oferecer um compromisso entre as vantagens do hardware 

de funcionalidade fixa, e a flexibilidade dos processadores programáveis por 

software [ADR1.2]. 

Porém, existe uma certa necessidade por ferramentas e metodologias de 

projeto que dêem o suporte necessário à construção de SoCs reconfiguráveis 

[BEN05], cujas aplicações são de extrema complexidade. Neste sentido, o 

projeto ADRIATIC [ADR1.2] [ADR2.1] [ADR2.2] propõe o desenvolvimento de 

uma metodologia de projeto de hardware/software co-design e co-verificação, 

em alto nível, para aplicações Wireless reais, procurando atenuar esta 

deficiência. 

De forma similar, o trabalho de pesquisa proposto visa o desenvolvimento 

de uma metodologia de projeto, em alto nível, que possibilite a implementação 

de projetos de SoCs, com módulos dinamicamente reconfiguráveis, utilizando a 

linguagem de descrição de sistemas, SystemC [SYS03] [SYS02], com o objetivo 

de construir um modelo executável para o sistema projetado.  
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Abstract 

The ability to reconfiguration has become a feature of great importance in  

(SoCs) projects. The desire for systems more and more flexible and with large 

computational power demonstrates the increasing relevance for this research 

area. In this perspective, the Reconfiguration Computing comes to offer a 

commitment among the advantages of the fixed functionality hardware, and the 

flexibility of the software programmable processors [ADR1.2]. 

However, there are need for tools and project methodologies that give the 

necessary support for reconfigurable SoCs design [BEN05], whose applications 

are extremely complex. In this way, the ADRIATIC project [ADR1.2] [ADR2.1] 

[ADR2.2] proposes the development of a high-level hardware/software co-design 

and co-verification methodology, for real wireless applications, trying to minimize 

this deficiency. 

In a similar way, the proposed research work aims the development of a 

high level design methodology, that makes possible the implementation of SoCs 

projects, with dynamic reconfigurable modules, using the SystemC [SYS03] 

[SYS02], a system description language, with the objective of building an 

executable model for the designed system. 
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1 INTRODUÇÃO 

MOTIVAÇÃO 

A crescente demanda por recursos computacionais, aliada à exigência de 

sistemas cada vez mais flexíveis vêm tornando a computação reconfigurável 

uma necessidade crescente em projetos de sistema integrados em um único 

circuito integrado, um System on Chip (SOC). 

Nos últimos anos, este novo paradigma em computação, aliada a 

tecnologia de dispositivos reconfiguráveis FPGAs (Field Programmable Gate 

Array) tem evoluído bastante, alcançando elevados níveis de densidade, 

desempenho e menores custos de fabricação [RIB00]. Além disso, estes 

dispositivos vêm oferecendo cada vez mais recursos de reconfigurabilidade e 

computação. Neste contexto, o projeto de Sistemas de Hardware Reconfigurável 

pode proporcionar a construção de sistemas mais flexíveis sem perda de 

eficiência ou poder computacional, utilizando-se de seus recursos de 

reconfiguração, não existente nos ASIC convencionais. 

O gráfico da Figura 1 [PEL03] mostra, entre outras informações, o 

relacionamento existente entre flexibilidade ou capacidade de programação pós-

fabricação e a relação área/potência para diferentes tipos de arquiteturas. Como 

podemos ver, em uma das extremidades se encontram os ASICs, dispositivos 

customizados para uma utilidade particular, pouco flexível, cujos tempo e custo 

de projeto são bastante elevados em comparação com as demais arquiteturas. 

Por outro lado são dispositivos que possuem uma pequena relação 

área/potência. Na outra extremidade se encontram os processadores de 

propósito-geral, que são altamente flexíveis e possuem um tempo de projeto de 

software relativamente baixo, comparado com as outras arquiteturas. Em 

compensação, estes processadores requerem maiores áreas, dissipam mais 
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potência e possuem um paralelismo bastante limitado. Entre estas duas 

arquiteturas, encontramos os dispositivos lógicos programáveis, dentre eles, os 

FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), que possuem um alto grau de 

paralelismo, são mais flexíveis que os ASICs, porém apresentam uma relação 

entre área e potência superiores a estes.  

 

 
Figura 1 – Trade-off  entre Arquiteturas de Hardware  

 
Assim, a fim de proporcionar maior flexibilidade aos projetos de hardware, 

com implementações cada vez mais eficientes e econômicas de circuitos, nota-

se um grande empenho da comunidade científica em consolidar as vantagens de 

lógica reconfigurável aos projetos de SoCs, assim como ferramentas e 

metodologias de projeto que venham a dar o suporte desejado a esta nova 

dimensão. 
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Neste mesmo cenário temos a linguagem de descrição de sistemas, como 

o SystemC [ESP05], composta por rotinas e macros implementadas em C++, e 

que vem sendo cada vez mais utilizada em projetos de SoCs. Seu sucesso se 

deve, em parte, a estrutura herdada da linguagem C++ e sua sintaxe já 

difundida, aliada a sua biblioteca de classe específica para a modelagem de 

sistemas. Isto a torna altamente indicada para o desenvolvimento e modelagem 

de projetos de hardware e software co-design, e conseqüentemente projetos de 

SoCs reconfiguráveis [TIE04]. 

 

 

OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho tem como objetivo principal a proposição de uma 

metodologia de projeto, em alto nível, que venha possibilitar o desenvolvimento 

de projetos de SoCs, com módulos dinamicamente reconfiguráveis. 

A finalidade é permitir que estes projetos de SoCs possam ser simulados 

em um alto nível de abstração, onde alterações e mudanças nos requisitos não 

acarretam impactos tão negativos ou onerosos ao projeto. Isto pode evitar que 

erros sejam passados para níveis posteriores do ciclo de desenvolvimento, 

economizando-se tempo, reduzindo-se riscos, e conseqüentemente eliminando-

se custos. Além disso, um modelo funcional previamente construído, permite que 

gerentes de projeto possam avaliar mais facilmente a viabilidade de construção 

destes sistemas, além de poder estimar mais precisamente os custos, tempo de 

desenvolvimento e outras estimativas de projeto.  

A fim de validar a metodologia proposta, propõe-se também, a 

implementação de estudos de casos que possam demonstrar a eficácia da 

metodologia desenvolvida.  
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Neste contexto esperamos também poder contribuir para a disseminação e 

evolução das tecnologias e metodologias de projetos de SoCs reconfigurável, 

assim como, na evolução das ferramentas necessárias para a construção destes 

sistemas, procurando assim, minimizar a deficiência encontrada atualmente em 

metodologias e ferramentas de projeto para sistemas reconfiguráveis. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho encontra-se dividido em seis capítulos e três apêndices. No 

primeiro capítulo apresentamos uma introdução ao trabalho, onde destacamos 

as motivações que nos incentivaram na pesquisa dos sistemas reconfiguráveis e 

os objetivos do trabalho.  

No capitulo 2 fazemos uma introdução às tecnologias reconfiguráveis e 

suas classificações; em seguida descrevemos a metodologia de projeto de 

hardware/software co-design e co-verificação ADRIATIC [ADR1.2] e cada uma 

de suas fases. Nas sub-seções seguintes falamos um pouco sobre a linguagem 

de descrição de sistemas, SystemC, a biblioteca de classes C++ para projeto de 

hardware/software OCAPI-xl, e concluímos o capítulo com uma apresentação e 

discussão do Virtual Component Co-design [VCC05]. 

O capítulo três descreve a metodologia de projeto desenvolvida para 

implementação de projetos de sistemas de hardware reconfiguráveis em alto 

nível. Iniciamos descrevendo os artefatos e processos da metodologia, e 

concluímos o capítulo apresentando os Templates utilizados na instanciação da 

metodologia para casos reais. 

No capítulo quatro são apresentadas duas aplicações desenvolvidas para 

validar a trabalho proposto. 
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  No capítulo final apresentamos as conclusões e objetivos alcançados no 

trabalho e sugestões como trabalhos futuros. 

 Os apêndices mostram os códigos-fonte das aplicações descritas nos 

estudos de casos apresentados no capítulo quatro desta dissertação.  
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2 ESTADO DA ARTE 

INTRODUÇÃO A METODOLOGIAS DE PROJETOS DE SISTEMAS 
RECONFIGURÁVEIS 
 
 

A Computação reconfigurável oferece um compromisso entre as 

vantagens do hardware de funcionalidade fixa e a flexibilidade dos 

processadores programáveis por software [ADR1.2]. Este novo paradigma 

permite implementar funcionalidades especializadas e ao mesmo tempo oferecer 

recursos funcionais facilmente modificáveis em resposta a mudanças de 

condições operacionais. Isto pode proporcionar um desempenho maior que os 

processadores de propósito-geral, ao mesmo tempo em que mantém um alto 

nível de flexibilidade, em comparação ao hardware de funcionalidade fixa. O 

gráfico abaixo mostra uma comparação em entre quatro arquiteturas de 

hardware em relação à flexibilidade de programação versus o nível de 

especialização e desempenho entre elas.  

Como apresentado no gráfico, os processadores de propósito gerais são 

os mais flexíveis em relação à facilidade de programação, enquanto os ASICs 

possuem menos flexibilidade em relação a esta característica. Em contrapartida, 

estes últimos possuem melhor desempenho em comparação com os primeiros. 

  Entre estes dois extremos, temos os DSPs e o Hardware Reconfigurável, 

como tecnologias intermediárias, ou seja, combinam características de 

desempenho e flexibilidade de programação ao mesmo tempo. Os DSPs são 

microprocessadores especializados projetados especificamente para o 

processamento digital de sinais, geralmente em tempo real. Assim, combinam o 

desempenho dos ASICs no processamento digital de sinais com a flexibilidade 

de programação encontrada nos processadores de propósito geral. De forma 
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similar temos o Hardware Reconfigurável com alto desempenho e sua 

capacidade de se auto-ajustar enquanto o sistema se encontra em execução. 

 

 
Figura 2 – Comparação entre arquiteturas de projetos de hardware 

 
Geralmente o hardware reconfigurável é representado por uma 

combinação de lógica reconfigurável e microprocessador de propósito geral, ou 

seja, uma plataforma. A primeira é responsável pelas tarefas que exigem alto 

nível de processamento, enquanto o segundo realiza tarefas que não podem ser 

eficientemente realizadas por lógica reconfigurável, como funções complexas de 

controle e o gerenciamento de memória.  

Segundo o projeto ADRIATIC [ADR1.2], o motivo para o sucesso e 

crescimento dos dispositivos lógicos reconfiguráveis está relacionado ao  

número de benefícios tecnológicos e econômicos encontrados em projetos de 

SoCs complexos. Entre os benefícios enumerados, podemos citar: prototipação 

rápida, paralelismo e alta capacidade de customização. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS RECONFIGURÁVEIS 

As arquiteturas reconfiguráveis são classificadas de acordo com os 

seguintes critérios, segundo [ADR1.2]: granularidade dos blocos de construção, 

esquema de reconfiguração, e acoplamento. 

A granularidade se refere ao nível de manipulação dos dados, ou seja, o 

tamanho do menor bloco utilizado na construção de um dispositivo 

reconfigurável. Quanto a este critério, temos três categorias: granularidade fina 

(fine-grain), granularidade média (medium-grain), e granularidade grossa 

(coarse-grain). A granularidade fina se caracteriza pelo nível de manipulação dos 

bits e por ser altamente reconfigurável, porém menos eficiente que as outras na 

execução de tarefas específicas. A arquitetura com granularidade média utiliza 

um número variável de bits na manipulação de dados, e por isso é mais eficiente 

que a granularidade fina na utilização da área do chip, porém, apresenta um 

grande overhead na síntese de operações incompatíveis com a arquitetura dos 

blocos lógicos. Já as arquiteturas com granularidade grossa podem se utilizar de 

palavras de tamanho pré-definidos em suas operações, minimizando o tempo de 

configuração. 

Independente do tipo de arquitetura, cada dispositivo necessita de um 

sistema de reconfiguração, qual seja, a habilidade que um dispositivo de se 

reconfigurar em resposta a mudanças operacionais [WAR03]. Esta 

reconfiguração pode ser classificada como estática ou dinâmica [ADR1.2]. 

Tradicionalmente os sistemas reconfiguráveis são estaticamente reconfiguráveis, 

o que significa que o sistema é configurado no início da execução e permanece 

inalterado durante toda a aplicação. Para que sua funcionalidade seja alterada, é 

necessário que todo o sistema seja reinicializado. Já os sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis permitem que parte do dispositivo seja reconfigurado enquanto o 

sistema se encontra em execução. Está categoria contempla vários estilos 

possíveis, entre os quais destacamos: sistema dinamicamente reconfigurável de 
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contexto único, sistema dinamicamente reconfigurável de múltiplos contextos e 

sistemas parcialmente reconfiguráveis [ADR1.2] [MES03].  

Os sistemas de contexto simples geralmente são estaticamente 

reconfiguráveis, embora a reconfiguração em tempo de execução também seja 

possível para esta categoria. Assim, as configurações são agrupadas em 

contextos, onde cada um destes são trocados quando necessário. 

Já os sistemas de múltiplos contextos podem ter mais de um contexto 

programável, embora apenas um destes possa estar ativo em determinado 

instante. 

Por fim, os sistemas parcialmente reconfiguráveis [BRI04.1] [BRI04.2] 

[BRI05] [MES03] são aqueles onde apenas parte da configuração necessita ser 

reconfigurável, permitindo que uma parte do dispositivo continue em execução.  

Quanto ao acoplamento, podemos dizer que os dispositivos podem ser 

fortemente acoplados, quando as unidades reconfiguráveis são colocadas no 

caminho de dados do processador, agindo como unidades de execução. Ou, 

fracamente acoplados, agindo de forma semelhante a um co-processador 

[MEI03]. 

 
 

METODOLOGIA ADRIATIC 

O ADRIATIC (Advanced Methodology for Design ReconfIgurable SoC and 

Aplication-Targeted IP-entities in Wireless Communication) [ADR2.1] [ADR2.2] é 

um projeto cooperativo, financiado pela European Commission’s, relacionado ao 

desenvolvimento de sistemas avançados de microeletrônica, voltados para 

aplicações Wireless. 

O seu principal objetivo é o desenvolvimento de uma metodologia de 

projeto de hardware/software co-design e co-verificação, em alto nível [POT02], 
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assim como, a construção de ferramentas de suporte para projetos de SoCs 

reconfiguráveis. Neste sentido, procurou-se desenvolver uma metodologia, onde 

Núcleos de Propriedade Intelectual (IP cores) possam ser integrados em um 

mesmo SoC, juntamente com lógica reconfigurável, de forma a explorar as 

vantagens desta tecnologia, em aplicações Wireless reais. 

Enquanto, atualmente, as necessidades de comunicação sem fio são 

resolvidas com a utilização de software para implementar a adaptação 

necessária, a diversidade de novas tecnologias de comunicação sem fio requer 

adaptação para comunicação além de ambientes de aplicação de extrema 

complexidade (3G, broadband), como isso, sugere-se que o hardware destes 

sistemas de rede sem fio sejam reconfiguráveis. 

O projeto ADRIATIC visa o desenvolvimento de uma metodologia 

completa e unificada de hardware/software co-design em alto nível para 

aplicações sem fio de SoCs reconfiguráveis complexos [POT02]. A metodologia 

adotada se baseia em uma identificação de partes de uma metodologia de co-

design, onde a inclusão de tecnologias reconfiguráveis tenha um maior efeito, 

além de prover suporte e ferramentas de prototipação para estas partes.  

Para esta tarefa foram escolhidas ferramentas que permitem a 

modelagem e avaliação de desempenho de um sistema contendo partes 

reconfiguráveis ainda em alto nível, antes de empenhar esforços nas fases de 

projeto detalhado e implementação. Isto permite uma melhor exploração de 

espaço de projeto através de interações rápidas, de forma a encontrar o melhor 

particionamento e mapeamento para o sistema. 

A implementação de uma tarefa em um hardware reconfigurável depende 

principalmente da complexidade computacional e da flexibilidade do dispositivo. 

A implementação de tarefas computacionais complexas em hardware 

reconfigurável proporciona execução mais rápida e redução de consumo de 

potência quando comparada com a implementação em processadores de 

propósito geral.  
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Esta metodologia de projeto permite, pois o tratamento em alto nível de 

módulos dinamicamente reconfiguráveis, definindo extensões e estilos de 

implementação de sistemas baseados em hardware dinamicamente 

reconfigurável. 

 Alguns participantes deste projeto são a Intracom, Alcatel 

Microelectronics, atualmente STMicroelectronics Belgium, IMEC, VTT 

Electronics e NOKIA. 

 

PROJETO EM NÍVEL DE SISTEMA 

O projeto em nível de sistema é a primeira fase da metodologia 

ADRIATIC. Nesta fase, o sistema é descrito em um alto nível de abstração e 

seus principais objetivos são relacionados abaixo: 

• Identificação dos Requisitos do Sistema 

• Definição da Especificação do Sistema 

• Definição do Particionamento 

• Definição da Arquitetura do Sistema 

• Definição do Mapeamento 

• Simulação em Alto Nível 

 

Como mostra a Figura 3 abaixo, o primeiro passo desta fase é a 

identificação dos requisitos do sistema. Nesta etapa são coletados e catalogados 

as funcionalidades desejadas, as interfaces necessárias, os requisitos de 

desempenho, as especificações físicas críticas, como área e potência, e os 

requisitos relacionados à flexibilidade.  
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Nesta etapa os requisitos funcionais do sistema podem ser expressos 

através de alguma representação gráfica, como por exemplo, os diagramas de 

casos de uso.  

 

 

 
 

 
 

Figura 3 - Projeto em nível de sistema 
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A próxima etapa do processo é a definição da especificação do sistema. 

Nesta etapa os requisitos identificados na fase anterior são detalhados e 

verificados, de forma que sejam definidos um conjunto de requisitos de 

implementação e as restrições que deverão ser satisfeitas pelo sistema final. 

Uma outra atividade desta etapa é a identificação das tarefas a serem realizadas 

pelo hardware reconfigurável.  

Concluída as etapas de levantamento de requisitos e especificação do 

sistema, a próxima etapa é a de particionamento. Nesta etapa, são definidas as 

funções que serão implementadas em software, hardware e no hardware 

reconfigurável. Este processo geralmente é baseado na experiência do 

projetista, auxiliado por funções de custo. Depois de definido um particionamento 

inicial, e de posse da arquitetura do sistema, tem-se o processo de mapeamento 

das funções identificadas, na arquitetura definida. Como ainda estamos em um 

nível abstrato, onde questões específicas relacionadas à implementação ainda 

não foram definidas, a arquitetura do sistema, citada anteriormente, não contém 

informações de uma arquitetura particular, ou seja, trata-se de uma arquitetura 

genérica, baseada em Templates e IP Cores implementados em alto nível. 

Destacamos que os processos acima descritos interagem entre si, 

refinando-se a cada iteração, de modo a produzir ao final desta fase, um sistema 

que satisfaça os requisitos definidos inicialmente pelo projetista.  

Finalmente o sistema deve ser submetido a simulações em alto nível, 

utilizadas para verificar se o sistema projetado nesta fase encontra-se 

corretamente implementado.  

Uma vez concluídos todos os processos desta fase e, restando ainda 

requisitos não satisfeitos ou parcialmente satisfeitos, identificados na etapa de 

levantamento de requisitos e especificação do sistema, será tomada uma 

decisão em continuar ou abandonar o projeto, baseada na análise de viabilidade 

de construção do mesmo. O projetista pode passar para a próxima etapa da 

metodologia, ou continuar nesta fase e iniciar um novo ciclo em um dos 
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processos apresentados acima, de modo a garantir que os objetivos necessários 

sejam atingidos, ou que os requisitos não satisfeitos não gerem problemas para 

as etapas seguintes.  

 
 
PROJETO DETALHADO 

Esta fase é responsável pelo detalhamento do projeto e é caracterizada 

por ser de alto risco, já que decisões tomadas neste ponto podem causar 

grandes impactos no sucesso do projeto. Suas etapas se encontram 

relacionadas a seguir, são elas: 

 

• Refinamento da Especificação do Sistema 

• Projeto de software, de hardware e de hardware reconfigurável 

• Integração 

• Co-verificação 

 

Na etapa de refinamento da especificação, os blocos funcionais do 

modelo executável, produzido na fase anterior, são transformados em 

componentes de projeto, levando em consideração o particionamento escolhido. 

Durante o projeto dos módulos de hardware reconfigurável, é necessário a 

definição de mecanismos para controle da multiplexação dos contextos, 

chaveamento de contexto (context switching), além dos mecanismos de 

comunicação com o software e o hardware fixo.  

Na etapa de integração, os componentes de software, hardware e 

hardware reconfigurável projetados são combinados em uma única plataforma, e 

a co-verificação é responsável por validar a funcionalidade do modelo integrado 

contra a implementação de referência ou modelo executável do sistema.  
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Nesta fase de projeto detalhado, devem ser modeladas questões relativas 

à implementação, como temporizarão, consumo de potência e área. A Figura 

abaixo mostra as etapas desta fase. 

 

 

 
 

 
Figura 4 –Projeto detalhado 
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PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Esta é a fase da implementação do projeto. Nesta fase são utilizados 

métodos e ferramentas proprietárias do fabricante da tecnologia escolhida. Esta 

fase é dividida nos seguintes passos, como mostra a Figura abaixo: 
 

• Projeto de Implementação de FPGA/ASIC 

• Projeto de Implementação de Software 

• Verificação 

• Downloading no FPGA/Fabricação do Silício 

• Qualificação do Produto 
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Figura 5 – Projeto de Implementação 

 
 
 
SYSTEMC 

SystemC [SYS05] é uma linguagem de projeto de sistemas que suporta 

metodologias de hardware/software co-design concorrentes [ADR2.1]. Baseada 

em C++, oferece uma biblioteca de classes adaptada para a modelagem de 

sistemas. Oferece ainda um kernel de simulação e permite a construção de 

especificações executáveis, permitindo a modelagem e simulação em alto nível.  

De acordo com a Figura 6, vemos que SystemC contempla áreas de 

implementação de hardware, verificação e análise em alto nível, e 

implementação de software. Em nível RTL e físico ainda não há suporte integral, 

já que apenas um subconjunto das classes é sintetizável. 

Dentre as vantagens de se utilizar SystemC na modelagem de sistemas 

[MAR02] [COW04], podemos citar a sua característica open-source, permitindo 

customizações e extensões; o suporte a um fluxo de projeto iterativo com vários 

níveis de abstração, além da facilidade de reutilização de módulos funcionais e 

testbenches. 
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Figura 6 – Áreas cobertas por SystemC 

 

OCAPI-XL 

OCAPI-xl é uma biblioteca de classes C++ que possibilita projetos de 

sistemas para arquiteturas heterogêneas de hardware/software [ADR2.1]. 

Permite a construção de modelos em um alto nível de abstração, onde ambas, a 

funcionalidade e a arquitetura podem ser descritas separadamente, além de 

permitir a modelagem de desempenho neste mesmo nível de abstração. Baseia-

se em especificações executáveis e refinamentos estratégicos até chegar à 

implementação.  

O fluxo de projeto OCAPI-xl que é mostrado na Figura 7, inicia-se com 

uma especificação executável, chamada de modelo funcional, que é formado por 

rotinas em C, códigos Matlab [OCA05] ou outras descrições em alto nível. Em 

seguida este modelo funcional é decomposto em um outro modelo, levando em 

consideração, questões temporais e de paralelismo, criando assim um conjunto 

de processos. Em seguida, os processos concorrentes são refinados para um 
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modelo concorrente implementável, isto é, obtido através da integração e 

mapeamento da funcionalidade em objetos OCAPI-xl.  

Na última etapa deste processo utilizam-se geradores de códigos que 

transformam o modelo refinado em código sintetizável. Mais detalhes sobre a 

metodologia pode ser encontrado em [OCA05]. 

 

 
Figura 7 - Fluxo de projeto OCAPI-xl 
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VIRTUAL COMPONENT CO-DESIGN 

O projeto Virtual Component Co-design é um ambiente que proporciona 

suporte a metodologias de projeto de SoCs, permitindo que projetistas integrem 

componentes virtuais representando tanto hardware quanto software, de forma a 

explorar trade-off entre eles, objetivando a análise da desempenho e a prévia 

avaliação das arquiteturas de produtos [ADR2.1]. Seu fluxo de projeto pode ser 

visualizado abaixo, como apresentada na Figura 8. 

 

 
Figura 8 - Fluxo de Projeto VCC 

 
O ambiente de projeto do VCC apresenta uma clara separação entre o 

modelo comportamental, ou seja, o que o sistema faz, e o modelo arquitetural 

que identifica como o sistema deve ser implementado. As funções do sistema 
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são capturadas pelo modelo comportamental, através da importação de blocos 

funcionais em C, C++, SDL, Matlab ou HDL comportamental, e podem ser 

simuladas através de um ambiente de simulação disponibilizado.  

O ambiente também permite a modelagem em alto nível de elementos 

arquiteturais como, CPUs, DSPs, RTOSs, barramentos e memórias, 

possibilitando assim, uma rápida avaliação do sistema antes da implementação, 

e também um modelo de desempenho, que pode ser utilizado para definir o 

impacto da execução do comportamento modelado.  

As outras fases do fluxo VCC são o particionamento, onde as 

funcionalidades do sistema são mapeadas no modelo arquitetural definido, que 

então pode ser submetido a uma simulação do desempenho [CHA02]; o fluxo de 

implementação, e a prototipação e produção. Mais detalhes sobre o ambiente 

VCC da Cadence, podem ser encontrados em [VCC05]. 

 
 
CONCLUSÃO 

Neste capítulo introduzimos as tecnologias reconfiguráveis, apresentando 

as metodologias de projeto ADRIATIC, OCAPI-xl, Virtual Component Co-design 

e uma breve introdução à linguagem de descrição de sistemas, SystemC.  

O trabalho de pesquisa realizado, abordado nos próximos capítulos, visa a 

construção de sistemas reconfiguráveis em SystemC [YAN04]. A abordagem 

adotada utiliza os conceitos definidos na fase de Projeto em Nível de Sistema da 

metodologia ADRIATIC, levando também em consideração características das 

outras metodologias estudadas, e algumas inovações propostas.  

Dentre as inovações podemos destacar a construção de Templates de 

projeto para os principais módulos do sistema reconfigurável em 

desenvolvimento, objetivando agilizar a construção do novo sistema, assim 
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como um maior nível de padronização aos projetos.  Uma outra característica da 

metodologia é a definição de um ambiente de simulação e testes na validação 

do sistema reconfigurável, e também a utilização de SystemC em todo processo 

de desenvolvimento. 

O projeto ADRIATIC visa a implementação de uma metodologia completa 

para construção de aplicações de SoCs reconfiguráveis complexos sem fio. 

Diferentemente, a metodologia proposta por este trabalho de pesquisa não 

possui restrições quanto ao tipo de aplicação reconfigurável desenvolvida. Por 

outro lado, o ADRIATIC apresenta uma metodologia completa para projeto de 

SoCs reconfiguráveis, deste a etapa de especificação até a implementação em 

uma plataforma de hardware reconfigurável, enquanto o objetivo da nossa 

metodologia é construir um modelo em alto nível para o sistema reconfigurável 

desejado, apresentando, ao final do processo, um modelo executável para o 

sistema proposto. 
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3 METODOLOGIA PROPOSTA 

Este capítulo apresenta detalhadamente a metodologia de projeto 

desenvolvida neste trabalho de pesquisa, cujo objetivo principal é propiciar a 

modelagem funcional de sistemas dinamicamente reconfiguráveis em um alto 

nível de abstração. Apresentaremos aqui as fases, etapas e processos definidos 

pela metodologia, assim como, os artefatos auxiliares implementados.  

Inicialmente descrevemos algumas importantes considerações de projeto 

e uma  visão geral das etapas da metodologia. Em seguida, detalhamos cada 

uma das etapas apresentadas, e a utilização dos Templates construídos. 

  
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Como o foco do trabalho de pesquisa está na modelagem de sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis em um alto nível de abstração, não nos 

ateremos, durante a construção e apresentação da metodologia, a questões 

relacionadas a plataformas reconfiguráveis específicas. O objetivo é produzir um 

sistema independente de plataforma, porém, passível de ser refinado e 

implementado em qualquer plataforma de hardware.  

Antes de nos aprofundarmos na apresentação da metodologia 

propriamente dita, faremos algumas considerações essenciais à viabilização 

desta. Nosso objetivo é construir um modelo que represente funcionalmente o 

sistema reconfigurável, e ao mesmo tempo seja extensível e reutilizável. De 

posse destes pressupostos, optamos por utilizar uma linguagem de descrição de 

sistemas que reunisse estas características citadas e que, além disso, pudesse 

servir de base para a implementação do sistema em uma plataforma de 

hardware reconfigurável sem grandes modificações no projeto, ou seja, que o 



Capítulo 3 – Metodologia Proposta 
 

Modelagem  de Sistemas Reconfiguráveis em SystemC                                                24 

modelo do sistema desenvolvido em alto nível não precisasse ser totalmente re-

projetado quando da sua implementação em uma plataforma de hardware. Por 

tudo isso, e por vir se tornando a linguagem padrão na descrição de sistemas, 

optamos por adotar SystemC, como a linguagem padrão no desenvolvimento 

deste trabalho.  

O ambiente de desenvolvimento é composto pelo GCC versão 2.95.3-5 

[GOU04] [GCC04], a distribuição SystemC versão 2.1 [SYS03] [SYS02], o 

emulador Unix – Cygwin versão 2.05b [CYG05] [CGY04], Wave VCD Viewer 

versão 1.12 [VCD06], além de editor de texto e outras ferramentas e bibliotecas 

auxiliares. 

Na próxima sub-seção deste capítulo apresentaremos a metodologia de 

projeto proposta, e no capítulo seguinte, os estudos de caso de validação da 

metodologia. 

      
 

METODOLOGIA DE PROJETO PARA SISTEMA RECONFIGURÁVEL EM ALTO 

NÍVEL 

 

O fluxo de projeto, mostrando todos os passos da metodologia pode ser 

visto na Figura 9. O processo começa pela construção dos chamados Módulos 

Candidatos, pela implementação dos RACs (Reconfigurable Area Container), 

que representa uma abstração de uma área reconfigurável em um dispositivo de 

hardware programável, e do RCT (Reconfigurable Controller) responsável pelo 

controle das áreas reconfiguráveis [CAR04] e é concluída com os processos de 

integração, testes e simulação [CHA02]. Cada uma destas etapas será 

apresentada detalhadamente nas sub-seções seguintes. 
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Figura 9 – Fluxo de Projeto 

 
O objetivo da metodologia é formalizar as atividades e processos 

necessários à construção do modelo executável de um sistema reconfigurável. 

Para esta tarefa serão utilizados Templates de Projeto, como mostra o fluxo de 

projeto acima, de modo a auxiliar a implementação do ambiente desejado, como 

veremos mais adiante. Ao final do processo teremos um modelo executável 

funcional para o sistema projetado. 
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PROJETO DOS MÓDULOS CANDIDATOS 

A primeira etapa do processo é o Projeto dos Módulos Candidatos, ou 

seja, a construção de módulos potencialmente capazes de serem utilizados em 

um sistema reconfigurável. Nesta etapa, podemos utilizar bancos de IP Cores e 

ferramentas de CAD auxiliares de forma a obter maior produtividade na 

construção destes sistemas. Uma outra prática comum é a utilização de padrões 

de projetos, muito utilizados no desenvolvimento de software e que podem 

contribuir para uma maior qualidade no produto final e produtividade no 

desenvolvimento.  

Nesta etapa, deve-se utilizar um padrão de desenvolvimento de SoC 

desejado, sem levar em consideração, por enquanto, questões relacionadas a 

reconfigurabilidade. Neste sentido, com a finalidade de auxiliar o 

desenvolvimento destes sistemas, foi definido o Template de Projeto 

apresentado abaixo, cujo objetivo é mostrar os componentes básicos de um IP 

padrão implementado em SystemC.  

Devemos considerar também que deve haver uma interface de E/S única 

para todos os módulos candidatos pertencentes a uma mesma área 

reconfigurável. Esta ressalva, apesar de restringir o sistema reconfigurável 

projetado, não fere a independência de plataforma citada no início do capítulo, 

visto que, sem esta restrição, não há como garantir que um novo IP seja 

reconfigurado em uma área ocupada por outro, se suas interfaces forem 

incompatíveis. Além disso, há uma outra vantagem, que é a minimização das 

modificações necessárias no sistema, quando de sua implementação em alguma 

plataforma reconfigurável. 
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Template Módulo Candidato.h 
1  
2   #include <systemc.h> 
3 
4   SC_MODULE (ModuleName) 
5   {    
6 sc_in<systemc_type> module_in_1; 
7 sc_in<systemc_type> module_in_2; 
8 ... 
9 
10 sc_out<systemc_type> module_out_1 
11 sc_in<systemc_type> module_out_2; 
12 ... 
13 
14 void run_Module(void); 
15 
16 SC_CTOR (ModuleName) 
17 { 
18     SC_METHOD (run_Module); 
19  sensitive << module_in_1 << ... << module_out_1 << ...; 
20 } 
21  }; 
22 

 
Template 1 - Template para geração de Módulos Candidatos 

                 
O Template 1 apresentado exibe um módulo SystemC padrão, com portas 

de E/S que deverão ser definidas pelo projetista, assim como um método 

chamado run_Module(), responsável por implementar a funcionalidade do IP. 

Este Template apresenta a expressão systemc_type, que representa um 

tipo de dado válido na linguagem SystemC, e module_in_1 e module_out_1 que 

representam respectivamente uma porta de entrada e uma de saída. As outras 

expressões utilizadas são próprias da sintaxe da linguagem SystemC [SYS03] 

[SYS02] [SYS06]. 

O código mostrado, assim como todos os Templates apresentados neste 

trabalho, representam um ponto de partida para construção de módulos 

candidatos e outros módulos do projeto; eles devem ser tomados como 

referência na implementação dos sistemas. 

A seguir, apresentamos o Template do arquivo .CPP referente ao projeto 

dos Módulos Candidatos descrito acima. O objetivo principal deste artefato é 
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implementar a funcionalidade a ser realizada pelo IP que está sendo projetado. 

A implementação da operação, neste caso, vai depender da funcionalidade 

desempenhada pelo IP a ser desenvolvido. Vale ressaltar que podemos ter 

definidos outros métodos, auxiliando a implementação da funcionalidade 

principal desejada e não apenas o método representado no Template. A idéia foi 

representar uma funcionalidade principal que deve obrigatoriamente ser 

implementada.   

Template Módulo Candidato.cpp 
1 
2   #include “ModuleName.h” 
3 
4   void ModuleName::run_Module() 
5   {    
6 // operation implementation 
7   } 
8 

 
Template 2 - Template do arquivo .CPP do Módulo Candidato 

 
 

TESTES/SIMULACÕES DOS MÓDULOS CANDIDATOS 

Seguindo o fluxo de projeto definido no início do capítulo, temos agora a 

etapa responsável pelos testes e simulações dos Módulos Candidatos 

implementados na etapa anterior.  

De modo a garantir o perfeito funcionamento do sistema em 

desenvolvimento, é necessário que os módulos implementados estejam 

funcionado corretamente. Para isso, necessitamos que para cada um destes 

módulos seja construído um ambiente de testes/simulações [GLA06] formado 

pelos módulos Source, Checker, Driver, Monitor e um Modelo de Referência, 

como apresenta a Figura 10.  
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Figura 10 - Ambiente de Testes/Simulação 

 
O processo de testes e simulações inicia-se através do Source, módulo 

responsável por realizar chamadas de método no Driver e Modelo de 

Referência. O Source é implementado em SystemC-TL [VAN06] [BAS05] 

[SCH06] e suas operações de alto nível são traduzidas pelo Driver em sinais, já 

em um nível de abstração mais baixo, e então enviadas ao Projeto sob Teste.  

Já o Modelo de Referência, que representa a implementação da 

funcionalidade desejada em um alto nível de abstração é invocado diretamente 

pelo Source. Sua função é possibilitar uma posterior comparação entre a 

funcionalidade efetivamente implementada e a modelada.  

O Monitor recebe o resultado processado pelo Projeto sob Teste, através 

de sua interface de entrada em forma de sinais, e transforma esse resultado em 

uma chamada de método para o Checker, que então realiza a comparação do 

resultado obtido e o resultado extraído do Modelo de Referência. Através deste 

ambiente apresentado são realizados os testes/simulações dos Módulos 

candidatos construídos.     

Com o objetivo de facilitar a implementação deste ambiente de testes e 

simulações desenvolvemos os Templates de projeto apresentados a seguir. 
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Template Driver.h 
1  
2   #include <iostream.h> 
3   #include <fstream.h> 
4   #include <systemc.h> 
5 
6   SC_MODULE(Driver) 
7   {  
8 sc_out<systemc_type > driver_module_in_1; 
9 sc_out< systemc_type> driver_module_in_2; 
10 ... 
11  
12 <systemc_type> t_module_in_1; 
13 <systemc_type> t_module_in_2; 
14 ... 
15  
16 ifstream infile; 
17 void driver_prc(void); 
18  
19 SC_CTOR(Driver) 
20 { 
21     SC_THREAD (driver_prc); 
22     infile.open("filename.in"); 
23     if(!infile) 
24     { 
25  cerr << "ERROR: Unable to open vector file\n"; 
26  sc_stop();  
27     } 
28 } 
29  
30 ~Driver() 
31 { 
32     infile.close();  
33 } 
34  }; 
35 

 

Template 3 -Template do Driver 

Na implementação do Driver temos que seguir algumas regras básicas de 

forma a possibilitar a efetiva construção do ambiente de simulação desejado.  

Sua função, como já dito anteriormente, é injetar vetores de testes no DUV. Para 

isso precisamos declarar portas de saída para cada uma das entradas do IP a 

ser testado. O objetivo é conectar a saída do Driver a entrada DUV, garantindo, 

desta forma, que os vetores de testes cheguem ao local desejado.  

De forma análoga devemos declarar uma variável auxiliar temporária, do 

mesmo tipo que a variável original encontrada no DUV, cuja função é armazenar 
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temporariamente os vetores lidos do arquivo de entrada, antes de serem 

enviados ao Driver. Estas variáveis estão declaradas no Template apresentado 

acima como os seguintes nomes: driver_module_in_1, driver_module_in_2 e 

t_module_in_1, t_module_in_2. 

Por fim, a funcionalidade deste módulo será implementada pela função 

driver_prc no arquivo .CPP apresentado a seguir.   

Template Driver.cpp 
1    
2   #include "Driver.h" 
3   
4   void Driver::driver_prc() 
5   { 
6      sc_time apply_delay(5,SC_NS); 
7  
8 while(infile >> t_module_in_1 >> t_module_in_2 >> ...) 
9 { 
10    driver_module_in_1.write(t_module_in_1); 
11    driver_module_in_1.write(t_module_in_2); 
12    ...  
13    wait(apply_delay);  
14 } 
15   } 
16  

 
Template 4 -Template do arquivo .CPP do Driver 

 

No arquivo .CPP do Driver, mostrado acima, temos a implementação do 

método driver_pcr(). Sua função é ler os vetores de teste de um arquivo de 

entrada, que se encontram em um formato definido pelo projetista, e enviar estes 

dados para as portas de saída deste módulo. Neste Template definimos um 

formato de entrada onde os parâmetros representados por t_module_in_1 e 

t_module_in_2 estão separados pelo caractere de espaço. Estes parâmetros são 

lidos do arquivo de entrada e depois enviados pela porta de saída do Driver. 

A seguir apresentamos o Template do Monitor, que como já dito, é 

responsável por ler a saída do DUV e escrever os resultados em um arquivo de 

saída. Para esta tarefa precisamos definir portas de entrada e saída idênticas às 

encontradas no DUV. Note que aqui, diferentemente do que fizemos no Driver, 
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precisamos definir portas de E/S com tipos idênticos ao do DUV, tanto para as 

entradas quanto para as saídas. Também precisamos declarar neste módulo, a 

exemplo dos outros módulos, um método responsável por realizar a 

funcionalidade do Monitor, que neste caso se chama monitor_pcr.   

Template Monitor.h 
1   #include <fstream.h> 
2   #include <systemc.h> 
3 
4   SC_MODULE(Monitor) 
5   { 
6   sc_in<systemc_type> monitor_module_in_1; 
7   sc_in<systemc_type> monitor_module_in_2; 
8  ... 
9 
10  sc_out<systemc_type> monitor_module_out_1; 
11  sc_in<systemc_type> monitor_module_out_2; 
12  ... 
13 
14  ofstream outfile; 
15  void monitor_prc(void); 
16  
17  SC_CTOR(Monitor) 
18  { 
19     SC_METHOD(monitor_prc); 
20   sensitive << monitor_module_in_1 << ... ; 
21   
22  outfile.open("filename.out"); 
23 } 
24 
25  ~Monitor() 
26  { 
27     outfile.close();  
28  } 
29   }; 
30  

 
Template 5 - Template do Monitor 

 

A seguir descrevemos o Template do arquivo .CPP do Monitor. Este 

artefato é responsável por implementar o método monitor_prc, que recebe dados 

das entradas e saídas oriundas do processamento do DUV e escreve o 

resultado do processamento destes dados em um arquivo de saída, assim como 

o respectivo tempo em que a operação ocorreu. Assim, após a simulação 

teremos um log das operações executadas pelo DUV, com suas respectivas 
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entradas e saídas. Podemos verificar se o funcionamento do IP encontra-se de 

acordo com o modelo de referência, realizando as devidas correções quando 

necessário. 

 

Template Monitor.cpp 
1 
2   #include "Monitor.h" 
3 
4   void Monitor::monitor_prc() 
5   { 
6      outfile << "No tempo " << sc_time_stamp() << "::"; 
7      outfile << " Module_in_1 =  " << monitor_module_in_1; 
8      outfile << " Module_in_1 =  " << monitor_module_in_1; 
9      ... 
10 
11     outfile << '\n'; 
12     outfile << " Module_out_1 =  " << monitor_module_out_1; 
13     outfile << " Module_out_2 =  " << monitor_module_out_2; 
14     ... 
15 
16     outfile << '\n'; 
17   } 
18 

 

Template 6 -Template do arquivo .CPP do Monitor 

Neste ponto estamos quase concluindo a implementação e testes dos 

Módulos Candidatos, porém, para finalizar esta etapa precisamos ainda integrar 

cada um dos IP projetados a seus respectivos Drivers e Monitores.  

Para integrarmos os módulos do processo de simulação, definiremos um 

módulo que realiza esta operação e ao qual será denominado de Main. Neste 

módulo devemos instanciar o IP a ser testado, seu Driver e Monitor e 

interconectar estes módulos através de sinais, como apresentado no Template 

Main.  
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 Template Main  
1 
2   #include <systemc.h>                                     
3   #include "Module.h"                                
4   #include "Driver.h"                                      
5   #include "Monitor.h"                                     
6                                                            
7   int sc_main(int argc, char* argv[]) {                    
8                                                            
9    sc_clock clk("clk",2, SC_NS);                           
10    sc_signal<sytemc_type > module_in_1_Signal;                   
11   sc_signal<sytemc_type > module_in_2_Signal; 
12   ... 
13 
14 sc_signal<sytemc_type > module_out_1_Signal;                   
15   sc_signal<sytemc_type > module_out_2_Signal; 
16  ... 
17  
18   ModuleName *module = new Module("Name");              
19   module->clock(clk);                                         
20   module-> module_in_1(module_in_1_Signal);                             
21   module-> module_in_2(module_in_2_Signal);                         
22 ... 
23   module-> module_out_1(module_out_1_Signal);                         
24   module-> module_out_2(module_out_2_Signal);                         
25 ... 
26                                                           
27   Driver *d = new  Driver("Driver");                     
28   d->driver_module_in_1(module_in_1_Signal);     
29      d->driver_module_in_2(module_in_2_Signal);     
30   ...                 
31                                                           
32   Monitor *m = new Monitor("Monitor");                   
33   m->monitor_ module_in_1(module_in_1_Signal); 
34 m->monitor_ module_in_2(module_in_2_Signal);                           
35 ...    
36 m->monitor_ module_out_1(module_out_1_Signal); 
37 m->monitor_ module_out_2(module_out_2_Signal); 
38 ... 
39 
40    sc_start (300, SC_NS);                                  
41      return (0);                                             
42  }                                                        

 

Template 7 - Template de Integração 

Inicialmente declaramos os sinais de interconexão (sc_signal<sytemc_type> 

module_in .......) entre os módulos do ambiente de testes, ou seja, os sinais que 

ligam o driver ao DUV e este ao Monitor.  Esta etapa está representada pelo 

trecho de código apresentado a seguir. 
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    Declaração dos Sinais de Interconexão  
9 sc_clock clk("clk",2, SC_NS);                           
10    sc_signal<sytemc_type > module_in_1_Signal;                   
11   sc_signal<sytemc_type > module_in_2_Signal; 
12   ... 
13 
14 sc_signal<sytemc_type > module_out_1_Signal;                   
15   sc_signal<sytemc_type > module_out_2_Signal; 
16  ... 

 

Em seguida instanciamos cada um dos módulos do ambiente, ou seja, o 

Driver (d->driver_module_in_1....), o Monitor (m->monitor_ module_out_1...) e DUV 

(ModuleName...), interligando suas portas de E/S aos sinais de ligação declarados 

anteriormente, como mostra o trecho abaixo. 

    Interligação dos Módulos  
18   ModuleName *module = new Module("Name");              
19   module->clock(clk);                                         
20   module-> module_in_1(module_in_1_Signal);                             
21   module-> module_in_2(module_in_2_Signal);                         
22 ... 
23   module-> module_out_1(module_out_1_Signal);                         
24   module-> module_out_2(module_out_2_Signal);                         
25 ... 
26                                                           
27   Driver *d = new  Driver("Driver");                     
28   d->driver_module_in_1(module_in_1_Signal);     
29      d->driver_module_in_2(module_in_2_Signal);     
30   ...                 
31                                                           
32   Monitor *m = new Monitor("Monitor");                   
33   m->monitor_ module_in_1(module_in_1_Signal); 
34 m->monitor_ module_in_2(module_in_2_Signal);                           
35 ...    
36 m->monitor_ module_out_1(module_out_1_Signal); 
37 m->monitor_ module_out_2(module_out_2_Signal); 

 

O objetivo desta modelagem em alto nível é propiciar projetos 

reconfiguráveis com mais qualidade, já que teremos ao final do processo, um 

modelo representando a funcionalidade a ser construída bem antes de sua 

implementação em uma plataforma de hardware. Além disso, procura-se 

também agregar mais produtividade e confiabilidade ao processo de 

desenvolvimento de SoCs reconfiguráveis.  
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Para a alcançar o objetivo desejado, apresentaremos nas seções 

seguintes o Projeto dos RACs (Reconfigurable Area Container), e o Projeto do 

RCT (Reconfigurable Controller). Estes dois artefatos foram Implementados com 

a finalidade de prover as funcionalidades essenciais ao processo de 

reconfiguração dinâmica, e são partes essenciais da metodologia de modelagem 

em alto nível desenvolvida.  

Estes módulos foram implementados de modo a serem extensíveis e 

reutilizáveis, adaptando-se a cada projeto através de pequenas alterações, 

assim como, propiciando o acréscimo de novas funcionalidades, contanto que 

satisfaçam algumas restrições apresentadas a seguir.  

Dentre as funcionalidades desempenhadas por estes módulos podemos 

citar o gerenciamento dos contextos de hardware, o gerenciamento da 

comunicação entre os IP Cores, como também a definição das interfaces das 

áreas reconfiguráveis. 

 

PROJETO DOS RACS 

O RAC representa uma abstração de uma área reconfigurável em um 

dispositivo de hardware programável. Um RAC pode ser entendido como um 

container que armazena internamente IPs candidatos a reconfiguração, e opera, 

em cada momento, com a funcionalidade de algum de seus módulos candidatos, 

emulando, desta forma, uma área reconfigurável.  

Na sua construção, consideramos a limitação de projeto que restringe os 

módulos candidatos, a uma mesma interface de comunicação externa, como já 

adiantado no início do capítulo, tornando o modelo mais alinhado ao cenário 

encontrado na implementação de sistemas reconfiguráveis em uma plataforma 

de hardware.  
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De modo a representar esta limitação, definimos o RAC através do 

conceito de herança, onde a interface de E/S comum aos módulos candidatos 

deve estar definida em uma classe abstrata, representado pela classe 

IPInterface, apresentada na Figura 11.  

A idéia é fazer com que todos os módulos implementados na etapa 

anterior estendam a classe abstrata IPInterface, garantindo assim, uma interface 

comum entre estes módulos. Nesta classe também foi declarado um método 

virtual, chamado process(), que deverá ser implementado em cada uma das 

classes filhas, representadas pelas classes RAC e IP, assegurando, assim, a 

funcionalidade de cada um dos módulos projetados, e ao mesmo tempo, 

preservando uma interface de E/S idêntica. 

 

 
Figura 11 – Modelo do RAC 

 
No diagrama de classes da Figura 11, o lado direito representa a classe 

abstrata IPInterface, que por ser uma classe abstrata, não pode ser instanciada 

e nem sintetizada. Seu único objetivo é definir a interface comum entre os IPs 

candidatos. Nesta classe devem ser definidos os sinais de entrada e saída, e as 

operações comuns aos módulos desenvolvidos. Atributos e funcionalidades 

específicas a cada um destes módulos devem estar definidos nas classes 

concretas, que devem obrigatoriamente estender, através de herança, a classe 

abstrata definida, ou seja, devem estender a classe IPInterface. Como isso, 

garantimos que todos os IPs, assim como o RAC, possua a mesma interface 

externa.  
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Por conta da hierarquia de classes utilizada no modelo do RAC 

apresentado acima, que por um lado facilita o entendimento e documentação do 

seu modelo, além de ser a solução mais lógica no contexto de projeto de 

software, por outro lado, torna mais abstrato e mais longe de uma 

implementação real. Por conta disso, e com o objetivo de reduzir o trabalho 

necessário para refiná-lo a um nível sintetizável, decidimos por redefini-lo em um 

nível menos abstrato. Isto foi realizado preservando-se a interface comum entre 

os módulos sem utilizar a herança, que como já dito não é sintetizável.  

Assim, a restrição anteriormente imposta, resumiu-se a garantir que todos 

os módulos candidatos implementados para uma mesma área reconfigurável 

tenham a mesma interface de E/S de dados.  

Os passos necessários para construção do RAC, assim como seus 

Templates de Projeto serão apresentados a seguir. O diagrama de atividades 

apresentado na Figura 12 representa de forma esquemática as atividades 

necessárias para a implementação deste artefato. 

 
Figura 12 – Diagrama de Atividades de Projeto do RAC 
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Assim, seguindo o modelo proposto, a implementação deve obedecer aos 

seguintes passos: 

 

1. Definição da Interface de E/S 

a. Definir interface de E/S comum aos Módulos Candidatos para cada 

área reconfigurável. 

 

2. Adaptação da Interface de E/S dos Módulos Candidatos 

a. Refinar a interface dos Módulos Candidatos implementados para a 

interface de E/S definida. 

b. Realizar as alterações necessárias nos métodos (operações) 

definidas para cada IP. 

 

3.  Implementação do RAC 

a. Declarar os atributos de E/S definidos. 

b. Instanciar cada um dos IP candidatos. 

c. Implementar o método responsável por identificar e selecionar os 

módulos candidatos. 

 

Para a terceira etapa deste processo dispomos do Template de Projeto do 

RAC, definido no Template 8. 
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Template RAC.h 
1   #ifndef _RAC1_ 
2   #define _RAC1_ 
3   #include <systemc.h> 
4   #include "Modulo1.h" 
5   #include "Modulo2.h" 
6   ... 
7  
8   #include "Mux8_RAC1.h" 
9 
10  SC_MODULE( RAC ) { 
11   
12 sc_in<bool> rac_clock; 
13 sc_in<systemc_type > rac_module_in_1; 
14 sc_in<systemc_type > rac_module_in_2; 
15 ... 
16 sc_out<systemc_type > rac_module_out; 
17 ... 
18 sc_in<systemc_type > rac_moduleID;1   
19      sc_signal<systemc_type > rac_module1_out_Signal; 
20      sc_signal<systemc_type > rac_module2_out_Signal; 
21 ... 
22 Module_1 *module_1; 
23 Module_2 *module_2; 
24      Mux_RAC1 *mux; 
25      
26    SC_CTOR(RAC1) 
27 { 
28     module_1 = new Module_1 ("mod_1"); 
29     module_1->module_in_1 (rac_module_in_1); 
30     module_1->module_in_2 (rac_module_in_2); 
31     ... 
32     module_1->module_out_1 (rac_module1_out_Signal); 
33     ...  
34     module_2 = new Module_2 ("mod_2"); 
35     module_2->module_in_1 (rac_module_in_1); 
36     module_2->module_in_2 (rac_module_in_2); 
37     ... 
38     module_2->module_out_1 (rac_module2_out_Signal); 
39     ...  
40     mux = new Mux_RAC("Mux"); 
41     mux->in_1 (rac_module1_out_1_Signal); 
42     mux>in_2 (rac_module2_out_1_Signal); 
43          mux->index (moduleID); 
44     mux->out (rac_module_out); 
45 } 
46         
47 ~RAC1() 
48 { 
49     delete module_1; 
50     delete module_2; 
51          delete mux; 
52 }     
53  };  
54  #endif 

 
Template 8 - Template do RAC 
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Inicialmente são incluídos os arquivos de headers de todos os módulos 

candidatos implementados, e que estejam associados à área reconfigurável em 

questão, como apresentado no trecho de código abaixo.  

    Declaração dos Headers dos Módulos Candidatos  
5   #include "Modulo1.h" 
6   #include "Modulo2.h" 

 

Em seguida, são definidos os atributos de E/S comuns, assim como a 

instanciação dos módulos candidatos. 

 Declaração dos atributos de E/S e instanciação dos Módulos  
14 sc_in<systemc_type > rac_module_in_1; 
15 sc_in<systemc_type > rac_module_in_2; 
16 ... 
17 sc_out<systemc_type > rac_module_out; 
18 ... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
32 Module_1 = new Module_1 ("mod_1"); 
27 Module_2 = new Module_2 ("mod_2"); 

 

Já na implementação do construtor, os módulos são interligados entre si 

através de sinais, e também às portas de E/S do RAC. Por fim, a memória 

alocada a cada um dos módulos instanciados é liberada. 

 Interconexão dos módulos no RAC  
30    SC_CTOR(RAC1) 
31 { 
32     module_1 = new Module_1 ("mod_1"); 
33     module_1->module_in_1 (rac_module_in_1); 
34     module_1->module_in_2 (rac_module_in_2); 
35     ... 
36     module_1->module_out_1 (rac_module1_out_Signal); 
37     ...  
38     module_2 = new Module_2 ("mod_2"); 
39     module_2->module_in_1 (rac_module_in_1); 
40     module_2->module_in_2 (rac_module_in_2); 
41     ... 
42     module_2->module_out_1 (rac_module2_out_Signal); 
43     ...  
44     mux = new Mux_RAC("Mux"); 
45     mux->in_1 (rac_module1_out_1_Signal); 
46     mux>in_2 (rac_module2_out_1_Signal); 
47          mux->index (moduleID); 
48     mux->out (rac_module_out); 
49 } 
50 ~RAC1() 
51 { 
52     delete module_1; 
53     delete module_2; 
54          delete mux; 
58 } 
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Através do diagrama de blocos da Figura 13 podemos visualizar melhor o 

modelo datapath, que representa o funcionamento do RAC. O vetor de entrada, 

RAC module IN, representa o agrupamento das entradas dos módulos 

candidatos. A informação recebida é então processada por cada um dos IPs, e 

de acordo com a operação selecionada, através da entrada RAC ModuleID, o 

resultado produzido será disponibilizado na porta de saída RAC module OUT, 

independentemente deste módulo ser ou não o módulo ativo da área 

reconfigurável.  

 

 

Figura 13 - Diagrama em blocos do RAC 

 
Por fim, apresentamos o Template de Projeto do arquivo .CPP do RAC. 

Sua finalidade é apenas incluir o arquivo de header do RAC construído. Apesar 

de simples, este código é extremamente necessário para o perfeito 

funcionamento do RAC. 

 

Template RAC.cpp 
1 
2   #include "RAC1.h" 
3 

 
Template 9 -Template do aquivo .CPP do RAC 
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Portanto, o módulo RAC apenas processa as operações e coloca o 

resultado em sua saída.  

O RCT, além de guardar informações dos módulos ativos de cada uma 

das áreas reconfiguráveis, também é responsável por armazenar os tempos de 

reconfiguração de cada um dos módulos existentes. Mais detalhes do 

funcionamento deste componente serão abordados na seção seguinte.  

 

PROJETO DO RCT 

Dando continuidade a metodologia proposta, o próximo passo é a 

construção de um módulo responsável pelo controle das áreas reconfiguráveis. 

Esta função é realizada pelo RCT, cujo diagrama de classes [QIA05] [TAN04] 

está representado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Diagrama de Classes do RCT 

 
A idéia representada no diagrama acima é mostrar a relação existente 

entre os RACs e o RCT. Podemos facilmente visualizar que existe uma relação 



Capítulo 3 – Metodologia Proposta 
 

Modelagem  de Sistemas Reconfiguráveis em SystemC                                                44 

de um controlador para várias áreas reconfiguráveis, onde o controlador é 

representado pelo RCT e cada área configurável por seu respectivo RAC.  Cada 

RAC é unicamente identificado pelo atributo racID localizado no RCT, e cada IP 

é unicamente identificado pelos atributos racID e moduleID. Além disso, este 

controlador ainda possui atributos responsáveis por armazenar informações 

sobre que IP se encontra ativo em cada RAC, representado no modelo pelo 

atributo rac_activeModule. 

O RCT tem como função principal a centralização do controle e execução 

dos módulos, assim como o processo de reconfiguração dos módulos 

candidatos alocados a cada um dos RACs, ou seja, controlar a execução e 

reconfiguração dos IPs em cada uma das áreas reconfiguráveis. 

Este controle é realizado através de troca de mensagens e 

armazenamento de informações de status, responsáveis por guardar as 

configurações internas de cada um dos RACs gerenciados. Com isso, é possível 

saber, por exemplo, quem se encontra ativo em cada área reconfigurável em 

cada instante, quais funcionalidades podem ser executadas em cada um dos 

RACs, dentre outras.  

Porém, assim como o RAC, o RCT é um dispositivo passivo, que para seu 

correto funcionamento na gerencia das áreas reconfiguráveis necessita de 

estímulos externos, ou seja, mensagens de solicitação de serviço em formato 

definido, que depois de validada e executada devolverá, ao final do processo, o 

resultado da operação.  

Na visão do usuário, o RCT emula um container com várias 

funcionalidades disponíveis encapsuladas em IPs. A execução destas 

funcionalidades é realizada através de troca de mensagens recebida pela 

interface externa do módulo.  

Internamente, em cada área reconfigurável, apenas uma operação 

encontra-se ativa e pronta para ser executada. Na requisição de outras 
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funcionalidades não ativas, é necessário realizar a reconfiguração antes da 

execução da operação.  

O formato da mensagem aceita pelo RCT está definido abaixo. 

 
Figura 15 - Formato da Mensagem 

 
Os campos da mensagem indicam respectivamente o identificador da 

área, o identificador do IP e os parâmetros da operação solicitada. Assim, caso a 

operação solicitada não se encontre ativa, ou seja, o IP solicitado não se 

encontre configurado na área requisitada, o controlador deve iniciar o processo 

de reconfiguração do respectivo RAC, que quando concluído, deverá ter como 

módulo ativo o IP solicitado. Este, então, será executado e o resultado da 

operação devolvido ao controlador.  

No caso contrário, ou seja, quando o IP solicitado já é o módulo ativo do 

respectivo RAC, não será necessária a reconfiguração, uma vez que a operação 

solicitada já se encontra configurada na respectiva área reconfigurável. Neste 

caso, a operação será executada normalmente e seu resultado devolvido ao 

controlador. 

Os mecanismos de controle de reconfiguração e comunicação do RCT 

podem ser representados por uma máquina de estados, como na Figura 16. 
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Figura 16 - Diagrama de Estados do RCT 

 

O primeiro estado é o RESET. Neste estado definimos a configuração 

inicial do controlador. Sua função principal é a definição dos módulos 

inicialmente ativos em cada uma das áreas reconfiguráveis definidas. Assim, 

cada RAC deve possuir no mínimo dois IP Cores associados a uma área 

reconfigurável, já que, de outra forma, não seria necessário um sistema 

reconfigurável. 

Já no estado de IDLE o sistema permanece aguardando algum evento 

externo, ou seja, o recebimento de uma mensagem provinda de algum módulo 

externo. Neste estado, há duas alternativas possíveis. Na primeira alternativa, o 

RCT recebe uma mensagem válida que, de acordo com o formato definido 

acima, deve possuir um identificador de área válido, um identificado de IP válido, 

e parâmetros válidos para o IP solicitado. Se tudo isso estiver correto o sistema 

entra em processamento, e todas as mensagens recebidas durante o tratamento 
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da mensagem corrente, não serão processadas. Porém, independente da 

mensagem ser aceita ou não, o RCT retornará uma notificação de status, 

avisando ao módulo emissor sobre o status da mensagem enviada. Desta forma, 

a obrigação de reenvio de mensagens não aceitas cabe ao módulo externo. 

Neste estado também é realizada a validação da mensagem recebida, 

verificando-se se a área solicitada existe, se o módulo requisitado pertence à 

área identificada, e se este já não se encontra ativo. Se o módulo requisitado já 

se encontra ativo, o controlador passa ao estado de WRITING_RESULT, a 

operação é executada e o resultado devolvido ao RCT.  

Caso contrário, ou seja, quando o modulo requisitado não se encontrar 

ativo, o próximo estado será MODULE_REQUISITION. Neste ponto é verificado 

se o módulo requisitado é ou não válido. Sendo válido, passaremos ao estado 

de RECONFIGURING_MODULE, que é responsável por realizar a 

reconfiguração propriamente dita. Se o modulo requisitado não existir, ou não 

pertencer à área identificada, a operação será cancelada, o RCT volta ou estado 

de IDLE e uma mensagem de erro é devolvida. 

O estado RECONFIGURING_MODULE, como já adiantado, é 

responsável por todo o processo de reconfiguração. Sua função é definir uma 

nova configuração para o RCT, através de modificações nos parâmetros 

definidos para a área reconfigurável em questão, e também a definição do novo 

módulo ativo e dos parâmetros de tempo de reconfiguração. 

A última etapa, WRITING_RESULT, executa a operação solicitada, 

devolvendo o resultado ao RCT que procederá ao encaminhamento do resultado 

ao módulo externo. Note que este módulo externo não solicita reconfiguração ou 

qualquer outra operação ao RCT, este apenas envia mensagens de solicitação 

de funcionalidades, e o RCT fica responsável por executar a operação solicitada, 

procedendo a reconfiguração ou não, dependendo das circunstâncias.  
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Obviamente, sabemos que o tempo de execução das operações irão 

divergir de acordo com a configuração momentânea do RCT, podendo as 

operações seres realizadas imediatamente, no caso do IP solicitado já se 

encontrar configurado em umas das áreas reconfiguráveis; ou necessitarem de 

um tempo maior para execução, no caso de ser necessário disparar o processo 

de reconfiguração antes da execução da operação.  

A implementação de cada RCT, para cada área reconfigurável do 

sistema, é definida segundo o diagrama da Figura 17. 

 

Figura 17 - Diagrama de Atividades do RCT 

 
A atividade Definição da Interface Externa, como o próprio nome já diz, 

tem como objetivo a definição e declaração dos atributos das interfaces de E/S 

de cada um dos RACs implementados. Desta forma, o RCT será capaz de 

receber e retornar dados oriundos de qualquer uma dos RACs implementados.  

Em seguida é necessário definir a configuração inicial de cada área 

reconfigurável, atribuindo um dos módulos como o IP inicial.  
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Por fim, são definidos os tempos de reconfiguração de cada um dos IP 

projetados. Esta etapa é realizada baseada em valores obtidos através de 

resultados reais, ou através de dados encontrados na literatura. O objetivo é 

definir o tempo necessário para a realização da reconfiguração de cada um dos 

IPs projetados, em uma área reconfigurável específica. O Template 10 

apresenta a implementação do arquivo de header do RCT. 

 

Template RCT.h 
1 
2   #ifndef _RCT_ 
3   #define _RCT_ 
4   #include <systemc.h> 
5   #include "RAC1.h" 
6   #include "RAC2.h" 
7   ...  
8 
9   enum States { 
10 RESET, 
11 IDLE, 
12 MODULE_REQUISITION, 
13  RECONFIGURING_MODULE, 
14  WRITING_RESULT 
15  };  
16 
17  SC_MODULE( RCT ) { 
18  
19     sc_in<bool> rct_clock; 
20     sc_in<bool> rct_reset; 
21  
22     // RAC1 interface 
23     sc_in<bool> rac1_clock; 
24     sc_in<systemc_type > rac1_module_in_1; 
25     sc_in<systemc_type > rac1_module_in_2; 
26     ... 
27     sc_out<systemc_type > rac1_module_out; 
28 
29     // RAC2 interface 
30     sc_in<bool> rac2_clock; 
31     sc_in<systemc_type > rac2_module_in_1; 
32     sc_in<systemc_type > rac2_module_in_2; 
33     ... 
34     sc_out<systemc_type > rac2_module_out; 
35  
36     sc_in<RACType > racID;             
37     sc_in<ModuleType > moduleID;             
38     sc_out<StatusType> status;  
39     
40     sc_signal<States> next_state; 
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41       
42     ModuleType rac1_activeModule;   
43     ModuleType rac2_activeModule;   
44             
45     sc_signal<systemc_type > rac1_module_out_Signal; 
46     sc_signal<systemc_type > rac2_module_out_Signal; 
47     sc_signal<ModuleType > rac1_moduleID_Signal; 
48     sc_signal<ModuleType > rac2_moduleID_Signal;           
49     
50 RAC1 *rac1; 
51 RAC2 *rac2; 
52  
53 void prc_RCT( void );           
54 
55    SC_CTOR( RCT ) { 
56        rac1 = new RAC1 ("RAC1"); 
57        rac1-> rac_clock (rac_1_clock); 
58        rac1-> rac_module_in_1 (rac1_module_in_1); 
59        rac1-> rac_module_in_2 (rac1_module_in_2); 
60        ... 
61        rac1-> rac_module_out (rac1_module_out_Signal) 
62        ... 
63        rac1-> rac_moduleID (rac1_moduleID_Signal); 
64   
65        rac2 = new RAC2 ("RAC2"); 
66        rac2-> rac_clock (rac_2_clock); 
67        rac2-> rac_module_in_1 (rac2_module_in_1); 
68        rac2-> rac_module_in_2 (rac2_module_in_2); 
69        ... 
70        rac2-> rac_module_out (rac2_module_out_Signal) 
71        ... 
72        rac2-> rac_moduleID (rac2_moduleID_Signal); 
73 
74   SC_METHOD( prc_RCT ); 
75            sensitive_pos << rct_clock; 
76            sensitive_pos << rct_reset; 
77              
78       } 
79     
80   ~RCT() 
81   { 
82      delete rac1; 
83      delete rac2; 
84   } 
85  }; 
86  #endif 
87 

 
Template 10 - Template para implementação do RCT 
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Inicialmente, definimos os estados do controlador através de uma 

enumeração, como apresentado a seguir. 

 

Definição dos estados do Controlador 
09 enum States { 
10 RESET, 
11 IDLE, 
12 MODULE_REQUISITION, 
13  RECONFIGURING_MODULE, 
14  WRITING_RESULT 
15 };  

 

Em seguida definimos a interface de E/S dos RACs. 

 

Definição da interface de E/S do Controlador 
22     // RAC1 interface 
23     sc_in<bool> rac1_clock; 
24     sc_in<systemc_type > rac1_module_in_1; 
25     sc_in<systemc_type > rac1_module_in_2; 
26     ... 
27     sc_out<systemc_type > rac1_module_out; 
28 
29     // RAC2 interface 
30     sc_in<bool> rac2_clock; 
31     sc_in<systemc_type > rac2_module_in_1; 
32     sc_in<systemc_type > rac2_module_in_2; 
33     ... 
34     sc_out<systemc_type > rac2_module_out; 

 
Neste ponto do código, definimos as variáveis responsáveis por guardar 

as informações dos módulos ativos em cada área reconfigurável. 

 

Declaração das variáveis activeModule 
42     ModuleType rac1_activeModule;   
43     ModuleType rac2_activeModule;   

 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Metodologia Proposta 
 

Modelagem  de Sistemas Reconfiguráveis em SystemC                                                52 

A última parte do Template define o construtor, onde instanciamos cada 

uma das áreas reconfiguráveis e interconectamos cada uma destas áreas ao 

controlador. 

 

Definição do construtor e instanciação dos RACs 
55    SC_CTOR( RCT ) { 
56        rac1 = new RAC1 ("RAC1"); 
57        rac1-> rac_clock (rac_1_clock); 
58        rac1-> rac_module_in_1 (rac1_module_in_1); 
59        rac1-> rac_module_in_2 (rac1_module_in_2); 
60        ... 
61        rac1-> rac_module_out (rac1_module_out_Signal) 
62        ... 
63        rac1-> rac_moduleID (rac1_moduleID_Signal); 
64   
65        rac2 = new RAC2 ("RAC2"); 
66        rac2-> rac_clock (rac_2_clock); 
67        rac2-> rac_module_in_1 (rac2_module_in_1); 
68        rac2-> rac_module_in_2 (rac2_module_in_2); 
69        ... 
70        rac2-> rac_module_out (rac2_module_out_Signal) 
71        ... 
72        rac2-> rac_moduleID (rac2_moduleID_Signal); 
73 
74   SC_METHOD( prc_RCT ); 
75            sensitive_pos << rct_clock; 
76            sensitive_pos << rct_reset; 
77          
78 }     

 

A seguir apresentamos o Template do arquivo .CPP do RCT, que 

representa a implementação das operações para cada um dos estados do 

controlador.  

Para um melhor entendimento do Template devemos nos reportar ao 

início do capítulo, quando descrevemos o processo de implementação do 

controlador. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Metodologia Proposta 
 

Modelagem  de Sistemas Reconfiguráveis em SystemC                                                53 

Template RCT.cpp  
1 
2  #include "RCT.h" 
3 
4  void RCT::prc_RCT( void ) 
5  { 
6 switch(next_state) 
7 { 
8    case RESET: 
9             activeModule_rac_1  = ModuloA; 
10            activeModule_rac_2  = ModuloZ; 
11            next_state = IDLE; 
12            break;  
13   
14         case IDLE: 
15       if((racID.read() ==  RAC_1  || racID.read() ==  RAC_2)) 
16            { 
17          if(moduleID.read() == rac1_activeModule)  
18   { 
19      rac1_moduleID_Signal = rac1_activeModule; 
20      next_state = WRITING_RESULT; 
21   } 
22   else if(moduleID.read() == rac2_activeModule) 
23   { 
24      rac2_moduleIDSignal = rac2_activeModule;   
25                    next_state = WRITING_RESULT;  
26                } 
27   ... 
28 
29   else 
30   { 
31      next_state = MODULE_REQUISITION;  
32   }  
33     
34           } 
35      else 
36  next_state = IDLE; 
37  break; 
38    
39        case MODULE_REQUISITION: 
40 
41          if( (moduleID.read() == ModuleA) ||  
42   (moduleID.read() == ModuleB) ||  
43          ... 
44          (moduleID.read() == ModuleZ)) 
45            { 
46         status.write(RECONFIGURING); 
47   next_state = RECONFIGURING_MODULE;  
48      } 
49      else  
50      { 
51         status.write(UNKNOWN_MODULE); 
52  next_state = IDLE; 
53      } 
54      break; 
55    
56        case RECONFIGURING_MODULE: 
57       
58          switch(moduleID.read()) 
59      { 
60         case ModuleA: 
61     wait(tempoReconfiguracaoA) 
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62     break;  
63 
64  case ModuleB:  
65     wait(tempoReconfiguracaoB) 
66     break;  
67  ... 
68 
69  case ModuleZ:  
70     wait(tempoReconfiguracaoZ) 
71     break;  
72  }  
73   
74      if (racID.read() == RAC_1) 
75      { 
76  rac1_activeModule = moduleID.read(); 
77  rac1_moduleIDSignal = moduleID.read(); 
78      } 
79      else if (racID.read() == RAC_2) 
80           {      
81  rac2_activeModule = moduleID.read(); 
82  rac2_moduleIDSignal = moduleID.read(); 
83            } 
84      next_state = WRITING_RESULT;  
85      break;  
86 
87     
88        case WRITING_RESULT: 
89      if (racID.read() == RAC_1) 
90      { 
91         rac1_module_out.write(rac1_module_out_Signal);  
92      } 
93      else if (racID.read() == RAC_2) 
94      {      
95         rac2_module_out.write(rac1_module_out_Signal);  
96      } 
97      status.write(READY); 
98      next_state = IDLE;  
99           break;    
100 } 
101  }     
102   
 

Template 11 - Template do arquivo .CPP do RCT 

 

Com isso concluímos mais uma etapa na construção do modelo 

reconfigurável em alto nível. O diagrama de classes [QIA05] [TAN04] do modelo 

completo é apresentado na Figura 18. 



Capítulo 3 – Metodologia Proposta 
 

Modelagem  de Sistemas Reconfiguráveis em SystemC                                                55 

 

Figura 18 - Modelo Completo 

 
A próxima etapa deste processo é a Integração, que será apresentada na 

seção seguinte. 

 

INTEGRAÇÃO 

Esta é a última etapa da fase de implementação da modelagem em alto 

nível para sistemas reconfiguráveis proposta. Seu objetivo é interligar e integrar 

os módulos construídos nas etapas anteriores do processo.  

Nos capítulos anteriores definimos o processo de implementação e 

validação dos Módulos Candidatos. Também definimos o processo de 

implementação dos RACs, assim como sua etapa de integração com os Módulos 

Candidatos construídos. Em seguida definimos o processo de construção do 

RCT.  

Nesta etapa será definido o processo de implementação do módulo 

integrador do sistema. Esse módulo, que chamaremos de Main, deverá ser 

estendido na etapa seguinte, de testes e simulação, para incluir ao modelo os 

módulos de validação do sistema. 

Na implementação deste artefato será utilizado o Template de Integração,  

apresentado na Template 12. 
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Template MAIN 
1 
2   #include <systemc.h> 
3   #include "RCT.h" 
6 
7   int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
8  
9 sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
10 sc_signal<bool> reset; 
11 sc_signal<bool> rac1_clock_Signal, rac2_clock_Signal; 
12 sc_signal<systemc_type > rac1_module_in_1_Signal; 
13 sc_signal<systemc_type > rac1_module_in_2_Signal; 
14 ... 
15 sc_signal<systemc_type > rac1_module_out_Signal; 
16 ... 
17 sc_signal<systemc_type > rac2_module_in_1_Signal; 
18 sc_signal<systemc_type > rac2_module_in_2_Signal; 
19 ... 
20 sc_signal<systemc_type > rac2_module_out_Signal; 
21 ... 
22 sc_signal<RACType > racIDSignal;            
23 sc_signal<ModuleType > moduleIDSignal; 
24 sc_signal<StatusType> statusSignal;  
25  
26 RCT *rct = new RCT("rct"); 
27 rct->rct_clock(clk); 
28 rct->rct_reset(reset); 
29 rct->rac1_clock(clk); 
30 rct->rac1_module_in_1 (rac1_module_in_1_Signal); 
31 rct->rac1_module_in_1 (rac1_module_in_1_Signal); 
32 ... 
33 rct->rac1_module_out (rac1_module_out_Signal); 
34 ... 
35 rct->rac2_clock(clk); 
36 rct->rac2_module_in_1 (rac2_module_in_1_Signal); 
37 rct->rac2_module_in_1 (rac2_module_in_1_Signal); 
38 ... 
39 rct->rac2_module_out (rac2_module_out_Signal); 
40 ... 
41 rct->moduleID(moduleIDSignal); 
42 rct->racID(racIDSignal);              
43 rct->status(statusSignal);  
44   
45 if(!m1->outfile)  
46 { 
47         cerr << "ERROR: Unable to open output file, "<<"RAC.out!\n"; 
48    return(-2); 
49 } 
50  
51 sc_trace_file *tf = sc_create_vcd_trace_file("RAC"); 
52 sc_trace(tf,moduleIDSignal, "moduleID"); 
53 sc_trace(tf,statusSignal, "status"); 
54  
55 sc_start (300, SC_NS); 
56 sc_close_vcd_trace_file(tf); 
57  
58 return (0);  
59  } 

 

Template 12 - Template de Integração 
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O trecho de código abaixo é iniciado definindo-se uma variável de relógio 

(clock) e um sinal para reset. O sistema é síncrono. Em seguida são declarados 

os sinais de entrada e saída de cada um dos RACs definidos, de forma que seja 

possível interligar estes com o controlador e os módulos de validação. Nas 

últimas linhas é declarado o sinal racID, responsável por identificar o RAC; o 

sinal moduleID, responsável por identificar o IP a ser executado e um sinal de 

status, por onde serão emitidas as mensagens produzidas pelo controlador. 

 

Declarações do módulo de integração 
8 
9 sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
10 sc_signal<bool> reset; 
11 sc_signal<bool> rac1_clock_Signal, rac2_clock_Signal; 
12 sc_signal<systemc_type > rac1_module_in_1_Signal; 
13 sc_signal<systemc_type > rac1_module_in_2_Signal; 
14 ... 
15 sc_signal<systemc_type > rac1_module_out_Signal; 
16 ... 
17 sc_signal<systemc_type > rac2_module_in_1_Signal; 
18 sc_signal<systemc_type > rac2_module_in_2_Signal; 
19 ... 
20 sc_signal<systemc_type > rac2_module_out_Signal; 
21 ... 
22 sc_signal<RACType > racIDSignal;            
23 sc_signal<ModuleType > moduleIDSignal; 
24 sc_signal<StatusType> statusSignal; 
25 

 
 

No trecho a seguir, instanciamos o RCT e em seguida interligamos os 

sinais definidos acima às portas de entrada e saída do controlador, como 

apresentado abaixo. A parte final do Template apenas realiza algumas 

verificações no arquivo de saída e inicializa a simulação. 
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Instanciação do RCT  
26 RCT *rct = new RCT("rct"); 
27 rct->rct_clock(clk); 
28 rct->rct_reset(reset); 
29 rct->rac1_clock(clk); 
30 rct->rac1_module_in_1 (rac1_module_in_1_Signal); 
31 rct->rac1_module_in_1 (rac1_module_in_1_Signal); 
32 ... 
33 rct->rac1_module_out (rac1_module_out_Signal); 
34 ... 
35 rct->rac2_clock(clk); 
36 rct->rac2_module_in_1 (rac2_module_in_1_Signal); 
37 rct->rac2_module_in_1 (rac2_module_in_1_Signal); 
38 ... 
39 rct->rac2_module_out (rac2_module_out_Signal); 
40 ... 
41 rct->moduleID(moduleIDSignal); 
42 rct->racID(racIDSignal);              
43 rct->status(statusSignal);  

 
Neste ponto, concluímos a etapa de integração, porém para que o modelo 

executável pretendido esteja totalmente funcional, precisamos construir os 

módulos de simulação e testes. 

 
TESTES/SIMULAÇÕES 

Para simular o projeto reconfigurável desenvolvido, definimos um 

ambiente de testes similar ao definido na seção 3.2.2, Testes/Simulações dos 

Módulos Candidatos, com uma única diferença, o DUV, neste caso é o RCT.  

Revendo os conceitos apresentados, definimos dois módulos, um 

chamado Driver e outro Monitor. O Driver é um módulo ativo que tem a 

funcionalidade de injetar vetores de testes no sistema projetado. No ambiente 

definido, estes vetores são lidos de um arquivo de entrada em formato texto e 

enviados ao sistema a ser validado. Este recebe cada uma das mensagens e 

executa a operação solicitada, produzindo um resultado final após o 

processamento. O outro módulo pertencente ao ambiente é o Monitor, cuja 

função é receber os resultados produzidos pelo sistema e escrevê-los em um 

arquivo de saída. Desta forma conseguimos simular o funcionamento do sistema 

e verificar se a implementação atende aos requisitos definidos de acordo com a 

funcionalidade pretendida.  
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A seguir apresentamos um modelo gráfico deste ambiente de simulação e 

testes proposto. 

 

 
Figura 19 - Modelo de Simulação e Testes 

Na Figura 19 o RCT, representado pelo retângulo central, e seus 

componentes internos, RACs e IPs, representam o modelo do sistema 

reconfigurável projetado. Neste contexto, a idéia é possibilitar ao Driver, a partir 

da configuração de seu arquivo de entrada, ler as mensagens ou operações 

definidas neste, e as enviar ao RCT, para que este processe a informação e 

execute a operação desejada, devolvendo em seguida o resultado ao Monitor, 

que procede então o armazenamento dos resultados produzidos.  

Como isso concluímos todo processo de construção do modelo 

executável do sistema, desde a definição dos IPs, a definição das áreas 

reconfiguráveis, controlador e módulos de testes.  

A seguir apresentamos o Template completo da Main vista no tópico 

anterior. Neste Template adicionamos os componentes de simulação e testes 

definidos nesta seção.  

Especificamente, realizamos as seguintes atualizações: 

• Adicionamos os arquivos de header do Driver e Monitor 

• Instanciamos o Driver e o Monitor 

• Interligamos o Driver e o Monitor ao RCT, através dos sinais já 

definidos 
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Template Completo MAIN  
1 
2   #include <systemc.h> 
3   #include "RCT.h" 
4   #include "MonitorRCT.h" 
5   #include "DriverRCT.h" 
6 
7   int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
8  
9 sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
10 sc_signal<bool> reset; 
11 sc_signal<bool> rac1_clock_Signal, rac2_clock_Signal; 
12 sc_signal<systemc_type > rac1_module_in_1_Signal; 
13 sc_signal<systemc_type > rac1_module_in_2_Signal; 
14 ... 
15 sc_signal<systemc_type > rac1_module_out_Signal; 
16 ... 
17 sc_signal<systemc_type > rac2_module_in_1_Signal; 
18 sc_signal<systemc_type > rac2_module_in_2_Signal; 
19 ... 
20 sc_signal<systemc_type > rac2_module_out_Signal; 
21 ... 
22 sc_signal<RACType > racIDSignal;            
23 sc_signal<ModuleType > moduleIDSignal; 
24 sc_signal<StatusType> statusSignal;  
25  
26 RCT *rct = new RCT("rct"); 
27 rct->rct_clock(clk); 
28 rct->rct_reset(reset); 
29 rct->rac1_clock(clk); 
30 rct->rac1_module_in_1 (rac1_module_in_1_Signal); 
31 rct->rac1_module_in_1 (rac1_module_in_1_Signal); 
32 ... 
33 rct->rac1_module_out (rac1_module_out_Signal); 
34 ... 
35 rct->rac2_clock(clk); 
36 rct->rac2_module_in_1 (rac2_module_in_1_Signal); 
37 rct->rac2_module_in_1 (rac2_module_in_1_Signal); 
38 ... 
39 rct->rac2_module_out (rac2_module_out_Signal); 
40 ... 
41 rct->moduleID(moduleIDSignal); 
42 rct->racID(racIDSignal);              
43 rct->status(statusSignal);  
44  
45 DriverRCT *driver = new  DriverRCT("Driver"); 
46 driver->driver_racID(racIDSignal); 
47 driver->driver_moduleID(moduleIDSignal); 
48 driver->driver_rac1_in_1(rac1_module_in_1_Signal);    
49 driver-> driver_rac1_in_2 (rac1_module_in_2_Signal); 
50 driver->driver_rac2_in_1(rac2_module_in_1_Signal);    
51 driver-> driver_rac2_in_2 (rac2_module_in_2_Signal); 
52        
53 MonitorRCT *monitor = new MonitorRCT("Monitor"); 
54 monitor->racID(racIDSignal); 
55 monitor->moduleID(moduleIDSignal); 
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56 monitor->monitor_rac1_in_1(rac1_module_in_1_Signal);    
57 monitor->monitor_rac1_in_2(rac1_module_in_2_Signal);    
58 monitor->monitor_rac1_out(rac1_module_out_Signal);    
59 monitor->monitor_rac2_in_1(rac2_module_in_1_Signal);    
60 monitor->monitor_rac2_in_2(rac2_module_in_2_Signal);    
61 monitor->monitor_rac2_out(rac2_module_out_Signal);    
62 monitor->monitor_status(statusSignal); 
63  
65 if(!m1->outfile)  
66 { 
67         cerr << "ERROR: Unable to open output file, "<<"RAC.out!\n"; 
68    return(-2); 
69 } 
70  
71 sc_trace_file *tf = sc_create_vcd_trace_file("RAC"); 
72 sc_trace(tf,moduleIDSignal, "moduleID"); 
73 sc_trace(tf,statusSignal, "status"); 
74  
75 sc_start (300, SC_NS); 
76 sc_close_vcd_trace_file(tf); 
77  
78 return (0);  
79  } 

 
Template 13 -Template de Testes e  Simulações Completo  

Através de um modelo de referência, que representa a implementação da 

funcionalidade desejada em um alto nível de abstração, é possível  promover 

uma verificação funcional do IP Core em teste, comparando-se a funcionalidade 

implementada com a do modelo de referência. Como esta verificação não leva 

em consideração a maneira com o IP Core foi implementado, temos apenas uma 

visão externa do módulo em teste. A idéia principal deste ambiente de testbench 

é injetar entradas iguais no DUV e em um modelo de referência e em seguida 

comparar os resultados, de forma a verificar o correto funcionamento do sistema 

sob teste. Caso as saídas do DUV e do modelo de referência sejam iguais, o 

sistema encontra-se funcionalmente correto, caso contrário, é caracterizada a 

ocorrência de erros, que devem ser corrigidos, e em seguida o ambiente deve 

ser novamente executado, a fim de verificar a ocorrência de novos erros. 
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CONCLUSÃO 

Este capítulo é a parte principal do trabalho de pesquisa desenvolvido. 

Com base nos estudos realizados e influência das metodologias estudadas, 

principalmente do projeto ADRIATIC [ADR1.2] [ADR2.1] [ADR2.2] [ADR05], 

desenvolvemos um trabalho que culminou em uma metodologia para 

modelagem de sistemas reconfiguráveis em SystemC, em um alto nível de 

abstração . 

Através da metodologia, visamos construir um modelo do sistema 

reconfigurável, antes de sua implementação propriamente dita, e que seja 

simultaneamente robusto e de simples implementação. Para a realização deste 

trabalho construímos todo o processo e desenvolvemos Templates de Projeto, 

com o objetivo de facilitar a construção do modelo proposto.  

No capítulo seguinte apresentaremos duas aplicações implementadas 

com a metodologia proposta. 
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4 APLICANDO A METODOLOGIA 

Neste capítulo apresentaremos duas aplicações desenvolvidas com o 

objetivo de validar a metodologia de projeto de sistemas reconfiguráveis, 

proposta por este trabalho de pesquisa.  

 

ESTUDO DE CASO 1 

Este primeiro estudo de caso apresenta uma aplicação reconfigurável que 

realiza operações matemáticas.  

 
DESCRIÇÃO INICIAL 

A aplicação apresentada é composta por duas áreas reconfiguráveis, 

representadas por dois RACs. O primeiro tem como módulos candidatos um 

somador e um subtrator, ambos com duas entradas de oito bits, inicialmente 

configurado como somador. Já o segundo RAC possui um módulo candidato que 

calcula a potência de dois e outro que calcula o fatorial de um número, 

inicialmente configurado como potência de dois.  

Na Figura 20 temos um  diagrama de classes representando a visão 

estática da aplicação em estudo. 
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Figura 20 – Diagrama de Classes da Aplicação 

 
IMPLEMENTAÇÃO 

De acordo com a metodologia apresentada no capitulo anterior, o primeiro 

passo na implementação da aplicação descrita é definir, a partir da especificação 

inicial dos IPs, uma interface comum aos módulos associados a uma mesma 

área reconfigurável. O motivo desta restrição, como já mencionado 

anteriormente, é garantir uma interface de comunicação única entre os módulos 

candidatos e os RACs, ou seja, entre a parte reconfigurável e a parte estática do 

sistema, semelhante a um “socket virtual” [DYE02].   

Na implementação desta aplicação foram definidas para interface do 

primeiro RAC, cujos módulos são um Somador e um Subtrator, duas portas de 

entrada do tipo unsigned int de tamanho oito, e uma porta de saída unsigned int 

de tamanho nove.  

Para o segundo RAC, cujos módulos candidatos são a Potência de 2 e o 

Fatorial, foram definidas uma porta de entrada unsigned int de tamanho oito, e 

uma porta de saída unsigned int de tamanho sessenta e quatro.  
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O domínio do resultado das operações executadas pelos módulos justifica 

o tamanho definido para o vetor de saída.  

Seguindo a metodologia, a próxima etapa da implementação é o 

desenvolvimento dos IPs identificados para cada uma das áreas reconfiguráveis, 

e subseqüentemente a etapa de testes unitários de cada um dos módulos 

construídos. A implementação de cada um dos IP Cores foi realizada 

isoladamente e após a construção destes, iniciamos a etapa de testes unitários 

de cada um dos módulos. Para isso, foi necessário a construção de Drivers e 

Monitores, e um módulo de integração para cada um dos IPs, como 

apresentamos no capítulo anterior. 

Finda a etapa de implementação e validação dos IP Cores, inicia-se a 

etapa de projeto dos RACs e do RCT, utilizando-se os Templates construídos. A 

implementação destes módulos está baseada nos processos definidos no 

Capítulo 3 deste trabalho. Nesta etapa, são definidos entre outras coisas, o 

número de áreas reconfiguráveis, a alocação dos módulos candidatos em cada 

um dos RACs, e a definição dos tempos de reconfiguração de cada módulo 

candidato do sistema. 

Concluída a implementação dos RACs e do RCT, é necessário integrar 

estes elementos em único módulo principal, assim como definir o 

escalonamento, ou a ordem de execução do sistema reconfigurável construído. 

Este escalonamento é baseado na especificação do sistemas, ou seja, na 

aplicação que se deseja construir. 

 Para a integração do sistema utilizamos o Template apresentado no 

capítulo anterior. Para a definição do escalonamento do sistema utilizamos um 

arquivo de entrada em formato texto, que é lido e interpretado pelo Driver, e 

então enviado ao RCT para que as suas operações sejam executadas. 

As figuras seguintes apresentam as etapas de execução da aplicação 

descrita pelo escalonamento definido na tabela 1 para os dois RACs envolvidos 
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no sistema. Ou seja, no modelo apenas duas áreas reconfiguráveis serão 

consideradas. 

         Tabela 1 — Escalonamento para o Estudo de Caso 1 

 
 
Este modelo é apenas funcional, não explicitando-se portanto, no 

escalonamento, parâmetros de tempo, limitando-se ao estudo da seqüência e do 

comportamento das tarefas.   

Inicialmente o sistema possui a configuração da Figura 21, ou seja, o  

RAC 1 está inicialmente configurado como somador, e o RAC 2 encontra-se 

inicialmente configurado como fatorial. Neste contexto, inicia-se a execução do 

sistema, onde a primeira operação solicitada é um soma com parâmetros 8 e 4, 

seguindo o escalonamento definido acima.  

Assim, como o somador já se encontra configurado no primeiro RAC, a 

operação é efetivamente executada sem nenhum overhead adicional e o 

resultado da operação devolvido ao RCT.   

 

 

Figura 21 – Configuração Inicial da Aplicação 
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A segunda mensagem enviada ao RCT, segundo o escalonamento 

definido, é um fatorial com parâmetro 4 e deve ser executado na segunda área 

reconfigurável, ou seja, no RAC 2. Como o módulo que executa o fatorial já se 

encontra ativo neste RAC, a operação também é executada sem nenhum 

overhead e o resultado desta, como na operação anterior, e devolvido ao RCT.  

A próxima mensagem enviada ao controlador trata-se de uma potência de 

2, com parâmetro 4. O RCT recebe esta mensagem, verifica que o IP solicitado 

se trata de um módulo válido, mas não ativo. Neste caso, o RCT realiza a 

reconfiguração do segundo RAC, que então passa a funcionar como potência de 

2. Em seguida os parâmetros da mensagem são passados, a operação é 

executada e a partir deste momento o IP ativo nesta área reconfigurável passa a 

ser o POT2.  

 

 
Figura 22 – Reconfiguração do RAC2 (POT2) 

 
A próxima operação no escalonamento é uma subtração, cujos 

parâmetros da operação são 36 e 15. Este caso é semelhante ao anterior, sendo 

o processamento análogo, porém ocorre no primeiro RAC, que passa a ter como 

módulo ativo o subtrator.  A Figura 23 representa este estado. 

 



Capítulo 4 – Aplicando a Metodologia – Estudo de Caso 
 

Modelagem  de Sistemas Reconfiguráveis em SystemC                                                68 

 
Figura 23 –  Reconfiguração do RAC1 ( SUB) 

 
Em seguida é solicitada uma nova operação de subtração, agora com 

parâmetros 34 e 5. Neste caso, como o subtrator já se encontra configurado a 

operação é realizada normalmente, sem nenhum overhead adicional e o 

resultado devolvido ao RCT, como nos casos anteriores.  

Finalmente, uma nova operação de fatorial é solicitada através de uma 

mensagem recebida pelo controlador, que realiza a reconfiguração do RAC2, de 

maneira semelhante a reconfiguração anterior, e em seguida, processa e retorna 

o resultado ao RCT.  

Os módulos a serem instanciados na simulação e no log são identificados 

na tabela 2. 

 
Tabela 2 — Identificação dos Módulos 

 
 

 

 

Os códigos-fonte dos módulos utilizados neste estudo de caso, inclusive 

dos Drivers e Monitores podem ser encontrados no Apêndice A deste trabalho. 

Estes módulos foram implementados em SystemC, utilizando o ambiente de 

desenvolvimento definido.  

MÓDULO 0 SOMADOR 
MODULO 1 SUBTRATOR 
MODULO 2 FATORIAL 
MODULO 3 POTÊNCIA DE 2 
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O log de saída do ambiente de simulação da aplicação apresentada, 

capturado pelo Monitor, pode ser visualizado na Tabela 3, onde podemos ver 

todo o processo realizado para o escalonamento definido para a aplicação. 

 

Tabela 3 — Log de saída do ambiente de simulação 

NO TEMPO: 2 ns 
RAC: 1 

MODULO: 0 
STATUS: READY 

A = 8 
B = 4 

RESULTADO =  12 
 

NO TEMPO: 14 ns 
RAC: 2 

MODULO: 2 
STATUS: READY 

A = 4 
RESULTADO =  24 

 
NO TEMPO: 22 ns 

RAC: 2 
MODULO: 3 

STATUS: RECONFIGURING 
A = 4 

RESULTADO =  24 
 

NO TEMPO: 26 ns 
RAC: 2 

MODULO: 3 
STATUS: READY 

A = 4 
RESULTADO =  16 

 
NO TEMPO: 34 ns 

RAC: 1 
MODULO: 1 

STATUS: RECONFIGURING 
A = 36 
B = 15 

RESULTADO =  12 
 

NO TEMPO: 38 ns 
RAC: 1 

MODULO: 1 
STATUS: READY 

A = 36 
B = 15 

RESULTADO =  21 

 
NO TEMPO: 42 ns 

RAC: 1 
MODULO: 1 

STATUS: READY 
A = 34 
B = 5 

RESULTADO =  29 
 

NO TEMPO: 54 ns 
RAC: 2 

MODULO: 2 
STATUS: RECONFIGURING 

A = 5 
RESULTADO =  16 

 
NO TEMPO: 58 ns 

RAC: 2 
MODULO: 2 

STATUS: READY 
A = 5 

RESULTADO =  120 

 

RESULTADOS 

Este seção apresenta os resultados obtidos na implementação do estudo 

caso em curso. Foi utilizada a ferramenta Wave VCD Viewer [VCD06] na 

visualização do gráfico gerado para o escalonamento definido.  

Os sinais selecionados para serem apresentados nos gráficos são: clock, 

RAC_ID, MODULE_ID, A_RAC1, B_RAC2, Resultado_RAC1, A_RAC2, 

Resultado_RAC2 e STATUS. 

RAC_ID representa o identificador do RAC, que neste exemplo pode 

assumir os valores 1 e 2, representando as duas áreas reconfiguráveis. 

MODULE_ID representa o IP Core selecionado, que no exemplo pode assumir 

valores entre 0 e 3, de acordo com a tabela 2 acima. A_RAC1 e B_RAC1 
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representam as duas entradas da interface do primeiro RAC e A_RAC2 a única 

entrada do RAC2. Resultado_RAC1 e Resultado_RAC2 representam 

respectivamente a interface de saída dos RACs 1 e 2. E STATUS representa a 

situação atual do RCT, que pode assumir os seguintes valores decimais: 10 — 

Pronto, 11 — Reconfigurando e 12 – Módulo Desconhecido.  

A Figura 24 representa a operação inicial do escalonamento, ou seja, uma 

soma de parâmetros 8 e 4 executados no RAC1. 

    

 
Figura 24 –  Operação de Soma com Parâmetros 8 e 4 

O resultado da operação de soma  pode ser visualizado na Figura 25. 

Note que o STATUS encontra-se com valor 10, indicando que o valor na 

interface saída encontra-se válido.  

 
Figura 25 – Resultado da Operação de Soma 
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O gráfico da Figura 26 representa a operação de Fatorial com parâmetro 

4, executada no RAC2. 

 
 

 
Figura 26 – Operação de Fatorial com Parâmetro 4 

 
Nestes dois primeiros passos do escalonamento não houve necessidade 

de reconfiguração dos RACs, já que as operações solicitadas já se encontravam 

configuradas nas respectivas áreas. A Figura 27 mostra o resultado do fatorial 

de 4 em RAC2. 

 

 
Figura 27 – Resultado da Operação de Fatorial 
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A próxima operação é uma Potência de 2 também com parâmetro 4, a ser 

executada no RAC2 (Figura 28). 

 
 

 
Figura 28 – Operação de Potência de 2 com Parâmetro 4 

 
Neste caso é necessário a reconfiguração do RAC2. Isto pode ser 

visualizado no gráfico da Figura 29, através da variável de STATUS que exibe o 

valor 11. Neste intervalo o valor que aparece na interface de saída é 

inconsistente.      

 
 

 
Figura 29 – Reconfiguração do RAC2 ( Fatorial para Potência de 2) 

 

O intervalo de tempo na qual o valor na interface de saída encontra-se 

inconsistente, representa o tempo de reconfiguração somado ao tempo de 
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execução da operação. Este intervalo encontra-se destacado na Figura 30, que 

também mostra o resultado da operação de potência de 2 executada. 

 

 

 
Figura 30 – Resultado da Operação de Potência de 2 

 
A próxima operação é uma Subtração com parâmetros 36 e 15 executada 

no RAC1 (Figura 31). 

 

 
Figura 31 – Operação de Subtração com Parâmetros 36 e 15 

Neste caso, uma nova reconfiguração no RAC1 precisa ser feita 

substituindo o módulo Somador pelo Subtrator (Figura 32). 
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Figura 32 – Reconfiguração do RAC1 (Somador para Subtrator) 

 

Em seguida, o resultado da operação de Subtração é disponibilizado na 

interface de saída do RAC1 (Figura 33). 

 

 
Figura 33 – Resultado da Operação de Subtração 

Uma nova operação com parâmetros 34 e 5 é realizada pelo módulo 

Subtrator, que neste momento, é o módulo ativo do RAC (Figura 34). 
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Figura 34 – Nova Operação de Subtração com Parâmetros 34 e 5 

 

O resultado da operação anterior é representado na Figura 35.  

 

 
Figura 35 – Resultado da Operação de Subtração 

 

Em seguida temos, respectivamente: uma solicitação de uma operação de 

Fatorial com parâmetro 5, a reconfiguração do RAC2, realizando a troca do 

módulo Potência de 2 pelo Fatorial, e um gráfico com o resultado da operação 

de Fatorial, Figuras 36, 37 e 38.  
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Figura 36 – Operação de Fatorial com Parâmentro 5 

 
 

 
Figura 37 – Reconfiguração do RAC2 (Potência de 2 para Fatorial ) 

 

 
Figura 38 – Resultado da Operação de Fatorial 
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ESTUDO DE CASO 2 

Este segundo estudo de caso apresenta uma aplicação reconfigurável 

que possui módulos que realizam operações diversas. Como exemplo podemos 

citar: somador, multiplicador, contadores, entre outros apresentados a seguir. 

DESCRIÇÃO INICIAL 

Esta segunda aplicação também é composta por duas áreas 

reconfiguráveis, embora isto não seja uma restrição da metodologia em si, já que 

a mesma não impõe limites quanto ao número de áreas reconfiguráveis. No 

entanto, este segundo estudo de caso possui aplicações com IP Cores mais 

complexos.   

No primeiro RAC temos um seqüenciador e uma ULA como módulos 

candidatos, e como configuração inicial o módulo seqüenciador. No segundo 

RAC temos quatro módulos candidatos, são eles: o Encriptador, o Fatorial, o 

contador Gray e o Contador Ring. A descrição funcional destes módulos não faz 

parte deste trabalho, visto que são aplicações bastante conhecidas. 

Abaixo, apresentamos uma visão estática desta aplicação, utilizando-se 

do diagrama de classes representado na Figura 39. 
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Figura 39 — Diagrama de Classe da Aplicação 

 
IMPLEMENTAÇÃO 

Na implementação desta aplicação, diferentemente do que ocorreu no 

estudo de caso anterior, optamos por definir uma única interface E/S para todos 

os módulos candidatos das duas áreas reconfiguráveis. Com isso, o sistema 

tornou-se mais flexível, já que modificações na configuração dos RACs, ou seja, 

dos IPs de cada área reconfigurável, fica bastante simplificada.  

Porém, algumas das portas definidas para cada um destes módulos não 

estarão funcionalmente ativas. Por exemplo, a ULA utiliza as duas entradas de 

4bits da interface, enquanto o Encriptador apenas a primeira; os contadores 

utilizam a entrada de relógio, enquanto os outros módulos não.  
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Esta interface é formada por três portas de entradas e uma de saída. A 

primeira é chamada de seleção do tipo unsigned int e tamanho dois, as outras 

duas entradas são entrada_1 e entrada_2, ambas, unsigned int de tamanho 

quatro, e uma porta de saída, chamada resultado, tipo unsigned int e tamanho 

oito.  

Nas etapas seguintes os IPs são implementados e testados; os projetos 

dos RACs são desenvolvidos, assim como o projeto do RCT, a etapa de 

Integração, e a etapa de Testes/Simulações. Todas as implementações foram 

feitas de forma semelhante à Aplicação 1, e seguindo a metodologia de projeto 

proposta. Os códigos-fonte de todos estes módulos podem ser consultados no 

Apêndice B. 

As figuras subseqüentes mostram as etapas de execução da aplicação 

apresentada, para o escalonamento definido na Tabela 4. 

 

Tabela 4 — Escalonamento para Aplicação 2  

 

 
Inicialmente temos a configuração inicial mostrada na Figura 40, com o 

seqüenciador inicialmente configurado no RAC 1 e o Codificador no RAC 2. 
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Figura 40 – Configuração Inicial da Aplicação 

De acordo com escalonamento definido, o primeiro processo a ser 

disparado é o seqüenciador. Como este módulo já se encontra configurado no 

RAC 1, a mensagem recebida pelo RCT é repassada diretamente ao RAC 1 que 

processa a operação, e devolve o resultado ao RCT novamente. O resultado da 

operação é então capturada pelo Monitor que o armazena em um arquivo de 

saída. 

Terminada a execução do Seqüenciador, o RCT recebe uma nova 

mensagem, solicitando o processamento de uma operação de fatorial. Porém, 

como este módulo não se encontra configurado no RAC 2, há necessidade, 

neste caso, que o controlador execute algumas operações antes de repassar a 

mensagem para o RAC responsável. Neste caso, o RCT realiza a 

reconfiguração do RAC 2, substituindo o Encriprtador pelo Fatorial, que então 

torna-se o módulo ativo desta área, como apresentado na Figura 41.  

 
Figura 41 – Reconfiguração do RAC 2 (FAT) 

Continuando a execução do escalonamento definido acima, a próxima 

operação solicitada é o Contador Gray, no RAC 2. Neste caso teremos uma 
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nova reconfiguração na área 2, visto que neste momento, o módulo ativo é o 

Fatorial. Após a reconfiguração teremos o cenário apresentado na Figura 42. 

 

 
Figura 42 –  Reconfiguração do RAC 2 (GRAY) 

A próxima operação é uma soma. Neste caso o RCT verifica que para a 

execução desta operação necessita-se da ULA. Com isso, teremos mais um 

processo de reconfiguração, neste caso, do RAC 1, como mostra o cenário 

apresentado na Figura 43.  

 

Figura 43 – Reconfiguração do RAC 1 (ULA) 

 
Em seguida é solicitada uma operação de multiplicação. Como a ULA já 

se encontra configurada na área 1, a execução ocorre imediatamente. Em 

seguida o Contador Ring é solicitado, e neste caso teremos, como nas 

solicitações anteriores, a necessidade de uma nova reconfiguração para no RAC 

2. A Figura 44 mostra este estado. 
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Figura 44 – Reconfiguração do RAC 2 (RING) 

As duas próximas operações são uma subtração e uma nova soma 

respectivamente, ambas executadas pela ULA, já configurada na área 1. A 

Tabela 5 mostra a codificação dos módulos que foram utilizados no exemplo e 

escalonado conforme o log de saída apresentado abaixo.  

Tabela 5 — Identificação dos Módulos 
 

 

 

Os códigos-fonte dos módulos utilizados neste estudo de caso, inclusive 

dos Drivers e Monitores podem ser encontrados no Apêndice B deste trabalho. 

Estes módulos foram implementados em SystemC, utilizando o ambiente de 

desenvolvimento definido. 

O log de saída do ambiente de simulação da aplicação apresentada, 

capturado pelo Monitor, pode ser visualizado na Tabela 6, onde podemos ver 

todo o processo realizado para o escalonamento definido para a aplicação. 

 

 

 

 

MÓDULO 0 SEQUENCIADOR
MODULO 1 ULA 
MODULO 2 CODIFICADOR 
MODULO 3 FATORIAL 
MÓDULO 4 GRAY 
MODULO 5 RING 
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Tabela 6 – Log de saída do ambiente de simulação do aplicação 2 

 
NO TEMPO: 2 ns 

RAC: 1 
MODULO: 0 

STATUS: READY 
SELECÃO 

ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  0 
 

NO TEMPO: 4 ns 
RAC: 1 

MODULO: 0 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1  = 0 
ENTRADA_2  = 0 
RESULTADO =  1 

 
NO TEMPO: 6 ns 

RAC: 1 
MODULO: 0 

STATUS: READY 
SELECÃO 

ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  2 
 

NO TEMPO: 8 ns 
RAC: 1 

MODULO: 0 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  3 
 

NO TEMPO: 12 ns 
RAC: 2 

MODULO: 3 
STATUS: RECONFIGURING 

SELECÃO 
ENTRADA_1 = 6 

ENTRADA_2 
RESULTADO =  3 

 
NO TEMPO: 24 ns 

RAC: 2 
MODULO: 3 

STATUS: READY 
SELECÃO 

ENTRADA_1 = 6 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  720 
 

NO TEMPO: 30 ns 
RAC: 2 

MODULO: 4 
STATUS: RECONFIGURING 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  720 
 

NO TEMPO: 41 ns 
RAC: 2 

MODULO: 4 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO = 0 
 

NO TEMPO: 43 ns 
RAC: 2 

MODULO: 4 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO = 1 
 

NO TEMPO: 45 ns 
RAC: 2 

MODULO: 4 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  3 
 

NO TEMPO: 47 ns 
RAC: 2 

MODULO: 4 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  2 
 

NO TEMPO: 50 ns 
RAC: 1 

MODULO: 1 
STATUS: RECONFIGURING 

SELECÃO = 0 
ENTRADA_1  = 12 
ENTRADA_2  = 8 
RESULTADO =  2 

 
NO TEMPO: 56 ns 

RAC: 1 
MODULO: 1 

STATUS: READY 
SELECÃO = 0 

ENTRADA_1  = 12 
ENTRADA_2  = 8 

RESULTADO =  20 
 

NO TEMPO: 59 ns 
RAC: 1 

MODULO: 1 
STATUS: READY 

SELECÃO = 2 
ENTRADA_1  = 4 
ENTRADA_2  = 3 

RESULTADO =  12 
 

NO TEMPO: 64 ns 
RAC: 2 

MODULO: 5 
STATUS: RECONFIGURING 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  12 
 

NO TEMPO: 80 ns 
RAC: 2 

MODULO: 5 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  8 
 

NO TEMPO: 83 ns 
RAC: 2 

MODULO: 5 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  4 
 

NO TEMPO: 86 ns 
RAC: 2 

MODULO: 5 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  2 
 
 

NO TEMPO: 89 ns 
RAC: 2 

MODULO: 5 
STATUS: READY 

SELECÃO 
ENTRADA_1 
ENTRADA_2 

RESULTADO =  1 
 

NO TEMPO: 95 ns 
RAC: 1 

MODULO: 1 
STATUS: READY 

SELECÃO = 1 
ENTRADA_1  = 15 
ENTRADA_2  = 4 

RESULTADO =  11 
NO TEMPO: 97 ns 

RAC: 1 
MODULO: 1 

STATUS: READY 
SELECÃO =0 

ENTRADA_1  = 11 
ENTRADA_2  = 12 
RESULTADO =  33 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

CONCLUSÕES 

O trabalho apresentado nesta dissertação tem por motivação principal a 

construção de uma metodologia de projeto, em alto nível, que possibilite o 

desenvolvimento de projetos de SoCs, com módulos dinamicamente 

reconfiguráveis. Na construção do modelo, dividimos o trabalho em várias 

etapas principais, entre elas, o projeto dos módulos candidatos, o projeto dos 

RACs, o projeto do RCT e a etapa de Integração, de forma que ao final do 

processo tenhamos um modelo que possa representar fielmente a 

funcionalidade do sistema reconfigurável projetado.  

Neste trabalho apresentamos as principais tecnologias reconfiguráveis e 

sua classificação, detalhamos a metodologia ADRIATIC suas fases e processos, 

apresentamos a linguagem de descrição de sistemas SystemC, assim como,  

outras metodologias de projeto de SoCs. Em seguida descrevemos a 

metodologia proposta, delineando cada uma das etapas, apresentando os 

artefatos desenvolvidos, alguns exemplos de aplicações e os resultados obtidos 

pela pesquisa.  

Na condução desta tarefa foram desenvolvidos alguns artefatos e 

Templates de Projeto como o objetivo de facilitar a construção de novas 

aplicações a partir da metodologia proposta, assim como alguns estudos de 

caso que,  além de validar a metodologia também serão úteis como referência 

para a construção de novos projetos reconfiguráveis. Neste contexto, esperamos 

que este trabalho tenha contribuído para evolução das tecnologias e 

metodologias de projetos e na implementação de novas ferramentas para 

projetos de SoCs reconfiguráveis. 
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Nossa contribuição foi definir uma metodologia capaz de representar um 

sistema reconfigurável em alto nível, independente de plataforma, de forma a 

permitir o mapeamento em qualquer plataforma de hardware reconfigurável.  

 

TRABALHOS FUTUROS 

Dentro do escopo da dissertação e de seus objetivos principais, alguns 

pontos da pesquisa merecem continuidade, de forma a aprofundar a solução 

encontrada, bem como incorporar novos elementos que contribuam para a 

evolução da metodologia proposta. Com isso, relacionamos a seguir algumas 

das inovações e contribuições possíveis ao trabalho desenvolvido. 

Um primeiro trabalho futuro seria a definição de refinamentos do modelo 

dos RACs e do RCT a um sub-conjunto da biblioteca SystemC sintetizável, 

chamado de SystemC-RTL, de modo a possibilitar a implementação em 

plataformas reconfiguráveis específicas, permitindo assim, complementar a 

metodologia de projeto em alto nível apresentada. 

Um outro trabalho possível seria uma ferramenta para geração de código-

fonte para os RACs e RCT, assim como os módulos de integração e simulação 

do projeto. Estes módulos seriam gerados a partir de dados de entrada 

fornecidos pelo projetista, através de uma interface gráfica ou arquivos de 

configuração XML.  

A idéia é gerar automaticamente estes módulos, através de informações 

do número de áreas reconfiguráveis, informações da interface de entrada e 

saída dos IP candidatos em cada uma dos RACs, informações de tempo de 

reconfiguração de cada IP Core, informações da configuração inicial de cada 

área reconfigurável, entre outras necessárias para a geração automática dos 

artefatos citados, tornando assim, o processo de modelagem mais eficiente e 
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produtivo. Entretanto, a intervenção do desenvolvedor será sempre necessária, 

não podendo ser integralmente substituída. 

De modo semelhante, a ferramenta descrita acima poderia ser estendida 

para geração automática de código sintetizável para uma plataforma específica, 

bastando, para isso, que os processos de refinamento do modelo para a 

plataforma desejada sejam definidos, automatizando, desta forma, todo o 

processo de construção do sistema reconfigurável. 

Por fim, citamos a integração com um trabalho de doutorado que gera 

escalonamentos ótimos para processos reconfiguráveis, definindo o que será 

executado em cada área reconfigurável, o tempo de execução de cada 

processo, entre outros parâmetros. O objetivo é integrar a saída gerada por este 

trabalho com a metodologia de modelagem definida, resultando em um sistema 

reconfigurável mais robusto e otimizado. 

Sabemos, porém, que estas propostas de trabalho futuro não são triviais, 

vista a imensa complexidade encontrada na construção de sistemas 

reconfiguráveis e implementação destes em plataformas reconfiguráveis. Para 

tanto, é necessário uma grande quantidade de esforço e pessoas empenhadas 

para o sucesso de projetos deste porte. 
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APÊNDICE A – CÓDIGO FONTE DO ESTUDO DE CASO 1 

 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/11/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: Mux64.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12   
13  SC_MODULE (Mux64) 
14  { 
15   
16   sc_in<sc_uint<64> > inA, inB; 
17   sc_out<sc_uint<64> > out; 
18   sc_in<sc_uint<2> > index; 
19    
20   void run_Mux64(void); 
21    
22   SC_CTOR (Mux64) 
23   { 
24    SC_METHOD (run_Mux64); 
25     sensitive << inA << inB << index; 
26   } 
27   
28  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/11/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: potencia2.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include <systemc.h> 
13   
14  SC_MODULE (potencia2) 
15  { 
16   sc_in<sc_uint<8> > a; 
17   sc_out<sc_uint<64> > result; 
18   
19   void run_potencia2(void); 
20     
21   SC_CTOR (potencia2) 
22   { 
23    SC_METHOD (run_potencia2); 
24     sensitive << a; 
25   } 
26   
27  }; 
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1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 07/09/2005 
8      Last Update: 07/09/2005 
9      Module: Mux9.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12   
13  SC_MODULE (Mux9) 
14  { 
15   
16   sc_in<sc_uint<9> > inA, inB; 
17   sc_out<sc_uint<9> > out; 
18   sc_in<sc_uint<2> > index; 
19    
20   void run_Mux9(void); 
21    
22   SC_CTOR (Mux9) 
23   { 
24    SC_METHOD (run_Mux9); 
25     sensitive << inA << inB << index; 
26   } 
27   
28  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 10/09/2005 
8      Last Update: 14/11/2005 
9      Module: Monitor.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <fstream.h> 
12  #include <systemc.h> 
13  #include "Defines.h" 
14   
15  SC_MODULE(Monitor) 
16  { 
17   // RAC required 
18   sc_in<RACType > RACID;              
   
19       
20   // Module required 
21   sc_in<ModuleType > moduleID;             
    
22        
23   // RAC1 interface 
24   sc_in<sc_uint<8> > monitor_a_RAC_1; 
25   sc_in<sc_uint<8> > monitor_b_RAC_1; 
26   sc_in<sc_uint<9> > monitor_result_RAC_1;  
27   
28   // RAC2 interface 
29   sc_in<sc_uint<8> > monitor_a_RAC_2; 
30   sc_in<sc_uint<64> > monitor_result_RAC_2;  
31   
32   sc_in<StatusType> monitor_status;  
33    
34   ofstream outfile; 
35   void monitor_prc(void); 
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36   void decodeStatus_prc(StatusType); 
37    
38   SC_CTOR(Monitor) 
39   { 
40    SC_METHOD(monitor_prc); 
41     sensitive <<  monitor_status << monitor_result_RAC_1 << 
monitor_result_RAC_2; 
42      
43    outfile.open("RAC.out"); 
44   } 
45    
46   ~Monitor() 
47   { 
48    outfile.close();  
49   } 
50    
51  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/11/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: fat.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include <systemc.h> 
13   
14  SC_MODULE (fat) 
15  { 
16   sc_in<sc_uint<8> > a; 
17   sc_out<sc_uint<64> > result; 
18   
19   void run_fat(void); 
20   sc_uint<64> calc_fat(sc_uint<8>); 
21    
22   SC_CTOR (fat) 
23   { 
24    SC_METHOD (run_fat); 
25     sensitive << a; 
26   } 
27   
28  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 20/07/2005 
8      Last Update: 14/11/2005 
9      Module: Driver.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <iostream.h> 
12  #include <fstream.h> 
13  #include <systemc.h> 
14  #include "Defines.h" 
15   
16  SC_MODULE ( Driver ) 
17  { 
18   // RAC required 
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19   sc_out<RACType > driver_RACID;             
   
20       
21   // Module required 
22   sc_out<ModuleType > driver_moduleID;            
   
23     
24   // RAC1 interface 
25   sc_out<sc_uint<8> > driver_a_RAC_1; 
26   sc_out<sc_uint<8> > driver_b_RAC_1; 
27    
28   // RAC2 interface 
29   sc_out<sc_uint<8> > driver_a_RAC_2; 
30    
31   // Transaction Identification 
32   sc_out<sc_uint<32> > driver_TransactionId; 
33     
34   // Temporary variables 
35   sc_uint<8> t_a_RAC_1; 
36   sc_uint<8> t_b_RAC_1; 
37   sc_uint<8> t_a_RAC_2; 
38   RACType t_RACID; 
39   ModuleType t_ModuleID; 
40   sc_uint<32> counter; 
41    
42   ifstream infile; 
43   void driver_prc(void); 
44    
45   SC_CTOR(Driver) 
46   { 
47    counter = 1; 
48    SC_THREAD (driver_prc); 
49    infile.open("RAC.in"); 
50    if(!infile) 
51    { 
52     cerr << "ERROR: Unable to open vector file, " << "RAC.in!\n"; 
53     sc_stop();  
54    } 
55   } 
56    
57   ~Driver() 
58   { 
59    infile.close();  
60   } 
61 
62  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 07/06/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: RAC2.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #ifndef _RAC2_ 
13  #define _RAC2_ 
14  #include <systemc.h> 
15  #include "fat.h" 
16  #include "potencia2.h" 
17  #include "Mux64.h" 
18   
19  SC_MODULE( RAC2 ) { 
20   
21       
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22      /**  
23       *  Define here the modules interfaces. All modules  
24    *  must have the same inputs and outputs to be possible 
25    *  reconfiguration 
26       */ 
27      sc_in<sc_uint<8> > a; 
28   sc_out<sc_uint<64> > result; 
29   sc_in<sc_uint<2> > moduleID; 
30      
31   /**  
32       * RAC signals 
33       * 
34       */ 
35      sc_signal<sc_uint<64> > resultFATSignal, resultPOT2Signal; 
36     
37      /**  
38       * RAC modules instances 
39       * 
40       */ 
41       fat *fat_module; 
42       potencia2 *pot2_module; 
43    Mux64 *mux64_module;     
44        
45      SC_CTOR(RAC2) 
46   { 
47   // SC_METHOD(RAC_prc); 
48   //  sensitive << a << b << index; 
49    //moduleIDSignal = moduleIDin.read(); 
50    // moduleIDout.write(moduleIDSignal);  
51    
52    fat_module = new fat("FAT"); 
53    fat_module->a (a); 
54    fat_module->result (resultFATSignal); 
55     
56    pot2_module = new potencia2("POT2"); 
57    pot2_module->a (a); 
58    pot2_module->result (resultPOT2Signal); 
59     
60    mux64_module = new Mux64("MUX64"); 
61    mux64_module->inA (resultFATSignal); 
62    mux64_module->inB (resultPOT2Signal); 
63    mux64_module->index (moduleID); 
64    mux64_module->out (result); 
65   } 
66        
67           
68   ~RAC2() 
69   { 
70    delete fat_module; 
71    delete pot2_module;  
72    delete mux64_module; 
73   } 
74            
75  }; // RAC module end 
76  #endif 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 07/06/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: RAC1.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #ifndef _RAC1_ 
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13  #define _RAC1_ 
14  #include <systemc.h> 
15  #include "adder.h" 
16  #include "subtrator.h" 
17  #include "Mux9.h" 
18   
19  // Condidate modules list 
20  //enum candidate_module {ADD, SUB}; 
21   
22  SC_MODULE( RAC1 ) { 
23   
24       
25      /**  
26       * Define here the modules interfaces. All modules  
27    *  must have the same inputs and outputs to be possible 
28    *  reconfiguration 
29       */ 
30      sc_in<sc_uint<8> > a,b; 
31   sc_out<sc_uint<9> > result; 
32   sc_in<sc_uint<2> > moduleID; 
33      
34   /**  
35       * RAC signals 
36       * 
37       */ 
38      sc_signal<sc_uint<9> > resultADDSignal, resultSUBSignal ; 
39     
40      /**  
41       * RAC modules instances 
42       * 
43       */ 
44       adder *add_module; 
45       subtrator *sub_module; 
46    Mux9 *mux9_module;     
47        
48      SC_CTOR(RAC1) 
49   { 
50   // SC_METHOD(RAC_prc); 
51   //  sensitive << a << b << index; 
52    //moduleIDSignal = moduleIDin.read(); 
53    // moduleIDout.write(moduleIDSignal);  
54    
55    add_module = new adder("ADD"); 
56    add_module->a (a); 
57    add_module->b (b); 
58    add_module->result (resultADDSignal); 
59     
60    sub_module = new subtrator("SUB"); 
61    sub_module->a (a); 
62    sub_module->b (b); 
63    sub_module->result (resultSUBSignal); 
64     
65    mux9_module = new Mux9("MUX9"); 
66    mux9_module->inA (resultADDSignal); 
67    mux9_module->inB (resultSUBSignal); 
68    mux9_module->index (moduleID); 
69    mux9_module->out (result); 
70   } 
71        
72           
73   ~RAC1() 
74   { 
75    delete add_module; 
76    delete sub_module;  
77    delete mux9_module; 
78   } 
79            
80  }; // RAC1 module end 
81  #endif 
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1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 08/06/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: DRF.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #define TRUE 1 
13  #define FALSE 0 
14  #define ZERO 0 
15   
16  #define RACType sc_uint<2> 
17  #define ModuleType sc_uint<2> 
18  #define StatusType sc_uint<4> 
19   
20  #define MODULE_1   0 
21  #define MODULE_2   1 
22  #define MODULE_3   2 
23  #define MODULE_4   3  
24   
25  #define RAC_1    1 
26  #define RAC_2    2 
27   
28   
29   
30  #define READY    10 
31  #define RECONFIGURING  11 
32  #define UNKNOWN_MODULE  12 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 20/07/2005 
8      Last Update: 12/11/2005 
9      Module: RCT.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #ifndef _RCT_ 
12  #define _RCT_ 
13  #include <systemc.h> 
14  #include "RAC2.h" 
15  #include "RAC1.h" 
16  #include "Defines.h" 
17   
18  enum States { 
19    RESET, 
20    IDLE, 
21    MODULE_REQUISITION, 
22     RECONFIGURING_MODULE, 
23     WRITING_RESULT 
24  };  
25    
26  SC_MODULE( RCT ) { 
27   
28   sc_in<bool> clock; 
29   sc_in<bool> reset; 
30    
31    
32   sc_in<sc_uint<32> > transactionId; 
33    
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34   // RAC1 interface 
35   sc_in<sc_uint<8> > a_RAC_1; 
36   sc_in<sc_uint<8> > b_RAC_1; 
37   sc_out<sc_uint<9> > result_RAC_1;  
38    
39   // RAC2 interface 
40   sc_in<sc_uint<8> > a_RAC_2; 
41   sc_out<sc_uint<64> > result_RAC_2;  
42    
43   // RAC required 
44   sc_in<RACType > RACID;              
   
45       
46   // Module required 
47   sc_in<ModuleType > moduleID;             
    
48       
49   /**  
50       * Commands:  READY (the module requested is active) 
51       *      RECONFIGURING (the RAC is reconfiguring) 
52       *    UNKNOWN_MODULE (the module requested does not exits) 
53      */ 
54      sc_out<StatusType> status;  
55        
56      // The next state 
57      sc_signal<States> next_state; 
58         
59      // Active Module in RAC_1 
60      ModuleType activeModule_RAC_1;   
61       
62      // Active Module in RAC_2 
63      ModuleType activeModule_RAC_2;   
64       
65      //sc_uint<32> lastTransactionId;  
66       
67        
68      sc_signal<sc_uint<9> > resultSignal_RAC_1; 
69      sc_signal<sc_uint<64> > resultSignal_RAC_2; 
70      sc_signal<ModuleType > moduleIDSignal_RAC_1; 
71   sc_signal<ModuleType > moduleIDSignal_RAC_2;            
72       
73      // temp 
74   //RACType RACIDtemp;                
75       
76    
77      // RAC declaration  
78   RAC1 *RAC1; 
79   RAC2 *RAC2; 
80        
81   /**  
82       * RCT methods 
83       * 
84      */      
85   void prc_RCT( void );           
86     
87      /** 
88       *  Controler constructor 
89    *  
90       */ 
91      SC_CTOR( RCT ) { 
92        
93       // Link the RAC1 to the RCT 
94       RAC1 = new RAC1 ("RAC1"); 
95       RAC1->a(a_RAC_1); 
96       RAC1->b(b_RAC_1); 
97       RAC1->result(resultSignal_RAC_1); 
98       RAC1->moduleID(moduleIDSignal_RAC_1); 
99     
100      // Link the RAC1 to the RCT 
101      RAC2 = new RAC2 ("RAC2"); 
102      RAC2->a(a_RAC_2); 
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103      RAC2->result(resultSignal_RAC_2); 
104      RAC2->moduleID(moduleIDSignal_RAC_2); 
105    
106           
107     SC_METHOD( prc_RCT ); 
108          sensitive_pos << clock; 
109          sensitive_pos << reset; 
110          //activeModule = MODULE_1; 
111     } 
112      
113     ~RCT() 
114     { 
115   delete RAC1; 
116   delete RAC2; 
117  } 
118 }; 
119 #endif 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 21/07/2005 
8      Last Update: 29/08/2005 
9      Module: adder.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12   
13  SC_MODULE (adder) 
14  { 
15   
16   sc_in<sc_uint<8> > a, b; 
17   sc_out<sc_uint<9> > result; 
18    
19   void run_adder(void); 
20    
21   SC_CTOR (adder) 
22   { 
23    SC_METHOD (run_adder); 
24     sensitive << a << b; 
25   } 
26   
27  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 21/07/2005 
8      Last Update: 29/08/2005 
9      Module: subtrator.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include "subtrator.h" 
13   
14  void subtrator::run_subtrator() 
15  { 
16   result.write(a.read() - b.read()); 
17  } 
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1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/11/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: potencia2.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include "potencia2.h"  
13   
14   
15  void potencia2::run_potencia2() 
16  { 
17   result.write(a.read()*a.read());  
18  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/11/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: Mux64.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include "Mux64.h"  
13   
14   
15  void Mux64::run_Mux64() 
16  { 
17   sc_uint<2> iTemp; 
18   iTemp = index.read(); 
19    
20   if( iTemp == 2) 
21    out.write(inA.read()); 
22   else if(iTemp == 3) 
23    out.write(inB.read()); 
24   else 
25    out.write("000000000"); 
26  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 07/09/2005 
8      Last Update: 07/09/2005 
9      Module: Mux9.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include "Mux9.h"  
13   
14   
15  void Mux9::run_Mux9() 
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16  { 
17   sc_uint<2> iTemp; 
18   iTemp = index.read(); 
19    
20   if( iTemp == 0) 
21    out.write(inA.read()); 
22   else if(iTemp == 1) 
23    out.write(inB.read()); 
24   else 
25    out.write("000000000"); 
26  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 10/09/2005 
8      Last Update: 14/11/2005 
9      Module: Monitor.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "monitor.h" 
12   
13  void Monitor::monitor_prc() 
14  { 
15   if(RACID.read() == RAC_1) 
16   { 
17    outfile << "NO TEMPO: " << sc_time_stamp(); 
18    outfile << "\nRAC: " << RACID.read(); 
19    outfile << "\nMODULO: " << moduleID.read(); 
20    decodeStatus_prc(monitor_status.read()); 
21    //outfile << "\nSTATUS: " << decodeStatus_prc(m_status); 
22    outfile << "\nA = " << monitor_a_RAC_1.read(); 
23    outfile << "\nB = " << monitor_b_RAC_1.read(); 
24    outfile << "\nRESULTADO =  " << monitor_result_RAC_1.read() << "\n\n" ; 
25   } 
26   else if(RACID.read() == RAC_2) 
27   { 
28    outfile << "NO TEMPO: " << sc_time_stamp(); 
29    outfile << "\nRAC: " << RACID.read(); 
30    outfile << "\nMODULO: " << moduleID.read(); 
31    decodeStatus_prc(monitor_status.read()); 
32    //outfile << "\nSTATUS: " << decodeStatus_prc(m_status); 
33    outfile << "\nA = " << monitor_a_RAC_2.read(); 
34    outfile << "\nRESULTADO =  " << monitor_result_RAC_2.read() << "\n\n" ; 
35   } 
36  } 
37   
38   
39  void Monitor::decodeStatus_prc(StatusType status) 
40  { 
41   if( status == READY) 
42    outfile << "\nSTATUS: READY"; 
43   else if(status == RECONFIGURING) 
44    outfile << "\nSTATUS: RECONFIGURING"; 
45   else if(status == UNKNOWN_MODULE) 
46    outfile << "\nSTATUS: UNKNOWN_MODULE"; 
47  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
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6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 21/07/2005 
8      Last Update: 29/08/2005 
9      Module: subtrator.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include <systemc.h> 
13   
14  SC_MODULE (subtrator) 
15  { 
16   sc_in<sc_uint<8> > a, b; 
17   sc_out<sc_uint<9> > result; 
18   
19   void run_subtrator(void); 
20    
21   SC_CTOR (subtrator) 
22   { 
23    SC_METHOD (run_subtrator); 
24     sensitive << a << b; 
25   } 
26   
27  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 21/07/2005 
8      Last Update: 29/08/2005 
9      Module: adder.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include "adder.h"  
13   
14   
15  void adder::run_adder() 
16  { 
17   result.write(a.read() + b.read()); 
18  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 20/07/2005 
8      Last Update: 14/11/2005 
9      Module: RCT.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "RCT.h" 
12   
13  /**  
14   * Method: void pcr_RCT( void ) 
15   *  Description: 
16   *   
17   */ 
18  void RCT::prc_RCT( void ) 
19  { 
20    
21   switch(next_state) 
22   { 
23    case RESET: 
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24     cout <<  "state:: RESET\n"; 
25     cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_RAC_1 << "\n"; 
26     cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_RAC_2 << "\n";  
27      
28     activeModule_RAC_1  = MODULE_1; 
29     activeModule_RAC_2  = MODULE_3; 
30     next_state = IDLE; 
31     break;  
32     
33    case IDLE: 
34     cout <<  "state:: IDLE\n"; 
35     cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_RAC_1 << "\n"; 
36     cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_RAC_2 << "\n"; 
37      
38     cout << " RAC = " << RACID.read() << "\n"; 
39     cout << " a_RAC_1 = " << a_RAC_1.read() << "\n"; 
40     cout << " b_RAC_1 = " << b_RAC_1.read() << "\n"; 
41     cout << " result_RAC_1 = " << result_RAC_1.read() << "\n"; 
42     cout << " a_RAC_2 = " << a_RAC_2.read() << "\n"; 
43     cout << " result_RAC_2 = " << result_RAC_2.read() << "\n"; 
44      
45           
46      
47   if((RACID.read() ==  RAC_1  || RACID.read() ==  RAC_2)) //&&  
48   lastTransactionId != transactionId.read() ) 
49     { 
50      //status.write(PROCESSING);  
51       
52      //lastTransactionId = transactionId.read(); 
53      // Se o Modulo requisitado eh o modulo ativo do RAC 1 
54      if(moduleID.read() == activeModule_RAC_1)  
55      { 
56       moduleIDSignal_RAC_1 = activeModule_RAC_1;   
57       next_state = WRITING_RESULT;  
58      } 
59      else if(moduleID.read() == activeModule_RAC_2) 
60      { 
61         
62       moduleIDSignal_RAC_2 = activeModule_RAC_2;   
63       next_state = WRITING_RESULT;  
64      } 
65      // Se o Modulo requisitado nao eh o modulo ativo 
66      else 
67      { 
68         
69       next_state = MODULE_REQUISITION;  
70      }  
71       
72     } 
73     // Se o RAC lido eh 0 
74     else 
75      next_state = IDLE; 
76       
77     break; 
78      
79    case MODULE_REQUISITION: 
80     cout <<  "state:: MODULE_REQUISITION\n"; 
81     cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_RAC_1 << "\n"; 
82     cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_RAC_2 << "\n"; 
83      
84      
85   if( (moduleID.read() == MODULE_1) || (moduleID.read() == MODULE_2)  
86 || (moduleID.read() == MODULE_3) || (moduleID.read() == MODULE_4) ) 
87     { 
88      cout << " MODULO REQUISITADO = " << moduleID.read() << "\n"; 
89      status.write(RECONFIGURING); 
90      next_state = RECONFIGURING_MODULE;  
91     } 
92     else  
93     { 
94      cout << " MODULO INVALIDO\n"; 
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95      status.write(UNKNOWN_MODULE); 
96      next_state = IDLE; 
97     } 
98     break; 
99      
100    case RECONFIGURING_MODULE: 
101    cout <<  "state:: RECONFIGURING_MODULE\n"; 
102    cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_RAC_1 << "\n"; 
103    cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_RAC_2 << "\n"; 
104     
105    if (RACID.read() == RAC_1) 
106    { 
107      
109     activeModule_RAC_1 = moduleID.read(); 
110    moduleIDSignal_RAC_1 = moduleID.read(); 
111 
112    if (moduleID.read() == MODULE_1) 
113    { 
114     //Module_1 Reconfiguration Time 
115     for(int i= 0; i<1000; i++); 
116    } 
117    else if (moduleID.read() == MODULE_2) 
118    { 
119     //Module_2 Reconfiguration Time 
120     for(int i= 0; i<2000; i++); 
121    } 
122 
123    } 
124    else if (RACID.read() == RAC_2) 
125    {      
126      
127     activeModule_RAC_2 = moduleID.read(); 
128    moduleIDSignal_RAC_2 = moduleID.read(); 
129 
130    if (moduleID.read() == MODULE_3) 
131    { 
132     //Module_3 Reconfiguration Time 
133     for(int i= 0; i<3000; i++); 
134    } 
135    else if (moduleID.read() == MODULE_4) 
136    { 
137     //Module_4 Reconfiguration Time 
138     for(int i= 0; i<2500; i++); 
139    } 
140   
141    } 
142    next_state = WRITING_RESULT;  
143    break;  
144  
145      
146   case WRITING_RESULT: 
147    cout <<  "state:: WRITING_RESULT\n"; 
148    cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_RAC_1 << "\n"; 
149    cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_RAC_2 << "\n"; 
150     
151    if (RACID.read() == RAC_1) 
152    { 
153     //activeModule_RAC_1 = moduleIDSignal_RAC_1;  
154     result_RAC_1.write(resultSignal_RAC_1);  
155     //resultSignal_RAC_1 = 0; 
156    } 
157    else if (RACID.read() == RAC_2) 
158    {      
159     //activeModule_RAC_2 = moduleIDSignal_RAC_2; 
160     result_RAC_2.write(resultSignal_RAC_2);  
161     //resultSignal_RAC_2 = 0;  
162    } 
163    status.write(READY); 
164     
165    next_state = IDLE;  
166    break;    
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167  }   
168 }   
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/11/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: RAC1.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "RAC1.h" 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/11/2005 
8      Last Update: 11/11/2005 
9      Module: RAC2.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "RAC2.h" 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 20/07/2005 
8      Last Update: 14/11/2005 
9      Module: Driver.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "driver.h" 
12   
13  void Driver::driver_prc() 
14  { 
15   sc_time apply_delay(10,SC_NS); 
16     
17   /* 
18    Arquivo de Entrada deve ter o seguinte formato: 
19     
20    RAC 
21    Modulo Parametros 
22    RAC 
23    Modulo Parametros 
24    ... 
25   */ 
26   while(infile >> t_RACID) 
27   { 
28    // Condicao de parada para o arquivo de entrada - UM ZERO NO FINAL 
29    if(t_RACID == RAC_1 || t_RACID == RAC_2) 
30    { 
31     if(t_RACID == RAC_1) 
32     { 
33      infile >> t_a_RAC_1 >> t_b_RAC_1 >> t_ModuleID;  
34      driver_RACID.write(t_RACID); 
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35      driver_a_RAC_1.write(t_a_RAC_1); 
36      driver_b_RAC_1.write(t_b_RAC_1); 
37      driver_moduleID.write(t_ModuleID); 
38      driver_TransactionId.write(counter++); 
39      
40      wait(apply_delay);  
41     } 
42      
43     else if (t_RACID == RAC_2) 
44     { 
45      infile >> t_a_RAC_2 >> t_ModuleID; 
46      driver_RACID.write(t_RACID);  
47      driver_a_RAC_2.write(t_a_RAC_2); 
48      driver_moduleID.write(t_ModuleID); 
49      driver_TransactionId.write(counter++); 
50          
51      wait(apply_delay); 
52     } 
53      
54    } 
55    else if (t_RACID == 0) 
56     sc_stop();   
57   } 
58   sc_stop(); 
59  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/01/2005 
8      Last Update: 14/11/2005 
9      Module: fat.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "fat.h"  
12   
13   
14  void fat::run_fat() 
15  { 
16   result.write(calc_fat(a.read()));  
17  } 
18   
19   
20  sc_uint<64> fat::calc_fat(sc_uint<8> num) 
21  { 
22   sc_uint<64> returnFat = 1; 
23    
24   for(int i = num; i>0 ; i--) 
25   { 
26     returnFat  = returnFat * i; 
27   } 
28   
29   return returnFat; 
30  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/01/2005 
8      Last Update: 14/11/2005 
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9      Module: main.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12  #include "RCT.h" 
13  #include "Monitor.h" 
14  #include "Driver.h" 
15  #include "RAC1.h" 
16  #include "RAC2.h" 
17   
18  int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
19   
20   sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
21   sc_signal<bool> reset; 
22   sc_signal<sc_uint<8> > aRAC1Signal, bRAC1Signal; 
23   sc_signal<sc_uint<9> > resultRAC1Signal; 
24   sc_signal<sc_uint<8> > aRAC2Signal; 
25   sc_signal<sc_uint<64> > resultRAC2Signal;  
26   sc_signal<RACType > RACIDSignal;              
27   sc_signal<ModuleType> moduleIDSignal;         
28   sc_signal<StatusType> statusSignal;  
29   sc_signal<sc_uint<32> > driverTransactionIdSignal; 
30    
31   RCT *c1 = new RCT("c1"); 
32   c1->clock(clk); 
33   c1->reset(reset); 
34   c1->a_RAC_1(aRAC1Signal); 
35   c1->b_RAC_1(bRAC1Signal); 
36   c1->result_RAC_1(resultRAC1Signal); 
37   c1->a_RAC_2(aRAC2Signal); 
38   c1->result_RAC_2(resultRAC2Signal); 
39   c1->RACID(RACIDSignal); 
40   c1->moduleID(moduleIDSignal); 
41   c1->status(statusSignal); 
42   c1->transactionId(driverTransactionIdSignal);   
43    
44   Driver *d1 = new  Driver("Driver"); 
45   d1->driver_RACID(RACIDSignal); 
46   d1->driver_moduleID(moduleIDSignal); 
47   d1->driver_a_RAC_1(aRAC1Signal);       
48      d1->driver_b_RAC_1(bRAC1Signal); 
49   d1->driver_a_RAC_2(aRAC2Signal);   
50   d1->driver_TransactionId(driverTransactionIdSignal); 
51     
52   Monitor *m1 = new Monitor("Monitor"); 
53   m1->RACID(RACIDSignal); 
54   m1->moduleID(moduleIDSignal); 
55   m1->monitor_a_RAC_1(aRAC1Signal); 
56   m1->monitor_b_RAC_1(bRAC1Signal); 
57   m1->monitor_result_RAC_1(resultRAC1Signal); 
58   m1->monitor_a_RAC_2(aRAC2Signal); 
59   m1->monitor_result_RAC_2(resultRAC2Signal ); 
60   m1->monitor_status(statusSignal); 
61    
62    
63   if(!m1->outfile)  
64   { 
65    cerr << "ERROR: Unable to open output file, " << "RAC.out!\n"; 
66    return(-2); 
67   } 
68    
69   sc_trace_file *tf = sc_create_vcd_trace_file("DRCF"); 
70 sc_trace(tf,clk, "clock"); 
71 sc_trace(tf,aDrcf1Signal, "aRAC1"); 
72 sc_trace(tf,bDrcf1Signal, "bRAC1"); 
73 sc_trace(tf,resultDrcf1Signal, "ResultadoRAC1"); 
74 sc_trace(tf,aDrcf2Signal, "aRAC2"); 
75 sc_trace(tf,resultDrcf2Signal, "ResultadoRAC2"); 
76 sc_trace(tf,drcfIDSignal, "racID"); 
77 sc_trace(tf,moduleIDSignal, "moduleID"); 
78 sc_trace(tf,statusSignal, "STATUS"); 
79    
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80   sc_start (500, SC_NS); 
81    
82   sc_close_vcd_trace_file(tf); 
83    
84   return (0);  
85  } 
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APÊNDICE B – CÓDIGO FONTE DO ESTUDO DE CASO 2 

 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 13/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: ULA.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12   
13   
14  SC_MODULE (ULA) 
15  { 
16   sc_in<bool> clock; 
17   sc_in<sc_uint<2> > selecao; 
18   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1; 
19   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2; 
20   sc_out<sc_uint<8> > resultado; 
21     
22   void run_ULA(void); 
23    
24   SC_CTOR (ULA) 
25   { 
26    SC_METHOD (run_ULA); 
27     sensitive << selecao << entrada_1 << entrada_2 << resultado; 
28   } 
29   
30  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: Encriptador.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "BCD.h" 
12   
13  void BCD::run_BCD(void) 
14  { 
15          
16   resultado.write(entrada[0] + entrada[1] <<1 + entrada[2] <<2 + entrada[3] <<3  
17       + entrada[4]<<4 + entrada[5]<<5 + entrada[6]<<6  
18       + entrada[7]<<7); 
19  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
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5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 15/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: ContadorAnel.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "ContadorAnel.h" 
12   
13  void ContadorAnel::run_ContadorAnel() 
14  {  
15   if(counter.read() <= 128) 
16   { 
17    resultado.write(counter.read());  
18    counter.write(counter.read()*2); 
19    if(counter.read() == 128) 
20     counter.write(1); 
21   } 
22   
23  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 15/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: ContadorGray.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "ContadorGray.h" 
12   
13  void ContadorGray::run_ContadorGray() 
14  { 
15   switch(next_state.read()) 
16   { 
17    case 0: 
18     resultado.write(0); 
19     next_state = 1; 
20     break; 
21       
22    case 1: 
23     resultado.write(1); 
24     next_state = 2; 
25     break; 
26      
27    case 2: 
28     resultado.write(3); 
29     next_state = 3; 
30     break; 
31       
32    case 3: 
33     resultado.write(2); 
34     next_state = 4; 
35     break; 
36   
37    case 4: 
38     resultado.write(6); 
39     next_state = 5; 
40     break; 
41       
42    case 5: 
43     resultado.write(7); 
44     next_state = 6; 
45     break; 
46      
47    case 6: 
48     resultado.write(5); 
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49     next_state = 7; 
50     break; 
51       
52    case 7: 
53     resultado.write(4); 
54     next_state = 0; 
55     break; 
56     
57   }      
58  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: Driver.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "Driver.h" 
12   
13  void Driver::driver_prc() 
14  { 
15   sc_time apply_delay(5,SC_NS); 
16    
17   while(infile >> t_selecao >> t_entrada_1 >> t_entrada_2) 
18   { 
19    d_selecao.write(t_selecao); 
20    d_entrada_1.write(t_entrada_1); 
21    d_entrada_2.write(t_entrada_2); 
22    wait(apply_delay);  
23   } 
24  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 28/03/2006 
8      Last Update: 28/03/2006 
9      Module: DriverRCT.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "DriverRCT.h" 
12   
13  void DriverRCT::driver_prc() 
14  { 
15   sc_time apply_delay(10,SC_NS); 
16     
17   /* 
18    Arquivo de Entrada deve ter o seguinte formato: 
19     
20    RAC 
21    Selecao Modulo Parametros 
22    RAC 
23    Selecao Modulo Parametros 
24    ... 
25   */ 
26   while(infile >> t_racID) 
27   { 
28    // Condicao de parada para o arquivo de entrada - UM ZERO NO FINAL 
29    if(t_racID == RAC_1 || t_racID == RAC_2) 
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30    { 
31     if(t_racID == RAC_1) 
32     { 
33   infile >> t_selecao_1 >> t_entrada_1_rac_1 >> 
34 t_entrada_2_rac_1 >> t_ModuleID;  
35      driver_racID.write(t_racID); 
36      driver_selecao_1.write(t_selecao_1); 
37      driver_entrada_1_rac_1.write(t_entrada_1_rac_1); 
38      driver_entrada_2_rac_1.write(t_entrada_2_rac_1); 
39      driver_moduleID.write(t_ModuleID); 
40       
41  
42      wait(apply_delay);  
43     } 
44       
45     else if (t_racID == RAC_2) 
46     { 
47      infile >> t_selecao_2 >> t_entrada_1_rac_2 >> 
48    t_entrada_2_rac_2 >> t_ModuleID;  
49      driver_racID.write(t_racID); 
50      driver_selecao_2.write(t_selecao_2); 
51      driver_entrada_1_rac_2.write(t_entrada_1_rac_2); 
52      driver_entrada_2_rac_2.write(t_entrada_2_rac_2); 
53      driver_moduleID.write(t_ModuleID); 
54      wait(apply_delay); 
55     } 
56      
57    } 
58    else if (t_racID == 0) 
59     sc_stop();   
60   } 
61   sc_stop(); 
62  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 13/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: Encriptador.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "Encriptador.h" 
12   
13  void Encriptador::run_Encriptador(void) 
14  { 
15          
16   if(chave.read()%2 == 0) 
17    resultado.write(entrada_1.read()*4);  
18   else 
19    resultado.write(entrada_1.read()/4);     
20     
21   chave.write(chave.read() + entrada_1.read());  
22  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/01/2005 
8      Last Update: 18/03/2006 
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9      Module: fat.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "fat.h"  
12   
13   
14  void fat::run_fat() 
15  { 
16   resultado.write(calc_fat(entrada_1.read()));  
17  } 
18   
19   
20  sc_uint<8> fat::calc_fat(sc_uint<4> num) 
21  { 
22   sc_uint<8> returnFat = 1; 
23    
24   for(int i = num; i>0 ; i--) 
25   { 
26     returnFat  = returnFat * i; 
27   } 
28   
29   return returnFat; 
30  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: Monitor.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "Monitor.h" 
12   
13  void Monitor::monitor_prc() 
14  { 
15   outfile << "No tempo " << sc_time_stamp() << "::"; 
16   outfile << "(selecao, entrada_1, entrada_2): "; 
17   outfile << m_selecao << " "<< m_entrada_1 << " " << m_entrada_2; 
18   outfile << '\n'; 
19   outfile << "Resultado =  " << m_resultado; 
20   outfile << '\n'; 
21   outfile << '\n'; 
22  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 28/03/2006 
8      Last Update: 28/03/2006 
9      Module: MonitorRCT.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "MonitorRCT.h" 
12   
13  void MonitorRCT::monitor_prc() 
14  { 
15   if(racID.read() == RAC_1) 
16   { 
17    outfile << "NO TEMPO: " << sc_time_stamp(); 
18    outfile << "\nRAC: " << racID.read(); 
19    outfile << "\nMODULO: " << decodeIP_prc(moduleID.read()); 
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20    decodeStatus_prc(monitor_status.read()); 
21    //outfile << "\nSTATUS: " << decodeStatus_prc(m_status); 
22    outfile << "\nSelecao = " << monitor_selecao_1.read(); 
23    outfile << "\nEntrada 1 = " << monitor_entrada_1_rac_1.read(); 
24    outfile << "\nEntrada 2 = " << monitor_entrada_2_rac_1.read(); 
25    outfile << "\nResultado = " << monitor_resultado_rac_1.read() << "\n\n" ; 
26     
27   } 
28   else if(racID.read() == RAC_2) 
29   { 
30    outfile << "NO TEMPO: " << sc_time_stamp(); 
31    outfile << "\nRAC: " << racID.read(); 
32    outfile << "\nMODULO: " << decodeIP_prc(moduleID.read()); 
33    decodeStatus_prc(monitor_status.read()); 
34    //outfile << "\nSTATUS: " << decodeStatus_prc(m_status); 
35    outfile << "\nSelecao = " << monitor_selecao_2.read(); 
36    outfile << "\nEntrada 1 = " << monitor_entrada_1_rac_2.read(); 
37    outfile << "\nEntrada 2 = " << monitor_entrada_2_rac_2.read(); 
38    outfile << "\nResultado = " << monitor_resultado_rac_2.read() << "\n\n" ;
  
39   } 
40  } 
41   
42   
43  void MonitorRCT::decodeStatus_prc(StatusType status) 
44  { 
45   if( status == READY) 
46    outfile << "\nSTATUS: READY"; 
47   else if(status == RECONFIGURING) 
48    outfile << "\nSTATUS: RECONFIGURING"; 
49   else if(status == UNKNOWN_MODULE) 
50    outfile << "\nSTATUS: UNKNOWN_MODULE"; 
51  } 
52   
53   
54  sc_string MonitorRCT::decodeIP_prc(sc_uint<3> ip) 
55  { 
56    
57   switch(ip) 
58   { 
59    case FAT: 
60      return "FATORIAL"; 
61      break; 
62    
63    case SEQ: 
64      return "SEQUENCIADOR"; 
65      break; 
66    
67    case GRAY: 
68      return "CONTADOR GRAY"; 
69      break; 
70    
71    case ANEL: 
72      return "CONTADOR ANEL"; 
73      break; 
74    
75    case ULA: 
76      return "ULA"; 
77      break; 
78    
79    case ENCRIPT: 
80      return "ENCRIPTADOR"; 
81      break; 
82   }; 
83   
84  } 
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1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: Mux8_RAC1.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include "Mux8_RAC1.h"  
13   
14   
15  void Mux8_RAC1::run_Mux8() 
16  { 
17   sc_uint<3> iTemp; 
18   iTemp = index.read(); 
19    
20   if( iTemp == 0) 
21    out.write(inA.read()); 
22   else if(iTemp == 1) 
23    out.write(inB.read()); 
24   else if(iTemp == 2) 
25    out.write(inC.read()); 
26   else if(iTemp == 3) 
27    out.write(inD.read()); 
28   else if(iTemp == 4) 
29    out.write(inE.read()); 
30   else if(iTemp == 5) 
31    out.write(inF.read()); 
32   else 
33    out.write("000000000"); 
34  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: Mux8_RAC2.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include "Mux8_RAC2.h"  
13   
14   
15  void Mux8_RAC2::run_Mux8() 
16  { 
17   sc_uint<3> iTemp; 
18   iTemp = index.read(); 
19    
20   if( iTemp == 0) 
21    out.write(inA.read()); 
22   else if(iTemp == 1) 
23    out.write(inB.read()); 
24   else if(iTemp == 2) 
25    out.write(inC.read()); 
26   else if(iTemp == 3) 
27    out.write(inD.read()); 
28   else if(iTemp == 4) 
29    out.write(inE.read()); 
30   else if(iTemp == 5) 
31    out.write(inF.read()); 
32   else 
33    out.write("000000000"); 
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34  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: RAC1.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "RAC1.h" 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: RAC2.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "RAC2.h" 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: RCT.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "RCT.h" 
12   
13  /**  
14   * Method: void pcr_RCT( void ) 
15   *  Description: 
16   *   
17   */ 
18  void RCT::prc_RCT( void ) 
19  { 
20    
21   switch(next_state) 
22   { 
23    case RESET: 
24     cout <<  "state:: RESET\n"; 
25     cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_rac_1 << "\n"; 
26     cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_rac_2 << "\n"; 
    
27      
28     activeModule_rac_1  = ULA; 
29     activeModule_rac_2  = FAT; 
30     next_state = IDLE; 
31     break;  
32     
33    case IDLE: 
34     cout <<  "state:: IDLE\n"; 
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35     cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_rac_1 << "\n"; 
36     cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_rac_2 << "\n"; 
37      
38     cout << " RAC = " << racID.read() << "\n"; 
39      
40     if((racID.read() ==  RAC_1  || racID.read() ==  RAC_2)) //&&  
41   lastTransactionId != transactionId.read() ) 
42     { 
43      //status.write(PROCESSING);  
44       
45      //lastTransactionId = transactionId.read(); 
46      // Se o Modulo requisitado eh o modulo ativo do RAC 1 
47      if(moduleID.read() == activeModule_rac_1)  
48      { 
49  
50       moduleIDSignal_rac_1 = activeModule_rac_1;   
51       next_state = WRITING_RESULT;  
52      } 
53      else if(moduleID.read() == activeModule_rac_2) 
54      { 
55     
56       moduleIDSignal_rac_2 = activeModule_rac_2;   
57       next_state = WRITING_RESULT;  
58      } 
59      // Se o Modulo requisitado nao eh o modulo ativo 
60      else 
61      { 
62     
63       next_state = MODULE_REQUISITION;  
64      }  
65       
66     } 
67     // Se o RAC lido eh 0 
68     else 
69      next_state = IDLE; 
70       
71     break; 
72      
73    case MODULE_REQUISITION: 
74     cout <<  "state:: MODULE_REQUISITION\n"; 
75     cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_rac_1 << "\n"; 
76     cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_rac_2 << "\n"; 
77      
78    
79   if( (moduleID.read() == FAT) || (moduleID.read() == ULA) || 
80   (moduleID.read() == GRAY) || (moduleID.read() == ANEL) ||  
81   (moduleID.read() == SEQ) || (moduleID.read() == ENCRIPT) ) 
82     { 
83      cout << " MODULO REQUISITADO = " << moduleID.read() << "\n"; 
84      status.write(RECONFIGURING); 
85      next_state = RECONFIGURING_MODULE;  
86     } 
87     else  
88     { 
89      cout << " MODULO INVALIDO\n"; 
90     status.write(UNKNOWN_MODULE); 
91      next_state = IDLE; 
92     } 
93     break; 
94      
95    case RECONFIGURING_MODULE: 
96     cout <<  "state:: RECONFIGURING_MODULE\n"; 
97     cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_rac_1 << "\n"; 
98     cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_rac_2 << "\n"; 
99       
100     if (racID.read() == RAC_1) 
101    { 
102     activeModule_RAC_1 = moduleID.read(); 
103    moduleIDSignal_RAC_1 = moduleID.read(); 
104 
105    if (moduleID.read() == SEQ) 
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106    { 
107     //Seq Reconfiguration Time 
108     for(int i= 0; i<500; i++); 
109    } 
110    else if (moduleID.read() == ULA) 
111    { 
112     //ULA Reconfiguration Time 
113     for(int i= 0; i<1000; i++); 
114    } 
115 
116    } 
117    else if (RACID.read() == RAC_2) 
118    {      
119      
120     activeModule_RAC_2 = moduleID.read(); 
121    moduleIDSignal_RAC_2 = moduleID.read(); 
122 
123    if (moduleID.read() == FAT) 
124    { 
125     //Module_3 Reconfiguration Time 
126     for(int i= 0; i<2000; i++); 
127    } 
128    else if (moduleID.read() == GRAY) 
129    { 
130     //Module_4 Reconfiguration Time 
131     for(int i= 0; i<1200; i++); 
132    } 
133    else if (moduleID.read() == ENCRIPT) 
134    { 
135     //Module_4 Reconfiguration Time 
136     for(int i= 0; i<2000; i++); 
137    } 
138    else if (moduleID.read() == ANEL) 
139    { 
140     //Module_4 Reconfiguration Time 
141     for(int i= 0; i<3000; i++); 
142    } 
143 
144    next_state = WRITING_RESULT;  
145    break;  
146  
147      
148   case WRITING_RESULT: 
149    cout <<  "state:: WRITING_RESULT\n"; 
150    cout <<  "Modulo Ativo RAC1  " << activeModule_rac_1 << "\n"; 
151    cout <<  "Modulo Ativo RAC2  " << activeModule_rac_2 << "\n"; 
152     
153    if (racID.read() == RAC_1) 
154    { 
155     //activeModule_drcf_1 = moduleIDSignal_drcf_1;  
156     resultado_rac_1.write(resultadoSignal_rac_1);  
157     //resultSignal_drcf_1 = 0; 
158    } 
159    else if (racID.read() == RAC_2) 
160    {      
161     //activeModule_drcf_2 = moduleIDSignal_drcf_2; 
162     resultado_rac_2.write(resultadoSignal_rac_2);  
163     //resultSignal_drcf_2 = 0;  
164    } 
165    status.write(READY); 
166     
167    next_state = IDLE;  
168    break;    
169  } 
170    
171 }   
 
 
 
 
1   /****************************** *********************************************** 
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2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 02/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: Sequenciador.cpp 
10  ******************* **********************************************************/ 
11  #include "Sequenciador.h"  
12   
13  void Sequenciador::run_sequenciador() 
14  { 
15    
16   if(selecao.read() == 1) 
17   { 
18    switch(next_state.read()) 
19    { 
20     case 0: 
21      resultado.write(7); 
22      next_state.write(1); 
23      break; 
24       
25     case 1: 
26      resultado.write(3); 
27      next_state.write(2); 
28      break; 
29    
30     case 2: 
31      resultado.write(5); 
32      next_state.write(3); 
33      break; 
34     
35     case 3: 
36      resultado.write(7); 
37      next_state.write(4); 
38      break;  
39    }  
40   
41   } 
42   else if(selecao.read() == 2) 
43   {  
44     
45    switch(next_state.read()) 
46    { 
47     case 0: 
48      resultado.write(11); 
49      next_state.write(1); 
50      break; 
51     
52     case 1: 
53      resultado.write(53); 
54      next_state.write(2); 
55      break; 
56    
57     case 2: 
58      resultado.write(33); 
59      next_state.write(3); 
60      break; 
61     
62     case 3: 
63      resultado.write(87); 
64      next_state.write(4); 
65      break;  
66    }  
67   
68   } 
69   else 
70    resultado.write(0); 
71     
72  } 



 

Modelagem  de Sistemas Reconfiguráveis em SystemC                                                121 

 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 13/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: ULA.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "ULA.h"  
12   
13  void ULA::run_ULA() 
14  { 
15   switch(selecao.read()) 
16   { 
17    case 0: 
18     resultado.write(entrada_1.read() + entrada_2.read()); 
19     break; 
20      
21    case 1: 
22     resultado.write(entrada_1.read() - entrada_2.read()); 
23     break; 
24    
25    case 2: 
26     resultado.write(entrada_1.read() * entrada_2.read()); 
27     break; 
28      
29    case 3: 
30     resultado.write(entrada_1.read() / entrada_2.read()); 
31     break;   
32   }; 
33  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: BCD.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "systemc.h" 
12   
13   
14  SC_MODULE (BCD) 
15  { 
16    
17   sc_in<sc_uint<8> > entrada; 
18   sc_out<sc_uint<8> > resultado; 
19     
20   void run_BCD(void); 
21    
22   SC_CTOR (BCD) 
23   { 
24    SC_METHOD(run_BCD); 
25     sensitive << entrada; 
26   } 
27   
28  }; 
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1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 15/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: ContadorAnel.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "systemc.h" 
12   
13   
14  SC_MODULE (ContadorAnel) 
15  { 
16   sc_in<bool> clock; 
17   sc_in<sc_uint<2> > selecao; 
18   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1; 
19   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2; 
20   sc_out<sc_uint<8> > resultado; 
21     
22   sc_signal<sc_uint<8> > counter; 
23    
24   void run_ContadorAnel(void); 
25     
26   SC_CTOR (ContadorAnel) 
27   { 
28    SC_METHOD(run_ContadorAnel); 
29     sensitive << clock;  
30      
31    counter.write(1); 
32   } 
33   
34  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 15/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: ContadorGray.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "systemc.h" 
12   
13   
14  SC_MODULE (ContadorGray) 
15  { 
16   sc_in<bool> clock; 
17   sc_in<sc_uint<2> > selecao;   
18   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1;  
19   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2; 
20   sc_out<sc_uint<8> > resultado; 
21   
22      sc_signal<sc_uint<8> > next_state; 
23      
24   void run_ContadorGray(void); 
25    
26   SC_CTOR (ContadorGray) 
27   { 
28    SC_METHOD(run_ContadorGray); 
29     sensitive << clock; 
30   } 
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31   
32  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 08/06/2005 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: Defines.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #define TRUE 1 
13  #define FALSE 0 
14  #define ZERO 0 
15   
16  #define RACType sc_uint<2> 
17  #define ModuleType sc_uint<3> 
18  #define StatusType sc_uint<4> 
19   
20  #define FAT    1 
21  #define SEQ    2 
22  #define GRAY    3 
23  #define ANEL    4  
24  #define ULA    5  
25  #define ENCRIPT    6  
26   
27  #define RAC_1    1 
28  #define RAC_2    2 
29   
30  #define READY    10 
31  #define RECONFIGURING  11 
32  #define UNKNOWN_MODULE  12 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: Driver.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <iostream.h> 
12  #include <fstream.h> 
13  #include <systemc.h> 
14   
15  SC_MODULE(Driver) 
16  {  
17   sc_out<sc_uint<2> > d_selecao; 
18   sc_out<sc_uint<4> > d_entrada_1; 
19   sc_out<sc_uint<4> > d_entrada_2; 
20    
21   sc_uint<2> t_selecao; 
22   sc_uint<4> t_entrada_1; 
23   sc_uint<4> t_entrada_2; 
24    
25    
26   ifstream infile; 
27   void driver_prc(void); 
28    
29   SC_CTOR(Driver) 
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30   { 
31    SC_THREAD (driver_prc); 
32    infile.open("ip.in"); 
33    if(!infile) 
34    { 
35     cerr << "ERROR: Unable to open vector file, " << "module.in!\n"; 
36     sc_stop();  
37    } 
38   } 
39    
40   ~Driver() 
41   { 
42    infile.close();  
43   } 
44    
45  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 28/03/2006 
8      Last Update: 28/03/2006 
9      Module: DriverRCT.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <iostream.h> 
12  #include <fstream.h> 
13  #include <systemc.h> 
14  #include "defines.h" 
15   
16  SC_MODULE(DriverRCT) 
17  {  
18    
19   sc_out<RACType > driver_racID;              
20       
21   // Module required 
22   sc_out<ModuleType > driver_moduleID;            
23     
24   // RAC1 interface 
25   sc_out<sc_uint<2> > driver_selecao_1; 
26   sc_out<sc_uint<4> > driver_entrada_1_rac_1; 
27   sc_out<sc_uint<4> > driver_entrada_2_rac_1; 
28    
29   // RAC2 interface 
30   sc_out<sc_uint<2> > driver_selecao_2; 
31   sc_out<sc_uint<4> > driver_entrada_1_rac_2; 
32   sc_out<sc_uint<4> > driver_entrada_2_rac_2; 
33    
34   // Temporary variables 
35   sc_uint<2> t_selecao_1;  
36   sc_uint<4> t_entrada_1_rac_1; 
37   sc_uint<4> t_entrada_2_rac_1; 
38   sc_uint<2> t_selecao_2;  
39   sc_uint<4> t_entrada_1_rac_2; 
40   sc_uint<4> t_entrada_2_rac_2; 
41   
42   RACType t_racID; 
43   ModuleType t_ModuleID; 
44    
45   ifstream infile; 
46   void driver_prc(void); 
47    
48   SC_CTOR(DriverRCT) 
49   { 
50    SC_THREAD (driver_prc); 
51    infile.open("RAC.in"); 
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52    if(!infile) 
53    { 
54     cerr << "ERROR: Unable to open vector file, " << "RAC.in!\n"; 
55     sc_stop();  
56    } 
57   } 
58    
59   ~DriverRCT() 
60   { 
61    infile.close();  
62   } 
63    
64  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 13/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: Encriptador.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include "systemc.h" 
12   
13   
14  SC_MODULE (Encriptador) 
15  { 
16   sc_in<bool> clock; 
17   sc_in<sc_uint<2> > selecao; 
18   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1; 
19   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2; 
20   sc_out<sc_uint<8> > resultado; 
21    
22   sc_signal<sc_uint<8> > chave; 
23    
24   void run_Encriptador(void); 
25    
26    
27   SC_CTOR (Encriptador) 
28   { 
29    SC_METHOD(run_Encriptador); 
30     sensitive << entrada_1; 
31      
32    chave.write(11); 
33   } 
34   
35  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 11/11/2005 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: fat.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include <systemc.h> 
13   
14  SC_MODULE (fat) 
15  { 
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16   
17   sc_in<bool> clock; 
18   sc_in<sc_uint<2> > selecao; 
19   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1; 
20   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2; 
21   sc_out<sc_uint<8> > resultado; 
22   
23   void run_fat(void); 
24   sc_uint<8> calc_fat(sc_uint<4>); 
25    
26   SC_CTOR (fat) 
27   { 
28    SC_METHOD (run_fat); 
29     sensitive << entrada_1; 
30   } 
31   
32  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: Monitor.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include <fstream.h> 
13  #include <systemc.h> 
14   
15  SC_MODULE(Monitor) 
16  { 
17   sc_in<sc_uint<2> > m_selecao; 
18   sc_in<sc_uint<4> > m_entrada_1, m_entrada_2; 
19   sc_in<sc_uint<8> > m_resultado; 
20    
21   ofstream outfile; 
22   void monitor_prc(void); 
23    
24   SC_CTOR(Monitor) 
25   { 
26    SC_METHOD(monitor_prc); 
27     sensitive << m_selecao << m_entrada_1 << m_entrada_2 << m_resultado 
; 
28     
29    outfile.open("ip.out"); 
30   } 
31   
32    
33   ~Monitor() 
34   { 
35    outfile.close();  
36   } 
37  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 28/03/2006 
8      Last Update: 28/03/2006 
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9      Module: MonitorRCT.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <fstream.h> 
12  #include <systemc.h> 
13  #include "Defines.h" 
14   
15  SC_MODULE(MonitorRCT) 
16  { 
17    
18   // RAC required 
19   sc_in<RACType > racID;              
   
20       
21   // Module required 
22   sc_in<ModuleType > moduleID;             
    
23        
24   // RAC1 interface 
25   sc_in<sc_uint<2> > monitor_selecao_1; 
26   sc_out<sc_uint<4> > monitor_entrada_1_rac_1; 
27   sc_out<sc_uint<4> > monitor_entrada_2_rac_1; 
28   sc_out<sc_uint<8> > monitor_resultado_rac_1; 
29   
30    
31   // RAC2 interface 
32   sc_in<sc_uint<2> > monitor_selecao_2; 
33   sc_out<sc_uint<4> > monitor_entrada_1_rac_2; 
34   sc_out<sc_uint<4> > monitor_entrada_2_rac_2; 
35   sc_out<sc_uint<8> > monitor_resultado_rac_2; 
36   
37   sc_in<StatusType> monitor_status;  
38    
39   ofstream outfile; 
40   void monitor_prc(void); 
41   void decodeStatus_prc(StatusType); 
42   sc_string decodeIP_prc(sc_uint<3> ); 
43    
44   SC_CTOR(MonitorRCT) 
45   { 
46    SC_METHOD(monitor_prc); 
47   sensitive <<  monitor_status << monitor_resultado_rac_1 << 
48 monitor_resultado_rac_2; 
49      
50    outfile.open("RAC.out"); 
51   } 
52    
53   ~MonitorRCT() 
54   { 
55    outfile.close();  
56   } 
57    
58  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: Mux8_RAC1.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12   
13  SC_MODULE (Mux8_RAC1) 
14  {  
15   sc_in<sc_uint<8> > inA, inB, inC, inD, inE, inF; 
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16   sc_out<sc_uint<8> > out; 
17   sc_in<sc_uint<3> > index; 
18    
19   void run_Mux8(void); 
20    
21   SC_CTOR (Mux8_RAC1) 
22   { 
23    SC_METHOD (run_Mux8); 
24     sensitive << inA << inB << inC << inD << inE << inF << index; 
25   } 
26   
27  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: Mux8_RAC2.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12   
13  SC_MODULE (Mux8_RAC2) 
14  {  
15   sc_in<sc_uint<8> > inA, inB, inC, inD, inE, inF; 
16   sc_out<sc_uint<8> > out; 
17   sc_in<sc_uint<3> > index; 
18    
19   void run_Mux8(void); 
20    
21   SC_CTOR (Mux8_RAC2) 
22   { 
23    SC_METHOD (run_Mux8); 
24     sensitive << inA << inB << inC << inD << inE << inF << index; 
25   } 
26   
27  }; 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: RCT.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #ifndef _RCT_ 
12  #define _RCT_ 
13  #include <systemc.h> 
14  #include "RAC1.h" 
15  #include "RAC2.h" 
16  #include "Defines.h" 
17   
18  enum States { 
19    RESET, 
20    IDLE, 
21    MODULE_REQUISITION, 
22     RECONFIGURING_MODULE, 
23     WRITING_RESULT 
24  };  
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25   
26   
27  SC_MODULE( RCT ) { 
28    
29   sc_in<bool> clock; 
30   sc_in<bool> reset; 
31    
32   // RAC1 interface 
33   sc_in<bool> clock_rac_1; 
34   sc_in<sc_uint<2> > selecao_rac_1; 
35   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1_rac_1; 
36   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2_rac_1; 
47   sc_out<sc_uint<8> > resultado_rac_1; 
48    
49   // RAC2 interface 
40   sc_in<bool> clock_rac_2; 
41   sc_in<sc_uint<2> > selecao_rac_2; 
42   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1_rac_2; 
43   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2_rac_2; 
44   sc_out<sc_uint<8> > resultado_rac_2; 
45    
46   // RAC required 
47   sc_in<RACType > racID; 
48   
49       
50   // Module required 
51   sc_in<ModuleType > moduleID; 
52    
53       
54   /**  
55       * Commands:  READY (the module requested is active) 
56       *      RECONFIGURING (the RAC is reconfiguring) 
57       *    UNKNOWN_MODULE (the module requested does not exits) 
58      */ 
59      sc_out<StatusType> status;  
60        
61      // The next state 
62      sc_signal<States> next_state; 
63         
64      // Active Module in RAC_1 
65      ModuleType activeModule_rac_1;   
66       
67      // Active Module in RAC_2 
68      ModuleType activeModule_rac_2;   
69       
70           
71      sc_signal<sc_uint<8> > resultadoSignal_rac_1; 
72      sc_signal<sc_uint<8> > resultadoSignal_rac_2; 
73      sc_signal<ModuleType > moduleIDSignal_rac_1; 
74   sc_signal<ModuleType > moduleIDSignal_rac_2; 
75      
76       
77       
78      // RAC declaration  
79   RAC1 *rac1; 
80   RAC2 *rac2; 
81       
82   /**  
83       * Controller methods 
84       * 
85      */      
86   void prc_RCT( void );         
87   
88     
89      /** 
90       *  RCT constructor 
91    *  
92       */ 
93      SC_CTOR( RCT ) { 
94        
95       // Link the RAC1 to the Controller 
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96       rac1 = new RAC1 ("RAC1"); 
97       rac1->clock(clock_rac_1); 
98    rac1->selecao(selecao_rac_1); 
99    rac1->entrada_1(entrada_1_rac_1); 
100   rac1->entrada_2(entrada_2_rac_1); 
101   rac1->resultado(resultadoSignal_rac_1); 
102   rac1->moduleID(moduleIDSignal_rac_1); 
103    
104   // Link the RAC2 to the Controller 
105      rac2 = new RAC2 ("RAC2"); 
106      rac2->clock(clock_rac_2); 
107   rac2->selecao(selecao_rac_2); 
108   rac2->entrada_1(entrada_1_rac_2); 
109   rac2->entrada_2(entrada_2_rac_2); 
110   rac2->resultado(resultadoSignal_rac_2); 
111   rac2->moduleID(moduleIDSignal_rac_2); 
112           
113      SC_METHOD( prc_RCT ); 
114          sensitive_pos << clock; 
115          sensitive_pos << reset; 
116          //activeModule = MODULE_1; 
117      
118     } 
119      
120     ~RCT() 
121     { 
122   delete rac1; 
123   delete rac2; 
124  } 
125 }; 
126 #endif 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 02/03/2006 
8      Last Update: 18/03/2006 
9      Module: Sequenciador.h 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12   
13   
14  SC_MODULE (Sequenciador) 
15  { 
16   sc_in<bool> clock; 
17   sc_in<sc_uint<2> > selecao;   
18   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1;  
19   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2; 
20   sc_out<sc_uint<8> > resultado; 
21   
22   sc_signal<sc_uint<8> > next_state; 
23    
24   void run_sequenciador(void); 
25    
26   SC_CTOR (Sequenciador) 
27   { 
28    SC_METHOD (run_sequenciador); 
29     sensitive << clock; 
30      
31    next_state.write(0); 
32   } 
33  }; 
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1   /***************************************************************************** 
2     Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3       Centro de Informática - CIn 
4       Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5       Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: main.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #include <systemc.h> 
13  #include "RCT.h" 
14  #include "MonitorRCT.h" 
15  #include "DriverRCT.h" 
16   
17  int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
18    
19   sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
20   sc_signal<bool> reset; 
21   sc_signal<bool> clock_rac_1Signal, clock_rac_2Signal; 
22   sc_signal<sc_uint<2> > selecao_rac_1Signal, selecao_rac_2Signal; 
23   sc_signal<sc_uint<4> > entrada_1_rac_1Signal, entrada_1_rac_2Signal; 
24   sc_signal<sc_uint<4> > entrada_2_rac_1Signal, entrada_2_rac_2Signal; 
25   sc_signal<sc_uint<8> > resultado_rac_1Signal, resultado_rac_2Signal; 
26   sc_signal<RACType > racIDSignal;             
    
27   sc_signal<ModuleType > moduleIDSignal; 
28   sc_signal<StatusType> statusSignal;  
29    
30       
31   RCT *c1 = new RCT("c1"); 
32   c1->clock(clk); 
33   c1->reset(reset); 
34   c1->clock_rac_1(clk); 
35   c1->selecao_rac_1(selecao_rac_1Signal); 
36   c1->entrada_1_rac_1(entrada_1_rac_1Signal); 
37   c1->entrada_2_rac_1(entrada_2_rac_1Signal); 
38   c1->resultado_rac_1(resultado_rac_1Signal); 
39   c1->clock_rac_2(clk); 
40   c1->selecao_rac_2(selecao_rac_2Signal); 
41   c1->entrada_1_rac_2(entrada_1_rac_2Signal); 
42   c1->entrada_2_rac_2(entrada_2_rac_2Signal); 
43   c1->resultado_rac_2(resultado_rac_2Signal); 
44   c1->moduleID(moduleIDSignal); 
45   c1->racID(racIDSignal);               
       
46      c1->status(statusSignal);  
47    
48   DriverRCT *d1 = new  DriverRCT("Driver"); 
49   d1->driver_racID(racIDSignal); 
50   d1->driver_moduleID(moduleIDSignal); 
51   d1->driver_selecao_1(selecao_rac_1Signal); 
52   d1->driver_entrada_1_rac_1(entrada_1_rac_1Signal);     
  
53      d1->driver_entrada_2_rac_1(entrada_2_rac_1Signal); 
54      d1->driver_selecao_2(selecao_rac_2Signal); 
55      d1->driver_entrada_1_rac_2(entrada_1_rac_2Signal);     
  
56      d1->driver_entrada_2_rac_2(entrada_2_rac_2Signal); 
57       
58   MonitorRCT *m1 = new MonitorRCT("Monitor"); 
59   m1->racID(racIDSignal); 
60   m1->moduleID(moduleIDSignal); 
61   m1->monitor_selecao_1(selecao_rac_1Signal); 
62   m1->monitor_entrada_1_rac_1(entrada_1_rac_1Signal); 
63   m1->monitor_entrada_2_rac_1(entrada_2_rac_1Signal); 
64   m1->monitor_resultado_rac_1(resultado_rac_1Signal); 
65   m1->monitor_selecao_2(selecao_rac_2Signal); 
66   m1->monitor_entrada_1_rac_2(entrada_1_rac_2Signal); 
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67   m1->monitor_entrada_2_rac_2(entrada_2_rac_2Signal); 
68   m1->monitor_resultado_rac_2(resultado_rac_2Signal); 
69   m1->monitor_status(statusSignal); 
70    
71    
72   if(!m1->outfile)  
73   { 
74    cerr << "ERROR: Unable to open output file, " << "RAC.out!\n"; 
75    return(-2); 
76   } 
77    
78   sc_trace_file *tf = sc_create_vcd_trace_file("RAC"); 
79   sc_trace(tf,moduleIDSignal, "moduleID"); 
80   sc_trace(tf,statusSignal, "status"); 
81    
82   sc_start (300, SC_NS); 
83   //sc_start (); 
84   sc_close_vcd_trace_file(tf); 
85    
86   return (0);  
87  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2     Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3       Centro de Informática - CIn 
4       Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5       Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: main_contadorAnel.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12  #include "ContadorAnel.h" 
13  #include "Driver.h" 
14  #include "Monitor.h" 
15   
16  int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
17   
18   sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
19   sc_signal<sc_uint<2> > selecaoSignal; 
20   sc_signal<sc_uint<4> > entrada_1Signal,entrada_2Signal; 
21   sc_signal<sc_uint<8> > resultadoSignal; 
22   
23   ContadorAnel *ca = new ContadorAnel("ca"); 
24   ca->clock(clk); 
25   ca->selecao(selecaoSignal); 
26   ca->entrada_1(entrada_1Signal); 
27   ca->entrada_2(entrada_2Signal); 
28   ca->resultado(resultadoSignal); 
29   
30   Driver *d1 = new  Driver("Driver"); 
31   d1->d_selecao(selecaoSignal);       
32      d1->d_entrada_1(entrada_1Signal); 
33   d1->d_entrada_2(entrada_2Signal); 
34    
35   Monitor *m1 = new Monitor("Monitor"); 
36   m1->m_selecao(selecaoSignal); 
37   m1->m_entrada_1(entrada_1Signal); 
38   m1->m_entrada_2(entrada_2Signal); 
39   m1->m_resultado(resultadoSignal); 
40    
41   sc_start (300, SC_NS); 
42   //sc_start (); 
43    
44   return (0);  
45  } 
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1   /***************************************************************************** 
2     Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3       Centro de Informática - CIn 
4       Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5       Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: main_contadorGray.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12  #include "ContadorGray.h" 
13  #include "Driver.h" 
14  #include "Monitor.h" 
15   
16  int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
17   
18   sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
19   sc_signal<sc_uint<2> > selecaoSignal; 
20   sc_signal<sc_uint<4> > entrada_1Signal,entrada_2Signal; 
21   sc_signal<sc_uint<8> > resultadoSignal; 
22   
23   ContadorGray *cg = new ContadorGray("cg"); 
24   cg->clock(clk); 
25   cg->selecao(selecaoSignal); 
26   cg->entrada_1(entrada_1Signal); 
27   cg->entrada_2(entrada_2Signal); 
28   cg->resultado(resultadoSignal); 
29   
30   Driver *d1 = new  Driver("Driver"); 
31   d1->d_selecao(selecaoSignal);       
32      d1->d_entrada_1(entrada_1Signal); 
33   d1->d_entrada_2(entrada_2Signal); 
34    
35   Monitor *m1 = new Monitor("Monitor"); 
36   m1->m_selecao(selecaoSignal); 
37   m1->m_entrada_1(entrada_1Signal); 
38   m1->m_entrada_2(entrada_2Signal); 
39   m1->m_resultado(resultadoSignal); 
40    
41   sc_start (300, SC_NS); 
42   //sc_start (); 
43    
44   return (0);  
45  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2     Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3       Centro de Informática - CIn 
4       Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5       Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: main_encriptador.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12  #include "Encriptador.h" 
13  #include "Driver.h" 
14  #include "Monitor.h" 
15   
16  int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
17   
18   sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
19   sc_signal<sc_uint<2> > selecaoSignal; 
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20   sc_signal<sc_uint<4> > entrada_1Signal,entrada_2Signal; 
21   sc_signal<sc_uint<8> > resultadoSignal; 
22    
23   Encriptador *e = new Encriptador("a1"); 
24   e->clock(clk); 
25   e->selecao(selecaoSignal); 
26   e->entrada_1(entrada_1Signal); 
27   e->entrada_2(entrada_2Signal); 
28   e->resultado(resultadoSignal); 
29    
30   Driver *d1 = new  Driver("Driver"); 
31   d1->d_selecao(selecaoSignal);       
32      d1->d_entrada_1(entrada_1Signal); 
33   d1->d_entrada_2(entrada_2Signal); 
34    
35   Monitor *m1 = new Monitor("Monitor"); 
36   m1->m_selecao(selecaoSignal); 
37   m1->m_entrada_1(entrada_1Signal); 
38   m1->m_entrada_2(entrada_2Signal); 
39   m1->m_resultado(resultadoSignal); 
40   
41   sc_start (300, SC_NS); 
42   //sc_start (); 
43    
44   return (0);  
45  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2     Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3       Centro de Informática - CIn 
4       Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5       Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: main_fat.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12  #include "fat.h" 
13  #include "Driver.h" 
14  #include "Monitor.h" 
15   
16  int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
17   
18   sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
19   sc_signal<sc_uint<2> > selecaoSignal; 
20   sc_signal<sc_uint<4> > entrada_1Signal,entrada_2Signal; 
21   sc_signal<sc_uint<8> > resultadoSignal; 
22   
23   fat *f = new fat("f"); 
24   f->clock(clk); 
25   f->selecao(selecaoSignal); 
26   f->entrada_1(entrada_1Signal); 
27   f->entrada_2(entrada_2Signal); 
28   f->resultado(resultadoSignal); 
29   
30   Driver *d1 = new  Driver("Driver"); 
31   d1->d_selecao(selecaoSignal);       
32      d1->d_entrada_1(entrada_1Signal); 
33   d1->d_entrada_2(entrada_2Signal); 
34    
35   Monitor *m1 = new Monitor("Monitor"); 
36   m1->m_selecao(selecaoSignal); 
37   m1->m_entrada_1(entrada_1Signal); 
38   m1->m_entrada_2(entrada_2Signal); 
39   m1->m_resultado(resultadoSignal); 
40    
41   sc_start (300, SC_NS); 
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42   //sc_start (); 
43    
44   return (0);  
45  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2     Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3       Centro de Informática - CIn 
4       Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5       Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: main_sequenciador.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12  #include "Sequenciador.h" 
13  #include "Driver.h" 
14  #include "Monitor.h" 
15   
16  int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
17   
18   sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
19   sc_signal<sc_uint<2> > selecaoSignal; 
20   sc_signal<sc_uint<4> > entrada_1Signal,entrada_2Signal; 
21   sc_signal<sc_uint<8> > resultadoSignal; 
22   
23   Sequenciador *seq = new Sequenciador("seq"); 
24   seq->clock(clk); 
25   seq->selecao(selecaoSignal); 
26   seq->entrada_1(entrada_1Signal); 
27   seq->entrada_2(entrada_2Signal); 
28   seq->resultado(resultadoSignal); 
29   
30   Driver *d1 = new  Driver("Driver"); 
31   d1->d_selecao(selecaoSignal);       
32      d1->d_entrada_1(entrada_1Signal); 
33   d1->d_entrada_2(entrada_2Signal); 
34    
35   Monitor *m1 = new Monitor("Monitor"); 
36   m1->m_selecao(selecaoSignal); 
37   m1->m_entrada_1(entrada_1Signal); 
38   m1->m_entrada_2(entrada_2Signal); 
39   m1->m_resultado(resultadoSignal); 
40    
41   sc_start (300, SC_NS); 
42   //sc_start (); 
43    
44   return (0);  
45  } 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 28/03/2006 
9      Module: RAC2.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #ifndef _RAC2_ 
13  #define _RAC2_ 
14  #include <systemc.h> 
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15  #include "ContadorAnel.h" 
16  #include "ContadorGray.h" 
17  #include "fat.h" 
18  #include "Sequenciador.h" 
19  #include "Mux8_RAC2.h" 
20   
21   
22  SC_MODULE( RAC2 ) { 
23   
24       
25      /**  
26       * Define here the modules interfaces. All modules  
27    *  must have the same inputs and outputs to be possible 
28    *  reconfiguration 
29       */ 
30   sc_in<bool> clock; 
31   sc_in<sc_uint<2> > selecao; 
32   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1; 
33   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2; 
34   sc_out<sc_uint<8> > resultado; 
35   
36    
37   sc_in<sc_uint<3> > moduleID; 
38   /**  
39       * RAC signals 
40       * 
41       */ 
42      sc_signal<sc_uint<8> > resultadoEncriptadorSignal; 
43  sc_signal<sc_uint<8> > resultadoULASignal,resultadoContadorAnelSignal; 
44    sc_signal<sc_uint<8> > resultadoContadorGraySignal; 
45  sc_signal<sc_uint<8> >  resultadofatSignal,resultadoSequenciadorSignal; 
46 
47      /**  
48       * RAC modules instances 
49       */ 
50    ContadorAnel *contadorAnel_module; 
51    ContadorGray *contadorGray_module; 
52       fat *fat_module; 
53    Sequenciador *sequenciador_module; 
54    Mux8_RAC2 * mux8_module; 
55        
56      SC_CTOR(RAC2) 
57   { 
58    contadorAnel_module = new ContadorAnel("ContadorAnel"); 
59    contadorAnel_module->clock (clock); 
60    contadorAnel_module->selecao (selecao); 
61    contadorAnel_module->entrada_1 (entrada_1); 
62    contadorAnel_module->entrada_2 (entrada_2); 
63    contadorAnel_module->resultado (resultadoContadorAnelSignal); 
64     
65    contadorGray_module = new ContadorGray("ContadorGray"); 
66    contadorGray_module->clock (clock); 
67    contadorGray_module->selecao (selecao); 
68    contadorGray_module->entrada_1 (entrada_1); 
69    contadorGray_module->entrada_2 (entrada_2); 
70    contadorGray_module->resultado (resultadoContadorGraySignal); 
71   
72    fat_module = new fat("fat"); 
73    fat_module->clock (clock); 
74    fat_module->selecao (selecao); 
75    fat_module->entrada_1 (entrada_1); 
76    fat_module->entrada_2 (entrada_2); 
77    fat_module->resultado (resultadofatSignal); 
78   
79    sequenciador_module = new Sequenciador("Sequenciador"); 
80    sequenciador_module->clock (clock); 
81    sequenciador_module->selecao (selecao); 
82    sequenciador_module->entrada_1 (entrada_1); 
83    sequenciador_module->entrada_2 (entrada_2); 
84    sequenciador_module->resultado (resultadoSequenciadorSignal); 
85     
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86    mux8_module = new Mux8_RAC2("MUX8"); 
87    mux8_module->inA (resultadoEncriptadorSignal); 
88    mux8_module->inB (resultadoULASignal); 
89    mux8_module->inC (resultadoContadorAnelSignal); 
90    mux8_module->inD (resultadoContadorGraySignal); 
91    mux8_module->inE (resultadofatSignal); 
92    mux8_module->inF (resultadoSequenciadorSignal); 
93    mux8_module->index (moduleID); 
94    mux8_module->out (resultado); 
95   } 
96           
97   ~RAC2() 
98   { 
99     delete contadorAnel_module; 
100    delete contadorGray_module; 
101       delete fat_module; 
102    delete sequenciador_module; 
103    delete mux8_module; 
104   
105  } 
106           
107 }; // RAC2 module end 
108 #endif 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2    Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3     Centro de Informática - CIn 
4     Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5     Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 18/03/2006 
8      Last Update: 28/03/2006 
9      Module: RAC1.h 
10  *****************************************************************************/ 
11   
12  #ifndef _RAC1_ 
13  #define _RAC1_ 
14  #include <systemc.h> 
15  #include "Encriptador.h" 
16  #include "ULA.h" 
17  #include "Mux8_RAC1.h" 
18   
19   
20  SC_MODULE( RAC1 ) { 
21   
22       
23      /**  
24       * Define here the modules interfaces. All modules  
25    *  must have the same inputs and outputs to be possible 
26    *  reconfiguration 
27       */ 
28   sc_in<bool> clock; 
29   sc_in<sc_uint<2> > selecao; 
30   sc_in<sc_uint<4> > entrada_1; 
31   sc_in<sc_uint<4> > entrada_2; 
32   sc_out<sc_uint<8> > resultado;  
33   sc_in<sc_uint<3> > moduleID; 
34   /**  
35       * RAC signals 
36       */ 
37     sc_signal<sc_uint<8> > resultadoEncriptadorSignal; 
38 sc_signal<sc_uint<8> > resultadoULASignal,resultadoContadorAnelSignal; 
39   sc_signal<sc_uint<8> > resultadoContadorGraySignal; 
40 sc_signal<sc_uint<8> > resultadofatSignal,resultadoSequenciadorSignal; 
41     
42      /**  
43       * RAC modules instances 
44       */ 
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45       Encriptador *encriptador_module; 
46       ULA *ula_module; 
47    Mux8_RAC1 * mux8_module; 
48        
49      SC_CTOR(RAC1) 
50   { 
51      
52    encriptador_module = new Encriptador("encriptador"); 
53    encriptador_module->clock (clock); 
54    encriptador_module->selecao (selecao); 
55    encriptador_module->entrada_1 (entrada_1); 
56    encriptador_module->entrada_2 (entrada_2); 
57    encriptador_module->resultado (resultadoEncriptadorSignal); 
58   
59    ula_module = new ULA("ULA"); 
60    ula_module->clock (clock); 
61    ula_module->selecao (selecao); 
62    ula_module->entrada_1 (entrada_1); 
63    ula_module->entrada_2 (entrada_2); 
64    ula_module->resultado (resultadoULASignal); 
65    mux8_module = new Mux8_RAC1("MUX8"); 
66    mux8_module->inA (resultadoEncriptadorSignal); 
67    mux8_module->inB (resultadoULASignal); 
68    mux8_module->inC (resultadoContadorAnelSignal); 
69    mux8_module->inD (resultadoContadorGraySignal); 
70    mux8_module->inE (resultadofatSignal); 
71    mux8_module->inF (resultadoSequenciadorSignal); 
72    mux8_module->index (moduleID); 
73    mux8_module->out (resultado); 
74   } 
75           
76   ~RAC1() 
77   { 
78    delete encriptador_module; 
79        delete ula_module; 
80     delete mux8_module; 
81    
82   } 
83            
84  }; // RAC1 module end 
85  #endif 
 
 
 
 
1   /***************************************************************************** 
2     Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
3       Centro de Informática - CIn 
4       Adviser: Manoel Eusebio de Lima 
5       Project: Reconfigurable System Modeling in SystemC 
6      Authors: Halmos Fernando do Nascimento (hfn@cin.ufpe.br)  
7      First Version at: 17/03/2006 
8      Last Update: 17/03/2006 
9      Module: main_ula.cpp 
10  *****************************************************************************/ 
11  #include <systemc.h> 
12  #include "ula.h" 
13  #include "Driver.h" 
14  #include "Monitor.h" 
15   
16  int sc_main(int argc, char* argv[]) {  
17   
18   sc_clock clk("clk",2, SC_NS); 
19   sc_signal<sc_uint<2> > selecaoSignal; 
20   sc_signal<sc_uint<4> > entrada_1Signal,entrada_2Signal; 
21   sc_signal<sc_uint<8> > resultadoSignal; 
22    
23    
24   ULA *ula = new ULA("ula"); 
25   ula->clock(clk); 
26   ula->selecao(selecaoSignal); 
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27   ula->entrada_1(entrada_1Signal); 
28   ula->entrada_2(entrada_2Signal); 
29   ula->resultado(resultadoSignal); 
30    
31   Driver *d1 = new  Driver("Driver"); 
32   d1->d_selecao(selecaoSignal);       
33      d1->d_entrada_1(entrada_1Signal); 
34   d1->d_entrada_2(entrada_2Signal); 
35    
36   Monitor *m1 = new Monitor("Monitor"); 
37   m1->m_selecao(selecaoSignal); 
38   m1->m_entrada_1(entrada_1Signal); 
39   m1->m_entrada_2(entrada_2Signal); 
40   m1->m_resultado(resultadoSignal); 
41    
42   sc_start (300, SC_NS); 
43   //sc_start (); 
44    
45   return (0);  
} 
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