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Resumo 
 

Atualmente,  os dispositivos eletrônicos digitais programáveis vêm trazendo grandes  avanços quando na 

prototipação e na implementação de sistemas embarcados, especialmente aqueles que apresentam algum 

tipo de computação embarcada. Estes dispositivos são largamente utilizados em áreas como 

telecomunicações, redes de computadores, tratamento de sinais, controle, etc. Particularmente,  

dispositivos lógicos programáveis como os  FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) têm  apresentado 

vantagens especiais por apresentarem características e recursos  computacionais implementadas em 

hardware, em sua reconfiguração. Esta característica permite que este tipo de dispositivo possa ser  

reprogramado total ou parcialmente de acordo com a demanda  do projeto, através de núcleos de 

hardware  previamente sintetizado e armazenado em bibliotecas de componentes.  

O principal  problema a ser abordado neste trabalho diz respeito à necessidade de ferramentas 

adequadas para análise e síntese de aplicações com características de tempo real em hardware 

reconfigurável. Estas aplicações, que no contexto deste trabalho,  são implementadas em hardware, 

necessitam ter suas tarefas adequadamente escalonadas ao longo do tempo, de acordo com os requisitos 

temporais impostos pela aplicação. A forma como esta distribuição  de tarefas é feita  pode degradar o 

desempenho do sistema ou fazer com que não seja possível garantir que todos os requisitos da aplicação 

sejam atendidos. 

O objetivo desta Tese é portanto, propor um novo método de escalonamento de tarefas para 

aplicações em tempo real em arquiteturas parcial e dinamicamente reconfiguráveis baseadas em FPGAs. 

A metodologia proposta, usa como linguagem interna para representação e modelagem de sistemas, redes 

de Petri temporizadas. Para tal, considera-se inicialmente as especificações temporais da aplicação como 

um todo e particularmente de cada tarefa que compõe a aplicação, a interdependência de dados entre estas 

tarefas e a arquitetura onde será implementada a aplicação.  

Nesta tese é apresentado o estado da arte em projetos com FPGAs, bem como uma revisão dos 

métodos de escalonamento de tarefas que podem ser implementados em sistemas baseados nestes 

dispositivos. As principais contribuições desta tese referem-se a geração de um conjunto de 

escalonamentos que atendam as especificções de precedencia e de tempo da aplicação e a seleção de um 

escalonamento em particular  que apresente o melhor desempenho temporal do conjunto gerado para 

implementação em FPGA. De acordo com estes levantamentos e juntamente com os resultados obtidos, 

conclui-se que a metodologia desenvolvida representa uma efetiva contribuição ao projeto de sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis. Exemplos são discutidos como forma de demonstrar a metodologia 

sugerida bem como, suas vantagens e limitações. 

 

Palavras chave: FPGAs, Reconfiguração parcial e dinâmica, aplicações em tempo real, escalonamento 

de tarefas, redes de Petri. 
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Abstract 
 

Nowadays, digital programmable electronic devices come bringing several advances 

when the prototyping and implementation of embedded systems, especially the ones 

that present some kind of embedded computation. These devices are broadly used in 

areas as telecommunications, computers network, signals treatment, control, and so on. 

Particularly, devices as FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) have been 

introducing special advantages by presenting computational resources implemented in 

hardware, in its reconfiguration.  This characteristic allows this kind of device can be 

reprogrammed total or partially according to the demand of the project, through 

hardware cores previously synthesized in libraries. 

The main problem boarded in this work tackles with the necessity of adequate tools for 

applications analysis and synthesis with characteristics of real time in reconfigurable 

hardware. These applications, which in the context of this work are implemented in 

hardware, need to have their tasks adequately scheduled along time. The way as this 

tasks distribution is made, can degrade the performance of the system or to make not be 

possible to meet all the requirements of the application to be attended.  

The goal of this thesis is to propose a new tasks scheduling method for applications in 

real time in partial and dynamically reconfigurables architectures based on FPGAs. The 

methodology uses as internal language timed Petri nets representation. 

For such, it considers initially the temporal specifications of the application and of each 

task that composes the application, the data interdependence between these tasks and 

the architecture where will be implemented the application. 

In this thesis is introduced the state of the art in implementation with dynamically 

reconfigurables FPGAs, as well as, a revision of the tasks scheduling methods that can 

be implemented in systems based in these devices. These considerations situate the 

developed methodology as an effective contribution to the project of dynamically 

reconfigurables systems. 

 

Index terms: FPGAs, Dynamic and Partial Reconfiguration, Real-Time Applications, 

Tasks Scheduling, Petri Nets 

 



 4 

Índice 

 
Capítulo 1 ................................................................................................................... 14 
Introdução................................................................................................................... 14 

1.1 Motivação ......................................................................................................... 16 
1.2 Descrição do Problema Abordado ..................................................................... 17 
1.3 Objetivos........................................................................................................... 18 
1.4 Contribuição...................................................................................................... 19 
1.5 Estrutura do Documento.................................................................................... 20 

 
Capítulo 2 ................................................................................................................... 21 
Cenário Tecnológico em Sistemas Dinamicamente Reconfiguráveis ........................... 21 

2.1 Introdução aos Sistemas Dinamicamente Reconfiguráveis................................. 22 
2.2 Granularidade em Sistemas Reconfiguráveis ..................................................... 24 
2.3 Classificação dos Sistemas Reconfiguráveis ...................................................... 25 
2.4 Modelos de Áreas Reconfiguráveis em FPGAs.................................................. 27 

2.4.1 Modelos de Área 2D................................................................................... 27 
2.4.2 - Modelos de Área 1D................................................................................. 28 

2.5 - Exemplos de Arquiteturas Dinamicamente Reconfiguráveis............................ 29 
2.5.1 - Família ORCA da Lattice ......................................................................... 29 
2.5.2 - Família Atmel AT40K.............................................................................. 30 
2.5.3 - Famílias Xilinx Virtex.............................................................................. 34 

2.6 - Conclusões...................................................................................................... 42 
 
Capítulo 3 ................................................................................................................... 44 
Métodos de Escalonamento Aplicáveis a Sistemas em Tempo Real ............................ 44 

3.1 Introdução ......................................................................................................... 44 
3.2 Características dos Processos............................................................................. 45 
3.3 Métodos de Escalonamento ............................................................................... 46 

3.3.1 Algoritmo RM (Rate Monotonic)................................................................ 46 
3.3.2 Algoritmo EDF (Earliest Deadline First)..................................................... 47 
3.3.3 Algoritmo MLF ( Minimun Laxity First) .................................................... 48 

3.4 Conclusões........................................................................................................ 49 
 
Capítulo 4 ................................................................................................................... 50 
Trabalhos Relacionados e o Estado da Arte................................................................. 50 

4.1 Metodologias de Escalonamento em Sistemas Baseados em FPGAs.................. 50 
4.1.1 A Metodologia de Walder e Platzner .......................................................... 50 
4.1.2 A Metodología de Maestre et al. ................................................................. 54 
4.1.3 As Metodologias de Escalonamento de Danne e Platzner............................ 58 
4.1.4 A Metodologia de Stewart e Khosla............................................................ 66 

4.2 Metodologias de Suporte a Implementação de Escalonamento........................... 70 
4.2.1 A Metodologia de Implementação de Walder e Platzner ............................. 70 
4.2.2  A Metodologia de Implementação de Wigley e Kearney............................ 75 

4.3 Conclusões........................................................................................................ 80 
 
 
 
 



 5 

Capítulo 5 ................................................................................................................... 82 
Redes de Petri ............................................................................................................. 82 

5.1 Introdução ......................................................................................................... 82 
5.2 Modelagem com Redes de Petri ........................................................................ 85 

5.2.1 Seqüenciamento ......................................................................................... 85 
5.2.2 Distribuição................................................................................................ 86 
5.2.3 Sincronização ............................................................................................. 86 
5.2.4 Conflito ...................................................................................................... 86 
5.2.5 Junção ........................................................................................................ 87 
5.2.6 Confusion ................................................................................................... 87 

5.3 Modelagem de Processos................................................................................... 88 
5.3.1 Processos Paralelos..................................................................................... 88 
5.3.2 Exclusão Mútua.......................................................................................... 88 
5.3.3 Computação Dataflow ................................................................................ 89 
5.3.4 Sistema Pipeline ......................................................................................... 90 

5.4 Redes temporizadas........................................................................................... 91 
5.4.1 Time Petri Nets ........................................................................................... 93 
5.4.2 Timed Petri Nets......................................................................................... 93 

5.5 Propriedades das Redes de Petri ........................................................................ 94 
5.5.1 Propriedades Comportamentais .................................................................. 94 
5.5.2 Propriedades Estruturais ............................................................................. 97 
5.5.3 Métodos de Análise .................................................................................... 98 

5.6 Conclusões...................................................................................................... 100 
 
Capítulo 6 ................................................................................................................. 101 
Modelo de um Escalonador para Aplicações Reconfiguráveis em Tempo Real.......... 101 

6.1 Introdução ....................................................................................................... 102 
6.2 Definição Formal da Metodologia ................................................................... 104 

6.2.1 Rede de Petri Temporizada ....................................................................... 104 
6.2.2 Conjunto de Transições Habilitadas .......................................................... 105 
6.2.3 Clock........................................................................................................ 106 
6.2.4 Aplicação e seu Conjunto de Tarefas ........................................................ 106 
6.2.5 Restrições da Arquitetura.......................................................................... 107 
6.2.6 Marcação Alcançável em uma Rede de Petri Temporizada ....................... 108 
6.2.7 Conjunto de Escalonamentos Alcançáveis ................................................ 108 
6.2.8 Escalonamento Ótimo de Tarefas.............................................................. 108 
6.2.9 Modelo de Tarefas.................................................................................... 110 
6.2.10 Modelo Para Dependência de Dados Entre Tarefas ................................. 113 
6.2.11 Modelo de Aplicação.............................................................................. 114 

6.3 Análise da Ordem de Complexidade do Modelo .............................................. 116 
6.3.1 Rede sem Restrição de Área e Precedência ............................................... 117 
6.3.2 Rede sem Restrição de Área com Precedência .......................................... 118 
6.3.3  Rede com Restrição de Área sem Precedência ......................................... 118 
6.3.4 Rede com Restrição de Área e com Precedência ....................................... 120 
6.3.5 Rede com Restrição de Área, Precedência e Controle de Deadline............ 120 

6.4 Método de Mapeamento de Tarefas no FPGA ................................................. 121 
6.5 Fluxo de projeto .............................................................................................. 123 
6.6 Conclusões...................................................................................................... 125 

 
 



 6 

Capítulo 7 ................................................................................................................. 126 
Estudo de Caso ......................................................................................................... 126 

7.1 Estudo de Caso com o Modelo de Aplicação em TPN...................................... 126 
7.2 Implementação do Escalonador em uma Plataforma Reconfigurável ............... 130 
7.3 Conclusões...................................................................................................... 136 

 
Capítulo 8 ................................................................................................................. 138 
Conclusões................................................................................................................ 138 

8.1 Trabalhos futuros ............................................................................................ 140 
 
Referências Bibliográficas ........................................................................................ 142 
 
Apêndice A............................................................................................................... 155 
Metodologia de Geração de Arquivos de Reconfiguração Parciais ............................ 155 
 
Apêndice B............................................................................................................... 159 
Metodologia de Implementação de Auto Reconfiguração em FPGAs Virtex II ......... 159 
 
Apêndice C............................................................................................................... 162 
Descritivo e Diagrama de Classes da Ferramenta PNBuilder ..................................... 162 
 
Apêndice D............................................................................................................... 166 
Relatório da Ferramenta INA com Resultado do Escalonamento da Aplicação de Teste
................................................................................................................................. 166 
 
Apêndice E ............................................................................................................... 171 
Código PNT e TMD da Aplicação ............................................................................. 171 
 
Publicações............................................................................................................... 177 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Relação de Figuras 
 
Figura 1.1: Exemplo para escala de tarefas.................................................................. 18 
 
Figura 2.1: Extensão do ciclo de vida de um projeto através de atualizações com 

reconfiguração..................................................................................................... 24 
Figura 2.2: Modelos para Áreas Reconfiguráveis. (a) e (b) modelos 2D; (c) e (d) 

modelos 1D. ........................................................................................................ 27 
Figura 2.3: Arquitetura de FPGA Lattice ORCA. ........................................................ 29 
Figura 2.4: Arquitetura do FPGA Atmel AT40K......................................................... 31 
Figura 2.5: Interconexão de células reconfiguráveis no Atmel AT40K. (a) Conexão 

entre células; (b) Conexão entre barramentos....................................................... 32 
Figura 2.6: Célula reconfigurável no Atmel AT40K. ................................................... 33 
Figura 2.7: Atmel AT40K implementando Cache Logic.............................................. 34 
Figura 2.8: Arquitetura Virtex II. ................................................................................ 35 
Figura 2.9:  CLB Virtex II........................................................................................... 35 
Figura 2.10: Slice em um CLB Virtex II...................................................................... 36 
Figura 2.11: Diagrama em blocos do sistema auto reconfigurável. .............................. 38 
Figura 2.12: Arquitetura do subsistema de software auto reconfigurável. .................... 38 
Figura 2.13: Disponibilização da área reconfigurável em SO e tarefas de usuário. ....... 40 
Figura 2.14: Diagrama em bloco da plataforma reconfigurável.................................... 41 
Figura 2.15: Blocos internos do Módulo C-FPGA. ...................................................... 42 
 
Figura 4.1:  Modelo da arquitetura de Walder e Platzner. ............................................ 51 
Figura 4.2 : Estrutura do escalonador on-line. ............................................................. 52 
Figura 4.3: Diagrama em blocos da Arquitetura MorphoSys. ....................................... 55 
Figura 4.4:  Processamento MPEG. (a) Seqüência e granularidade MPEG; (b) 

Escalonamento de um frame de imagem; (c) Uma alternativa de escalonamento. 56 
Figura 4.5: Exemplo de DFG com partições (sub-kernels) para modelamento da 

aplicação. ............................................................................................................ 58 
Figura 4.6: Escalonamento preemptivo de três tarefas periódicas em FPGA................ 60 
Figura 4.7: Algoritmo EDF-NF................................................................................... 61 
Figura 4.8: Algoritmo MSDL. ..................................................................................... 63 
Figura 4.9: Escalonamento MSDL de servidores de tarefas. ........................................ 64 
Figura 4.10: Percentual de escalonamento para as técnicas EDF-NF e MSDL. ............ 65 
Figura 4.11 : Exemplo demonstrativo da metodologia MUF........................................ 68 
Figura 4.12:  Codificação do valor de urgência. .......................................................... 69 
Figura 4.13: Módulos do sistema operacional em execução na CPU e no FPGA. ........ 71 
Figura 4.14: Módulos do sistema operacional e Tasks slots no FPGA.......................... 74 
Figura 4.15: Exemplo de grafo de tarefas e particionamento no FPGA. ....................... 76 
Figura 4.16:  Arquitetura do sistema operacional para sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis.................................................................................................... 77 
 
Figura 5.1: Representação gráfica dos elementos de uma rede de Petri. ....................... 84 
Figura 5.2: Exemplo de uma rede de Petri. (a) Formalismo matemático;  (b) 

Representação gráfica antes do disparo; (c) Representação gráfica após o disparo.
............................................................................................................................ 85 



 8 

Figura 5.3: redes de Petri elementares. (a) Seqüenciamento;  (b) Distribuição;  (c) 
Sincronização;  (d) Conflito (escolha não determinística); (e) Conflito efetivo; (f) 
Junção. ................................................................................................................ 86 

Figura 5.4: Confusion. (a) Confusion simétrico;  (b) Confusion assimétrico................. 87 
Figura 5.5: Atividades em paralelo representadas pelas transições t1 e t2. .................... 88 
Figura 5.6: Exclusão mútua......................................................................................... 89 
Figura 5.7: Computação dataflow................................................................................ 90 
Figura 5.8: Pipeline de dois estágios. .......................................................................... 90 
 
Figura 6.1: Exemplo de uma rede de Petri temporizada. (a) Marcação inicial;  (b) 

Marcação após o disparo de t0. .......................................................................... 105 
Figura 6.2: Determinação do grafo de estados: (a) Exemplo de rede de Petri;  (b)  

Árvore de estados e caminho de menor custo para uma determinada marcação.. 109 
Figura 6.3: Modelo de tarefa em rede de Petri temporizada. ...................................... 112 
Figura 6.4: Modelo para dependência de dados em redes de  Petri (a) Dependência única 

(b) Dependência múltipla. ................................................................................. 114 
Figura 6.5: Modelo de aplicação em rede de Petri. .................................................... 115 
Figura 6.6: Modelo simplificado do escalonador em TPN. ........................................ 117 
Figura 6.7: Modelo simplificado do escalonador com distribuidor de áreas 

reconfiguráveis.................................................................................................. 119 
Figura 6.8: Exemplo de alocação de tarefas pelo algoritmo Left-Edge. (a) Resposta do 

escalonador; (b) Alocação das tarefas nas áreas reconfiguráveis. ....................... 122 
Figura 6.9: Fluxo de Projeto para geração de escalonamento e implementação em 

plataforma reconfigurável.................................................................................. 123 
Figura 6.10: Exemplo de representação de rede de Petri. (a) Representação gráfica; (b) 

Descrição pnt; (c) Descrição tmd....................................................................... 124 
 
Figura 7.1: Exemplo de representação da aplicação da Seção 6.1 em rede de Petri. ... 127 
Figura 7.2: Resultado do escalonamento de menor custo temporal. ........................... 129 
Figura 7.3: Plataforma de reconfiguração parcial para validação da metodologia de 

escalonamento................................................................................................... 131 
Figura 7.4: Detalhe do módulo de Configuração IP-SelectMAP. ............................... 131 
Figura 7.5: Implementação das tarefas em FPGA Xilinx Virtex II. ............................ 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Relação de Tabelas 
 

Tabela 4.1 – Geração de Servidores para escalonamento MSDL ................................. 64 
 
Tabela 6.1: Exemplo de especificação de aplicação................................................... 116 
 
Tabela 7.1: Variação de deadline da aplicação e seu efeito no escalonamento de tarefas.

.......................................................................................................................... 128 
Tabela 7.2: Requerimentos da aplicação de teste ....................................................... 134 
 
Tabela 8.1: Comparativo entre Metodologias de Escalonamento ............................... 139 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 

Glossário 
 

AVALON Especificação de barramento utilizada para interconexão entre 

periféricos em um sistema baseado em chip programável 
 

API   Application Programming Interface 
 

ASIC   Application Specific Integrated Circuit 

 

BITSTREAM Arquivo de Bits contendo diversas informações de controle e 

configuração, que é transmitido à memória de configuração de 

um FPGA Xilinx de modo a carregar uma nova configuração 

parcial ou total  neste dispositivo. 

 

BRAM  Block RAM 

 

CLB   Configurable Logic Block 

 

CPLD   Complex Programmable Logic Device 

 

DFG Data Flow Graph 

 

DMA Direct Memory Access 

 

DPGA Dynamically Programmable Gate Arrays – Dispositivos 

programáveis que permitem a replicação interna da memória de 

configuração, com mais de uma configuração, de modo a se obter 

reconfiguração com grande desempenho. 

 

DSP   Digital Signal Processor 

 

EDF Earliest Deadline First – Método de escalonamento 
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EPROM Erasable Programmable Read Only Memory 

 

EEPROM Electrical Erasable Programmable Gaste Array 

 

FPGA Field Programmable Gate Array – Matriz de elementos lógicos 

programáveis em campo. Dispositivo que permite a programação 

de uma matriz de elementos configuráveis através dos dados de 

uma memória interna de configuração e malha de roteamento. 

 

FRAME Unidade atômica de reconfiguração em FPGAs. Representa a 

menor informação que pode ser armazenada na memória de 

reconfiguração do FPGA. 

 

FCFS   First Come First Served – Método de escalonamento 

 

HDL   Hardware description language 

 

ICAP   Internal Configuration Access Port 

 

IOB   Input/Output Blocks 

 

IP   Intellectual Property 

 

JTAG   Join Test Action Group 

 

LUT Look-Up Table 

 

MLF Minimun Laxity First – Método de escalonamento 

 

MPEG Moving Picture Experts Group – Padrão de compressão de vídeo 

digital. 

MUF Maximun Urgency First – Método de escalonamento 
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NRE Non Recurrent Engineering Cost – Custos inerentes não 

recorrentes associados ao desenvolvimento de um projeto 

específico. 

 

OPB On-chip Peripheral Bus – Barramento periférico interno para 

interligação com um processador embarcado 

 

PAL Programmable Array Logic – Dispositivo programável de um só 

plano de lógica programável AND seguida por um plano de 

lógica OR, mais flip-flops para implementação de lógica 

seqüencial. 

 

PLA Programmable Logic Array – Dispositivo programável composto 

basicamente por dois níveis distintos de lógica programável: 

AND e OR. 

 

PPC   Power PC – Processador IBM PowerPC RISC 

 

RAM Random Access Memory – Memória de Acesso aleatório (Leitura 

e escrita) 

 

RM Rate Monotonic – Método de escalonamento 

 

ROM Read Only Memory – Memória apenas de leitura 

 

RTR Run Time Reconfiguration – Reconfiguração em Tempo de 

Execução 

 

SDR   Sistema Dinamicamente Reconfigurável 

 

SO   Sistema Operacional 

 

TPN   Timed Petri Net – Rede de Petri Temporizada. 
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TTM   Time-to-Market 

 

UCF   User Constraint File 

 

ULA Unidade Lógica e Aritmética 

 

VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description 

Language 

 

VLSI Very Large Scale Integration 
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Capítulo 1 

Introdução  

Atualmente,  os dispositivos eletrônicos digitais programáveis vêm trazendo grandes  

avanços quando na prototipação e na implementação de sistemas embarcados, 

especialmente aqueles que apresentam algum tipo de computação embarcada. Estes 

dispositivos são largamente utilizados em áreas como telecomunicações, redes de 

computadores, tratamento de sinais, controle, etc. Particularmente,  dispositivos como 

os  Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) [13] têm  incorporado vantagens 

especiais por apresentarem características e recursos  computacionais implementadas 

em hardware em sua reconfiguração. Esta característica permite que este tipo de 

dispositivo possa ser  reprogramado total ou parcialmente de acordo com a demanda  do 

projeto, através de núcleos previamente sintetizados e armazenados em bibliotecas [82]. 

Paralelamente, estes dispositivos também vêm apresentando um alto nível de 

desempenho e capacidade de integração, o  que antes era  restrito a sistemas voltados 

para aplicação específica, denominados Application Specific Integrated Circuits 

(ASICs) [54].  

Os ASICs  apresentam a vantagem de menor custo se comparado aos FPGAs,  

quando produzidos em larga escala. Entretanto, FPGAs apresentam maior flexibilidade 

e baixo custo na  prototipação de sistemas digitais [28].  

FPGAs analógicos também começam a ser oferecidos pela indústria, mas em 

uma escala menor, permitindo apenas que pequenos filtros possam ser integrados ao 

sistema [4].  

Como evolução dos FPGAs tradicionais, denominados FPGAs estaticamente 

reconfiguráveis, FPGAs parcialmente reconfiguráveis apresentam-se como um sub-

conjunto destes dispositivos, cuja característica principal é a habilitação de 

reconfiguração de algumas de suas áreas enquanto outras permanecem ativas e sem 

alteração. Esta característica é chamada muitas vezes de reconfiguração on-the-fly [20], 

uma vez que outras regiões do chip que exercem computação no sistema continuam 

operantes durante a reconfiguração. Um fator adicional a ser considerado, refere-se ao 

custo de produção dos FPGAs, que vem  ano após ano sendo reduzido, devido ao 

estabelecimento de novas tecnologias semicondutoras e aumento da produção [81].  
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As vantagens dos sistemas reconfiguráveis são inequívocas. Algoritmos 

implementados em hardware podem ser adaptados rapidamente para novas necessidades 

ou requisitos do projeto, estendendo o seu tempo de vida útil, sem a necessidade de se 

confeccionar um novo hardware, em uma Fundição de silício (Silicon Foundry). 

Sistemas podem ainda se auto reconfigurar, de forma a operar de maneira segura ou 

com tolerância à falhas. Tarefas implementadas em hardware  podem ser carregadas no 

FPGA de acordo com uma demanda de utilização, gerando economia de recursos e de 

energia. Ao mesmo tempo, devido às altas densidades de lógica programável disponível 

nestes dispositivos, permite-lhes também  o processamento massivo de dados através da 

execução  paralela de tarefas através da análise do processo de síntese, de acordo com a 

aplicação, aumentando seu desempenho [32]. Esta alta capacidade de lógica 

programável, permite também que sistemas complexos possuindo núcleos de 

microprocessadores, memórias, controladores de barramento e dispositivos de E/S 

dedicada à aplicação,  possam ser implementados em um único chip. Estes sistemas  

denominados “Sistema em um único Circuito integrado” (System-on-Chip) ou apenas 

SoC  são compostos por estes blocos lógicos, pré-sintetizados, denominados IP 

(Intellectual Property – Propriedade Intelectual). Estes núcleos apresentam-se como 

dispositivos testados e prontos, disponíveis para aquisição ou presentes nas bibliotecas 

das ferramentas de prototipação. Este novo tipo de abordagem no desenvolvimento de 

sistemas, que muitas vezes é baseado em plataformas, tem permitido  uma rápida 

implementação de protótipos, com maior confiabilidade, rapidez na implementação,  

facilidade de testes e melhor planejamento do projeto.  

Embora o desenvolvimento tecnológico venha provocando inúmeras vantagens 

para sua aplicação, autores tais como Guccione [25], Platzner [45] [61], Tatineni [56] e 

Zhang [78], expõem a grande carência de metodologias e ferramentas que venham a 

facilitar a implementação de sistemas reconfiguráveis. As possibilidades de uso se 

apresentam de forma tão abrangente que torna difícil uma generalização de 

metodologias. De fato, diversos trabalhos vem sendo apresentados na tentativa de suprir 

as lacunas referentes à falta de ferramentas e métodos, com o objetivo de permitir a 

implementação eficiente de projetos em reconfiguração [18].  Atualmente, ferramentas 

de síntese de alto nível  HLS  (High Level Sinthesys) para sistemas reconfiguráveis 

praticamente inexistem  , sendo síntese lógica o nível mais freqüentemente empregado 

atualmente. Torna-se necessário portanto o desenvolvimento de ferramentas que 
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permitam o uso adequado dos recursos existentes no sentido de viabilizar aplicações de 

alto desempenho. 

1.1 Motivação 

Uma das maiores dificuldades no projeto de sistemas digitais dinamicamente 

reconfiguráveis refere-se à implementação das atividades comuns a sistemas digitais 

complexos tais como escalonamento, posicionamento e roteamento de tarefas de 

hardware [41] [63] [84]. Da mesma forma que na maioria das ferramentas de síntese de 

sistemas digitais, a definição destas atividades fazem parte de um fluxo de projeto para 

implementação de um sistema reconfigurável  e representam um dos maiores gargalos 

de projeto. Durante este fluxo de projeto, diversos fatores característicos da aplicação 

devem ser considerados, como por exemplo a área ocupada pelas tarefas, suas 

intercomunicações, o tempo de execução e a seqüência de carregamento, de modo a se 

obter o melhor desempenho de execução. Definimos no contexto desta tese, que o termo 

aplicação refere-se a um conjunto de tarefas que apresentam restrições temporais e 

interdependência de dados.  

O Planejamento e implementação de sistemas dinamicamente reconfiguráveis 

não são atividades triviais e as metodologias usualmente empregadas por fabricantes de 

dispositivos não tem sido suficientemente bem descritas. Algumas das ferramentas 

desenvolvidas muitas vezes são direcionadas apenas para uma aplicação específica. 

Alguns sistemas sugerem ainda  o uso de  um sistema operacional voltado para 

reconfiguração, responsável pelo controle de todas as atividades de escalonamento e 

salvamento de contextos [61]. 

De acordo com diversos levantamentos realizados ao longo desta pesquisa e 

coincidindo com as observações de Santibrabbob et al. [5], considerando as 

características operacionais de sistemas dinamicamente reconfiguráveis, existem 

atualmente duas classes básicas de problemas em estudo. A primeira refere-se à 

minimização dos custos de reconfiguração com relação à execução de um dado conjunto 

de processos. Algumas das abordagens a este problema foram dadas por [8], [15] e [17]. 

A segunda  classe de problemas se refere a como escalonar processos ou tarefas em 

tempo real em uma arquitetura baseada em FPGAs dinamicamente reconfiguráveis. O 

principal objetivo para esta classe de problemas é como eliminar ou minimizar o 

número de processos perdidos por deadline [45] [46] [64] [65]. 
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Particularmente estamos interessados em aplicações que sejam periódicas e de 

tempo real,  composta de diversas tarefas, a serem  carregadas e executadas em um 

tempo limite de forma cíclica. Ao melhor do nosso conhecimento, atualmente inexistem 

abordagens que promovam um escalonamento de tarefas para aplicações periódicas, e 

que apresentem conjuntamente características de ter tarefas em tempo real e 

implementadas em FPGAs parcialmente reconfiguráveis. Portanto,  o desenvolvimento 

de metodologias que atendam estas características contribuirá para um melhor 

desempenho em aplicações em tempo real que requeiram validação prévia, em um 

ambiente de prototipação rápida. 

1.2 Descrição do Problema Abordado 

O principal  problema a ser abordado neste trabalho diz respeito à necessidade de 

ferramentas adequadas para análise e síntese de aplicações com características de tempo 

real em hardware reconfigurável. Estas aplicações que, em geral,  são implementadas 

em software, necessitam ter suas tarefas adequadamente escalonadas. ao longo do 

tempo. A forma como esta distribuição  de tarefas é feita,  pode degradar o desempenho 

do sistema ou fazer com que não seja possível garantir que todos os requisitos da 

aplicação sejam atendidos.  

A Figura 1 mostra um exemplo onde a ordem de carregamento de tarefas de 

hardware pode atender ou não a especificação de uma aplicação. Neste exemplo temos 

uma aplicação composta por três tarefas A, B e C, não preemptivas1 entre si. Estas 

tarefas são especificadas em termos de tempo de liberação (partida), tempo de 

computação e tempo máximo de computação admitido (deadline). Neste caso A = (0, 6, 

10), B = (2, 2, 4) e C = (0, 18, 20). Supondo que a arquitetura de execução destas tarefas 

seja um FPGA dinamicamente reconfigurável, temos como recursos de execução duas 

regiões distintas que podem abrigar qualquer uma das tarefas especificadas. Chamamos 

a ordem de carregamento das tarefas nestas regiões reconfiguráveis como a escala ou 

escalonamento das tarefas da aplicação.  

A Figura 1(a) mostra uma escala em que as especificações das tarefas não são 

atendidas. Neste caso a tarefa C ocupa a região reconfigurável 1 do FPGA. A região 2 é 

ocupada ora pela tarefa A, ora pela tarefa B. Nesta Figura, o gráfico para a escala 

mostra que a ordem de execução das tarefas na região 2 (A e posteriormente B), não 

1 preempção é a capacidade de uma tarefa interromper outra em curso para ser atendida quando existe uma concorrência entre estas 
tarefas 
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atende as especificações das tarefas, uma vez que B se estende além do seu tempo de 

deadline.  

A Figura 1(b) mostra uma escala diferente, onde B antecede A. Neste caso todas 

as restrições temporais especificadas são atendidas.  

 
Figura 1.1: Exemplo para escala de tarefas. 

 

O exemplo mostra na verdade dois casos distintos de escalonamento. No 

primeiro caso (Figura 1(a)) temos um escalonamento dinâmico (runtime scheduling- 

Escalonamento em tempo de execução). Utiliza-se neste caso, uma política de “o 

primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido” (FCFS – First come, first serve). De 

acordo com as especificações temporais das tarefas, este tipo de escalonamento é 

complexo e muitas vezes não apropriado, como no exemplo da Figura 1(a),   uma vez 

que  especificações temporais podem não ser  adequadamente atendidas.  

No segundo caso (Figura 1(b)), temos um escalonamento estático (pré runtime 

scheduling). Neste caso, todas as especificações temporais são atendidas devido à 

previsibilidade das tarefas. Ambos os métodos podem ser implementados em FPGAs 

dinamicamente reconfiguráveis. 

 

1.3 Objetivos 

Baseado na descrição do problema apresentado na Seção anterior, o principal objetivo 

desta tese é o desenvolvimento de uma metodologia para geração de escalonamento 

estático visando arquiteturas de hardware com características de reconfiguração 

dinâmica e parcial. A reconfiguração dinâmica/parcial de componentes de harwdare  

permite melhor uso destes recursos com a redução de área de implementação, 
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permitindo que no tempo, tarefas diferentes possam ser executadas no mesmo espaço do 

FPGA. A metodologia considera inicialmente as especificações temporais da aplicação 

como um todo e particularmente de cada tarefa que compõe a aplicação, a 

interdependência entre estas tarefas e a arquitetura onde será implementada. 

Este  objetivo geral é alcançado através dos seguintes passos: (i) verificação da 

possibilidade da geração do escalonamento, quais as escalas que atendem às restrições 

da aplicação e qual delas apresenta o menor tempo de execução. (ii) construção de um 

fluxo de projeto para implementação de sistemas reconfiguráveis com tarefas em tempo 

real. Adicionalmente, foi desenvolvida uma metodologia de análise baseada  em redes 

de Petri temporizadas, para o modelamento da aplicação na arquitetura de 

implementação juntamente com as características temporais e de interdependência de 

dados entre as tarefas. 

1.4 Contribuição 

Este trabalho tem como contribuição principal a disponibilização de um novo método 

de escalonamento estático de tarefas para aplicações de tempo real em arquiteturas 

baseadas em FPGAs parcial e dinamicamente reconfiguráveis. A metodologia na forma 

como é apresentada,  embora não exclua outras arquiteturas, representa uma 

contribuição àquelas já existentes ao projeto de sistemas embarcados, por ser voltada 

especialmente para reconfigurações parciais de hardware. O método de projeto 

considera restrições temporais tanto na execução de tarefas, quanto aos aspectos de 

reconfiguração, de forma a alcançar um escalonamento esperado, a partir de um 

formalismo em redes de Petri. Esta metodologia difere de trabalhos anteriores [37] [45] 

por buscar entre as escalas possíveis, aquela com menor tempo de execução e estar 

voltada para arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis. 

 A metodologia desenvolvida neste trabalho agrega maior utilização da área de 

processamento por utilizar o conceito de hardware virtual. Isto significa que apenas as 

tarefas necessárias em dado momento são configuradas na arquitetura, gerando 

economia de recursos e de potencia dispendida. Adicionalmente, tarefas implementadas 

em hardware, apresentam melhor desempenho que um modelo baseado em software. 

Adicionalmente, ao melhor do nosso conhecimento, não existe uma metodologia que 

empregue um formalismo como redes de Petri para a análise e solução do problema. 

Isto representa uma importante contribuição, uma vez que esta metodologia permite que 
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seja estendida para outros problemas que não são objeto da tese, como por exemplo,  a 

adaptação do tamanho físico da tarefa com uma granularidade específica na arquitetura 

de implementação (vide conclusões e trabalhos futuros). 

 

1.5 Estrutura do Documento 

O restante deste documento está estruturado da forma como se segue: O Capítulo 2 

apresenta uma breve descrição do cenário tecnológico em sistemas reconfiguráveis, 

especialmente àqueles voltados para sistemas em tempo real. O Capítulo 3 apresenta 

uma síntese sobre sistemas em tempo real e o problema de escalonamento, mostrando as 

principais técnicas que podem ser utilizadas em sistemas reconfiguráveis. O Capítulo 4 

apresenta uma revisão sobre os trabalhos mais recentes acerca de reconfiguração parcial 

e dinâmica de FPGAs mostrando o estado da arte em reconfiguração, com ênfase na 

geração de escalonamento e tarefas de tempo real. O Capítulo 5 apresenta uma revisão 

sobre as redes de Petri, mostrando como este formalismo é utilizado para modelar as 

diversas situações encontradas em sistemas embarcados e de tempo real. 

Adicionalmente, são apresentadas as principais extensões temporais, as propriedades e 

métodos das redes de Petri. O Capítulo 6 descreve o método de geração de 

escalonamento de tarefas em arquitetura parcial e dinamicamente reconfiguráveis, foco 

principal deste trabalho. Este Capítulo apresenta três principais abordagens: O modelo 

formal de tarefas, o modelo de precedência entre tarefas e finalmente o modelo geral de 

aplicação em tempo real. Neste Capítulo também são descritos o fluxo de projeto para o 

modelo de escalonador e sua implementação, a funcionalidade da geração de 

escalonamento e o método de mapeamento das tarefas na arquitetura reconfigurável. O 

Capítulo 7 apresenta um estudo de caso representativo de forma a validar a metodologia 

desenvolvida. Adicionalmente é apresentada uma descrição de uma plataforma de 

reconfiguração, desenvolvida para a implementação da metodologia. Finalizando, o 

Capítulo 8 traz as conclusões desta Tese e direciona a pesquisa para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Cenário Tecnológico em Sistemas 

Dinamicamente Reconfiguráveis 

 
Sistemas reconfiguráveis vêm despertando o interesse de projetistas de sistemas digitais 

devido principalmente à flexibilidade anteriormente encontrada apenas em dispositivos 

tais como DSPs, microcontroladores e microprocessadores [4]. As vantagens quanto ao 

desempenho na utilização destes dispositivos são relatadas no trabalho de Smith et al., 

que relaciona em [53] aplicações de FPGAs em várias áreas. A abrangência destas 

aplicações estende-se desde entretenimento, transportes, aplicações militares, 

aeroespacial, comunicações e indústria. Guccione em [26] apresenta diversos tipos de 

sistemas computacionais baseados em FPGAs. DeHon et al. em [55], relaciona vários 

padrões de projetos para computação reconfigurável.  

Neste Capítulo pretende-se apresentar uma visão mais abrangente das 

características, tecnologias, arquiteturas e modos de operação destes dispositivos, com o 

objetivo de suportar sistemas de reconfiguração parcial e dinâmica. De modo a prover 

esta visão sobre o cenário tecnológico dos sistemas dinamicamente reconfiguráveis, este 

Capítulo encontra-se organizado da seguinte forma: a Seção 2.1 apresenta um breve 

histórico dos sistemas reconfiguráveis até o presente momento, juntamente com 

algumas definições de operação e classificação destes sistemas. A Seção 2.2 apresenta o 

conceito de granularidade encontrada em diversos dispositivos que suportam 

reconfiguração dinâmica. A Seção 2.3 apresenta uma descrição dos modelos de áreas 

utilizadas em reconfiguração nos FPGAs. A Seção 2.4 traz um descritivo de 

dispositivos que suportam reconfiguração dinâmica e parcial com ênfase nos FPGAs 

Xilinx Virtex [66]. Adicionalmente, apresenta propostas de implementações para 

reconfiguração dinâmica e parcial. Finalizando, a Seção 2.5 apresenta algumas 

conclusões para o presente Capítulo. 
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2.1 Introdução aos Sistemas Dinamicamente 

Reconfiguráveis 

Em um contexto histórico, arquiteturas que implementavam sistemas reconfiguráveis 

tinham o objetivo de melhorar o desempenho de algoritmos que eram executados em 

software. Temos como exemplos de uma primeira geração de sistemas reconfiguráveis, 

projetos como SPLASH [14] [93], PRISM [94] e DECPeRle [95]. Uma segunda 

geração de projetos utilizou a eficiência das novas tecnologias de FPGAs para 

implementação de sistemas mais complexos, tais como GARP [96], TRUMPET [97] e 

RAW [98]. Mais recentemente, o avanço na tecnologia dos FPGAs permitiu não só que 

sistemas inteiros fossem implementados em sua arquitetura como também a 

implementação de sistemas reconfiguráveis de forma dinâmica e parcial. Uma breve 

análise destas primeiras propostas de SDRs é descrita por Moraes em [99].  

Historicamente, os sistemas reconfiguráveis chamaram a atenção devido à 

capacidade de implementação de circuitos dedicados (conseqüentemente de maior 

desempenho que uma alternativa de propósito geral), mas que poderiam ser utilizados 

sob demanda.  De forma a mensurar esta utilização de espaço de implementação por 

tempo de utilização, faz-se necessário à utilização de um parâmetro que identifique a 

eficiência de tal utilização. Um conceito bastante útil para utilização do paradigma área 

x tempo em sistemas reconfiguráveis (por extensão, aplicado a sistemas baseados em 

FPGAs), foi estabelecido por Wirthlin e Hutchings [79]. Este conceito é chamado de 

densidade funcional (D) e é definido em termos do custo de implementação de 

computação em hardware. Para circuitos de larga escala de integração. (VLSI), o custo 

de computação é tradicionalmente mensurado como o produto da área do circuito e o 

tempo de execução da computação, ou seja, C =AT. A densidade funcional (D) mede o 

processamento computacional (operações por segundo) de uma unidade de hardware e é 

definida como a inversa do custo computacional, de forma que. 

TAC
D

×
==

11
    (2.1)   

 

Onde ,   D = Densidade Funcional, 

  C = Custo computacional 

  A = Área ocupada pelo circuito (ex. em CLBs) 

 T = Tempo de ocupação da área Reconfigurável 
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De modo mais preciso, T é o tempo total de computação incluindo o tempo necessário 

para inicialização, execução, controle e transferência de dados ou resultados. A é a área 

necessária para implementação do circuito em hardware. 

A densidade funcional representa o percentual de utilização dos recursos de um 

dispositivo reconfigurável. O conceito de densidade funcional permite avaliar a 

qualidade da ocupação de uma determinada região reconfigurável em um FPGA. Por 

este conceito, considerando uma região reconfigurável delimitada em um FPGA e que 

possa ser utilizada por n tarefas diferentes, a densidade funcional será maior para a 

tarefa de hardware que apresentar o menor tempo de ocupação da área reconfigurável. 

Se diversas tarefas ocupam diferentes regiões reconfiguráveis em um FPGA, a que 

apresentar maior relação A X T terá menor densidade funcional. Neste sentido, Cantó et 

al. [80] apresentam uma proposta para melhoramento da densidade funcional através de 

bi-particionamento  temporal de circuitos. 

Adicionalmente, o conceito de densidade funcional pode ser usado para 

comparar circuitos configurados estaticamente contra circuitos configurados em tempo 

de execução. Especificamente, a densidade funcional de um circuito pode ser utilizada 

para identificar as condições nas quais uma reconfiguração em tempo de execução (run-

time) fornece maior densidade funcional do que quando esta é configurada 

estaticamente. O melhoramento (I) em densidade funcional de um circuito 

reconfigurado em tempo de execução (Dr), comparado com uma implementada 

estaticamente (Ds), pode ser calculada como a diferença normalizada entre (Dr) e (Dr) 

da seguinte forma: 

 

.1−=
−

=
∆

=
Ds

Dr

Ds

DsDr

Ds

D
I   (2.2)    

 

Com o avanço da tecnologia de implementação de circuitos digitais, a difusão de 

sistemas reconfigurados baseados em FPGAs tornou-se maior, uma vez que, devido aos 

novos processos de fabricação, estes dispositivos caíram substancialmente de preço 

permitindo que possam substituir em alguns casos, e dependendo da demanda, 

implementações feitas em ASICs. Sistemas dinamicamente reconfiguráveis também 

apresentam vantagens quando comparados com sistemas tradicionalmente 

implementados utilizando componentes  off-the-shelf,  como descrito por Mesquita et al. 

[42] e Rosenstiel e Fleck [50]. Estas vantagens podem ser descritas como flexibilidade 
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do sistema mesmo quando este se encontra finalizado e em operação, permitindo 

atualizações e modificações nos requisitos funcionais. Esta característica vem a estender 

o tempo de vida útil do sistema aumentando, por exemplo, a taxa de desempenho e 

lucratividade, como mostrado na Figura 2.1. 

 
Figura 2.1: Extensão do ciclo de vida de um projeto através de atualizações com 

reconfiguração. 
 

As curvas mostradas na Figura 2.1 representam o retorno financeiro de um 

projeto tecnológico em função da janela de oportunidade que ocorre mais 

favoravelmente em um intervalo de tempo. De acordo com a curva, existe um momento 

de máximo de retorno financeiro em função do lançamento de um projeto. Este 

momento de máximo pode ser estendido em função de modificações e atualizações de 

requisitos funcionais do projeto. Estas atualizações são mais facilmente introduzidas em 

sistemas que permitam uma flexibilização funcional tais como naqueles baseados em 

FPGAs dinamicamente reconfiguráveis. 

2.2 Granularidade em Sistemas Reconfiguráveis 

A granularidade de um sistema reconfigurável é um outro fator importante quando 

discutimos arquiteturas de hardware reconfigurável. Este fator é definido como o 

tamanho da menor unidade funcional que pode ser acessada por uma ferramenta de 

mapeamento na lógica (tamanho do grão). Um exemplo típico de grão em um 

dispositivo FPGA é o bloco lógico configurável (CLB), que representa a sua menor 

unidade de configuração.  

Os blocos lógicos que constituem as unidades reconfiguráveis dos FPGAs 

podem variar de acordo com a natureza da implementação. As principais características 

que diferem os blocos lógicos podem ser desde elementos básicos digitais como um 
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simples elemento de chaveamento, até sistemas mais complexos como aqueles 

encontrados em SoCs. De uma maneira geral, elementos como portas lógicas, 

multiplexadores, (LUTs) e flip-flops fazem parte destes blocos lógicos. A organização 

destes recursos na formação de funções implementadas no FPGA faz com que o bloco 

lógico configurável apresente uma dimensão mensurável na arquitetura do FPGA. 

Basicamente os dispositivos reconfiguráveis podem apresentar granularidade 

fina ou grossa. Os dispositivos de granularidade fina apresentam um grande número de 

elementos simples que podem ser interconectados para a formação de subsistemas 

digitais. Os elementos que compõe estes blocos são compostos por geradores de funções 

lógicas (LUTs), flip-flops e multiplexadores.  A implementação de funções lógicas com 

LUTs é vantajosa sob o ponto de vista da praticidade, entretanto, com o aumento 

exponencial dos circuitos internos para cada bit de entrada, uma LUT pode ficar 

inviável para mais de 4 entradas. Nestes blocos, o grau de utilização dos elementos é 

bastante elevado o que se configura como uma vantagem. Entretanto, devido a esta 

mesma razão, há o aumento do nível de complexidade de roteamento entre dispositivos 

e blocos lógicos, o que pode dificultar bastante a implementação final do projeto. 

Adicionalmente, é necessário um número grande de dados de configuração para as 

unidades de processamento o que exige uma memória maior para armazenamento dos 

dados de configuração, acarretando conseqüentemente, uma maior dissipação de 

potência. Como exemplos de dispositivos reconfiguráveis com granularidade fina 

podem ser citados os FPGAs da família XC6200 [70] e Virtex (II, IV V e Pro).  

Dispositivos que apresentam granularidade grossa apresentam blocos lógicos de 

maior complexidade como ULAs, Microprocessadores, DSPs e blocos de memória. 

Alguns exemplos desta arquitetura são as implementações RAW [59], GARP [16] e 

MorphoSys [34]. 

2.3 Classificação dos Sistemas Reconfiguráveis 

Uma síntese dos trabalhos apresentados por DeHon [18],  Zhang e Ng [78] e Ribeiro 

[48] mostra que todos os dispositivos FPGAs são por definição programáveis, pelo 

menos uma vez. No entanto, existem diferentes formas de como esta programação ou 

reconfiguração pode ser feita. Dispositivos que podem ser reconfigurados apresentam 

algum dispositivo externo para armazenamento das configurações, sendo muito comum 
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uma memória permanente de baixo custo. Estas operações de reconfiguração são 

caracterizadas principalmente pela troca total da configuração atual  por outra. 

FPGAs que permitem reconfiguração de sua funcionalidade apenas por 

completo, através de memória do tipo EEPROM, FLASH ou SRAM, são considerados 

apenas como reconfiguráveis, pois não permitem uma configuração seletiva tais como 

os FPGAs da série XC2000 e XC3000 [3]. 

Um FPGA é definido como parcialmente reconfigurável caso permita que 

determinadas regiões de sua estrutura sejam modificadas enquanto que as demais 

permaneçam sem alteração. FPGAs como aqueles das famílias XC4000 [73], Spartan 3 

[74], FLEX10K [2] e APEX [1] apresentam esta característica. A reconfiguração pode 

ser feita através do carregamento de um arquivo de configuração parcial na memória 

interna de configuração. A operação de releitura dos dados de configuração (readback) 

para modificação e posterior recarga também é permitida. Entretanto, durante estas 

operações, o funcionamento do dispositivo é completamente suspenso. 

Lysaght e Dunlop [35] apontam que FPGAs são classificados como 

dinamicamente reconfiguráveis se a sua memória de configuração interna pode ser 

manipulada seletivamente em tempo de execução, ou seja, permitir modificações em 

determinadas regiões do FPGA enquanto que outras regiões permanecem ativas. Outros 

termos encontrados na literatura para reconfiguração dinâmica são Run-Time-

Reconfiguration (RTR), Real Time Reconfiguration, on-the-fly Reconfiguration, e in-

circuit Reconfiguration, sendo mais comum o uso do termo RTR. Como exemplos de 

dispositivos que suportam reconfiguração dinâmica, temos os FPGAs da família ORCA 

[31], Atmel AT40K, [6] e Xilinx Virtex II, IV, V, Pro [66] [75] [72]. 

FPGAs que suportam reconfiguração dinâmica apresentam algumas características 

comuns: são dispositivos de granularidade fina e apresentam uma memória de 

configuração interna que pode ser seletivamente acessada de forma a permitir 

configuração de determinadas regiões enquanto que outras permanecem ativas. Em 

todos os casos, dispositivos que suportam reconfiguração dinâmica necessitam de um 

controlador que execute um algoritmo para troca de contextos. Por sua vez, o algoritmo 

é baseado em uma heurística de escalonamento e posicionamento de tarefas em uma 

área previamente reservada para reconfiguração. O modo de comunicação entre 

controlador e a memória de configuração também é comum aos vários tipos de 

dispositivos, sendo  utilizado em geral, interfaceamento serial, selectMap ou Boundary 

Scan (JTAG) [66]. 
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2.4 Modelos de Áreas Reconfiguráveis em FPGAs 

Regiões reconfiguráveis são áreas que são reservadas para abrigar uma ou mais tarefas 

que devem ser executadas no FPGA. Estas regiões são representadas normalmente 

como arrays regulares de blocos lógicos reconfiguráveis (CLBs) dentro de um FPGA 

dinamicamente reconfigurável. As tarefas são representadas geometricamente como 

retângulos que devem ocupar tais regiões reconfiguráveis. Estes tipos de representações 

são bastante úteis para ferramentas de projeto, de forma a estabelecer as restrições de 

posicionamento e roteamento das tarefas de hardware.  De acordo com a forma como 

estas restrições de área aparecem no FPGA, as delimitações de área são classificadas em 

representações 2D ou 1D, conforme mostra a Figura 2.2. Walder e Platzner [61] 

descrevem um detalhamento destes tipos de delimitações que é empregada por vários 

outros autores, como se segue: 

 

 
Figura 2.2: Modelos para Áreas Reconfiguráveis. (a) e (b) 

modelos 2D; (c) e (d) modelos 1D. 
 

 
 

2.4.1 Modelos de Área 2D 

As Figuras 2.2 (a) e 2.2 (b) mostram os modelos de área 2D. A Figura 2.2 (a) representa 

o modelo mais flexível, permitindo a delimitação de áreas reconfiguráveis em qualquer 

posição do FPGA. A vantagem deste modelo é ele que permite alcançar uma alta taxa 

de utilização do dispositivo, onde as tarefas podem ser agrupadas as mais próximas 
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possíveis. Entretanto,  a flexibilidade de posicionamento de tarefas na arquitetura faz 

com que o processo de escalonamento de tarefas seja muito difícil, necessitando de uma 

boa ferramenta de floorplanning . Outro detalhe é que quando tarefas são colocadas de 

modo arbitrário na arquitetura, a área disponível fica fragmentada (fragmentação 

externa), o que pode evitar o posicionamento de novas tarefas apesar de haver recursos 

de reconfiguração (restantes) suficientes. A Figura 2.2 (b) apresenta um modelo 

particionado onde a superfície reconfigurável é dividida em regiões estáticas, de 

tamanho pré-definido chamada blocos, que podem acomodar uma tarefa por vez, 

simplificando o processo de posicionamento e escalonamento. A desvantagem 

apresentada por este modelo é a sua fragmentação interna, ou seja, a área interna ao 

bloco que não é utilizada pela tarefa quando esta se encontra configurada. 

Os dispositivos que suportam os modelos 2D são os que apresentam uma maior 

flexibilidade de implementação. Estes FPGAs apresentam uma matriz de CLBs com 

grande liberdade de implementação, tais como os apresentados pelos FPGAs Atmel 

AT40K e Xilinx XC6200. 

2.4.2 - Modelos de Área 1D 

Alguns dispositivos FPGAs são parcialmente reconfiguráveis apenas em colunas 

verticais cuja dimensão é a do próprio chip. Desta forma, a reconfiguração de uma 

tarefa pode interferir em outra tarefa que esteja alocada na mesma coluna. A Figura 

2.2(c) mostra um modelo de área 1D onde as tarefas podem ser alocadas em qualquer 

ponto da dimensão horizontal da área considerada. A dimensão vertical é fixa. Este 

modelo conduz a processos de alocação e escalonamento mais simplificados e são fáceis 

de  serem implementados em FPGAs com tecnologia mais recentes tais como os Xilinx 

Virtex. Entretanto, o modelo tem a desvantagem de apresentar fragmentação tanto 

interna quanto externa. Isto exige o uso de técnicas de desfragmentação, o que pode 

aumentar o custo operacional do sistema. 

Finalmente, a Figura 2.2(d) mostra o modelo de área 1D, a qual apresenta 

dimensão vertical e horizontal fixas e contemplam as vantagens relativas a alocação e 

escalonamento apresentados na Figura 2.2(b) com as de implementação do modelo da 

Figura 2.2(c). Entretanto, neste modelo ainda persiste o problema de fragmentação 

interna.  
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2.5 - Exemplos de Arquiteturas Dinamicamente 

Reconfiguráveis 

Nesta Seção serão apresentados exemplos das principais famílias de dispositivos  que 

habilitam a implementação de sistemas dinamicamente reconfiguráveis. 

2.5.1 - Família ORCA da Lattice 

Os dispositivos FPGAs da família ORCA da Lattice [31] apresentam-se como uma 

matriz de células lógicas programáveis (PLCs - Programable Logic Cells) em sua 

arquitetura interna e permitem reconfiguração dinâmica através da programação de 

arquivos de configuração parciais  na memória de configuração interna. Operações de 

leitura destes arquivos de configuração a partir da memória de configuração (readbak) 

também são permitidas de forma a se fazer à manipulação de reconfiguração dinâmica 

ao nível de manipulação de bits. 

A arquitetura do dispositivo consiste de quatro elementos básicos: Células 

lógicas programáveis (PLCs - programable logic cells), células de entrada/saída 

programáveis (PIOs - programable nput/output cells), blocos de RAM embarcada (EBR  

- embedded block RAMs) e recursos adicionais ao nível de sistema tais como interface 

padrão para controlador PPC (Power PC), Circuitos PLL embarcados,  e barramento 

embarcado AMBA.  A arquitetura de um FPGA ORCA é mostrada na Figura 2.3. 

 
Figura 2.3: Arquitetura de FPGA Lattice ORCA. 
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Todos os FPGAs da família ORCA permitem reconfiguração parcial em 

qualquer momento em que o dispositivo esteja operando. A reconfiguração parcial pode 

ser obtida na síntese, através de uma opção na geração do arquivo de reconfiguração 

parcial, que inibe o reset total dos dados correntes na memória de configuração do 

dispositivo durante a reconfiguração. Desta forma, apenas a parte da arquitetura que 

necessita ser alterada será sobrescrita pela nova configuração. Outra opção na geração 

do arquivo de reconfiguração permite que uma parte do dispositivo permaneça ativa 

enquanto uma reconfiguração parcial é realizada, o que caracteriza uma reconfiguração 

parcial dinâmica. 

Os FPGAs ORCA têm suas reconfigurações baseadas na modificação dos dados 

armazenados na sua memória de reconfiguração. O menor conjunto de dados que pode 

ser armazenado para permitir reconfiguração é chamado de quadro (frame). De acordo 

com o tipo de dispositivo, são necessários até 3000 quadros para a configuração total do 

dispositivo. Existem dois formatos de quadros para a configuração destes dispositivos: o 

auto-incremental e o explícito. Os dois modos são similares exceto que, o modo auto-

incremental assume que os endereços dos quadros são incrementais, reduzindo assim o 

tamanho dos arquivos de configuração. O modo explícito por sua vez, envia junto com 

cada quadro seu endereço de armazenamento na memória de configuração do 

dispositivo, fazendo com que um único quadro seja enviado para um endereço 

específico, reconfigurando assim aquela região do dispositivo. Desta forma percebe-se 

que o modo incremental é indicado para a configuração total ou inicial do dispositivo, 

enquanto o modo explícito é indicado para reconfigurações parciais de regiões bem 

localizadas na arquitetura do FPGA. 

2.5.2 - Família Atmel AT40K 

A arquitetura da família AT40K da Atmel apresenta-se como uma matriz simétrica de 

células programáveis, de granularidade fina, conectadas a uma estrutura de roteamento 

flexível. A matriz é cercada por blocos de I/O programáveis em sua periferia conforme 

pode ser visto na Figura 2.4 [6]. 
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Figura 2.4: Arquitetura do FPGA Atmel AT40K. 

 

Neste dispositivo, a matriz é contínua de uma extremidade a outra exceto pela 

presença de barramentos repetidores verticais e horizontais espaçados a cada quatro 

células reconfiguráveis. Na interseção de cruzamento dos repetidores existe um bloco de 

RAM de organização 32x4 que é acessível por barramentos adjacentes. Esta RAM pode 

ser configurada como uma porta simples (single-port) ou porta dupla (dual-port) 

operando em modo síncrono ou assíncrono.  

As células reconfiguráveis podem ser interconectadas através de um sistema de 

barramentos de dois tipos: O primeiro de célula para célula e o segundo de célula para 

barramentos. No primeiro tipo (Figura 2.5 (a)), existe a possibilidade para conexão de 

uma célula para outras 8 células vizinhas. No segundo tipo (Figura 2.5 (b)), existe a 

possibilidade de conexão para 5 barramentos locais horizontais (cinco planos 

horizontais) e 5 barramentos verticais (cinco planos verticais). 
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Figura 2.5: Interconexão de células reconfiguráveis no Atmel AT40K. 

(a) Conexão entre células; (b) Conexão entre barramentos. 
 

Os principais elementos na matriz do dispositivo AT40K são as células 

configuráveis como apresentado na Figura 2.6. Cada célula apresenta uma grande 

flexibilidade permitindo que suas LUTs possam ser configuradas como 2 LUTs de 3 

entradas ou uma LUT de 4 entradas. Um multiplex 2 para 1 e um flip-flop D também 

são disponibilizados formando uma lógica seqüencial. A célula também permite uma 

alta flexibilidade em termos de roteamento, através dos barramentos locais verticais Vn 

(V1 – V5) e barramentos locais horizontais Hn (H1 – H5) que podem ser roteados para 

qualquer camada vertical ou horizontal. 
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Figura 2.6: Célula reconfigurável no Atmel AT40K. 

 

Este dispositivo permite ainda implementar uma operação chamada cache logic 

[7], [39] para construir sistemas e lógicas adaptáveis, permitindo reconfigurar parte do 

dispositivo sem interromper a operação da lógica remanescente. Cache logic é uma 

tecnologia patenteada pela Atmel e é conceitualmente semelhante à memória cache 

utilizada em sistemas computacionais: somente as porções da aplicação que estão ativas 

em um dado momento realmente estão implementadas no FPGA, enquanto que 

configurações de funções inativas são armazenadas externamente em uma memória. Se 

novas funções se fazem necessárias, as novas configurações são sobrescritas 

parcialmente como é mostrado na Figura 2.7. 

Estes FPGAs são capazes de serem reconfigurados parcialmente no sistema, sem 

que as funções ativas sejam prejudicadas durante a reconfiguração da parte que está 

sendo sobrescrita, caracterizando assim a reconfigurabilidade parcial e dinâmica destes 

dispositivos [48].  

Esta arquitetura permite ainda dois tipos de cache logic: pré-determinada ou 

estática e dinâmica. O primeiro tipo envolve o uso de funções pré-determinadas, 

gravadas numa memória externa não volátil. Essas funções são previamente roteadas e 
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posicionadas gerando o arquivo de configuração correspondente. A implementação 

destas funções é previamente controlada por um gerenciador residente na cache logic.  

No segundo tipo de cache, (dinâmica), a configuração é a base para construção 

de um hardware evolutivo. Neste tipo de configuração, o placement, roteamento, 

geração do bistream e configuração da cache ou seja, as novas funções de hardware, são 

realizados em tempo de execução. Os principais aspectos envolvidos no 

desenvolvimento dessa funcionalidade incluem o escalonamento, a alocação de funções, 

coleta de lógica descartada (garbage collector) e detecção de colisão. 

 

 
Figura 2.7: Atmel AT40K implementando Cache Logic. 

 

2.5.3 - Famílias Xilinx Virtex 

A família Xilinx Virtex [66] é uma plataforma FPGA que suporta reconfiguração 

dinâmica e parcial e foi desenvolvida para projetos de média para alta densidade, que 

sejam baseados em núcleos de hardware e módulos personalizados a uma aplicação. 

Atualmente a família inclui as versões Virtex II, PRO, IV, e V [75], sendo a versão 

Virtex II a mais utilizada no momento. Devido ao maior suporte em ferramentas para 

síntese, estes dispositivos são os mais utilizados comercialmente [50] [61]. A 

arquitetura da Virtex II é composta basicamente pelos seguintes elementos: uma matriz 

de blocos lógicos configuráveis (CLBs - Configurable Logic Blocks), uma matriz de 

roteamento entre os CLBs para configuração de conexões, blocos de E/S (IOBs - 

Input/Output Blocks) que circunda todo o dispositivo, controladores digitais de clock 

(DCMs - Digital Clock Manager) distribuídos na periferia da matriz de CLBs, blocos de 
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RAM (BRAM - BlockSelec RAM), que são blocos de memória RAM configuráveis nos 

modos de acesso único ou duplicado e finalmente circuitos multiplicadores embarcados. 

A Figura 2.8 mostra a arquitetura Virtex II com os blocos citados. 

 
Figura 2.8: Arquitetura Virtex II. 

 

O elemento básico que permite reconfiguração é o CLB. Cada CLB consiste de 

quatro elementos denominados slices. Além destes, existe também uma matriz de 

chaveamento e buffers 3-state. Os slices são conectados a matriz de chaveamento, de 

forma a prover o roteamento necessário para a lógica implementada. Cada slice 

representa o elemento atômico fundamental de configuração do FPGA. A estrutura 

básica de um CLB Virtex II é mostrada na Figura 2.9. 

 
Figura 2.9:  CLB Virtex II. 

 

Cada slice  é composto por um conjunto duplicado de LUTs de 4 bits de entrada, 

multiplexadores e um flip-flop. Esta estrutura bastante simplificada permite a 
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construção de sistemas seqüenciais com uma latência constante entre slices. A Figura 

2.10 mostra a estrutura de um slice  Virtex II. 

 

 
Figura 2.10: Slice em um CLB Virtex II. 

 

Para configurar um dispositivo Virtex deve-se preencher uma memória de 

configuração que determina o comportamento dos elementos internos do FPGA. A 

memória de configuração pode ser vista como uma matriz de bits bidimensional. Estes 

bits são organizados em quadros verticais com um bit de largura e se estendem 

verticalmente na forma de colunas que atravessam todo o dispositivo. Um quadro 

(frame) é a unidade atômica de configuração, ou seja, é a menor porção de memória de 

configuração que pode ser lida ou escrita. Cada coluna de CLBs é dividida em um certo 

número de frames, dependendo da capacidade do dispositivo. Uma descrição detalhada 

da composição dos bits de configuração (bitstreams) e de como os quadros atuam na 

memória de configuração pode ser encontrada em um descritivo da arquitetura [76]. 
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Adicionalmente, a Xilinx disponibiliza a versão Virtex II – Pro que apresenta como 

principal característica à presença de processadores Power PC 405 embarcados na 

arquitetura, com disponibilização de roteamento para implementação de um sistema 

computacional reconfigurável completo. O maior sistema Virtex II – Pro apresenta 

quatro processadores PPC 405 embarcados [72].  

Um diferencial na arquitetura Virtex II em relação às arquiteturas citadas 

anteriormente, refere-se aos recursos que permitem a realização do conceito de auto 

reconfiguração. Esta modalidade de reconfiguração é descrita na metodologia de 

Blodget et al. [12]. De modo a permitir auto reconfiguração, os dispositivos Virtex II 

apresentam uma porta de acesso à memória de configuração interna denominada 

Internal Configuration Access Port  (ICAP) [101]. Esta porta provê uma interface de 8 

bits de entrada e um barramento de saída de 8 bits, que é usada pela lógica interna para 

fazer o readback (leitura) e reconfiguração (escrita) da memória de configuração. Como 

um exemplo típico de manipulação de frames na memória de configuração, para fazer-

se o readback e reconfiguração de uma LUT são necessários 2 frames de dados. Em 

uma Virtex de 40 KGates (XC2V40) são despendidos 4µs e em um dispositivo de 6 

Mgates (XC2V6000), 40µs para esta operação [66]. De forma a proporcionar a auto 

reconfiguração parcial neste dispositivo, são utilizados um subsistema de hardware e 

um subsistema de software. 

O subsistema de hardware utiliza barramento OPB (on-chip pheripheral bus) 

para comunicação entre um controlador MicroBlaze embarcado [69] e periféricos. Este 

canal é parte da arquitetura CoreConect da IBM [29] e é apresentado como um 

barramento síncrono, de propósito geral, projetado para prover comunicação entre 

periféricos embarcados em um chip. Neste método, o controlador MicroBlaze 

comunica-se com o módulo ICAP através deste barramento. Desta forma, o sistema 

periférico que está conectado ao controlador, proporciona uma solução simples em 

termos de recursos de hardware para a reconfiguração do FPGA. De forma a 

proporcionar estas reconfigurações, o sistema emprega uma estratégia de 

leitura/modificação/reescrita dos frames da memória de configuração, sendo que apenas 

um frame pode ser manipulado por vez. Considera-se que, modificações em um frame 

de configuração podem alterar o circuito a ser recarregado na memória de 

reconfiguração.  A Figura 2.11 mostra o diagrama de blocos do sistema  auto 

reconfigurável. 
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Figura 2.11: Diagrama em blocos do sistema auto reconfigurável. 

 

Nesta arquitetura, quando o programa do MicroBlaze faz a requisição de um 

frame, a lógica de controle do periférico usa o módulo ICAP para fazer o readback e a 

carga deste frame na BRAM (dual-port block RAM). Quando o readback está completo 

o programa de configuração do microblaze modifica diretamente os dados de 

configuração. Depois, o ICAP é usado para escrever os dados de configuração 

modificados de volta para a memória de configuração do dispositivo. 

O subsistema de software é composto por ferramentas de auxílio ao projeto, uma 

API de interface e drivers para os dispositivos embarcados. Este subsistema é 

implementado utilizando uma abordagem em camadas. Isto permite mudar a 

implementação das camadas inferiores (menor abstração) sem afetar as camadas 

superiores (maior nível de abstração) ou vice-versa. Um exemplo da eficiência desta 

abordagem em camadas pode ser notado durante as etapas de verificação (debug) da 

API prevista no nível 2, onde pode ser certificado se os pacotes de frames de 

reconfiguração foram criados corretamente sem a necessidade de modificações nas 

camadas inferiores. A Figura 2.12 mostra a arquitetura do subsistema de software. 

 
Figura 2.12: Arquitetura do subsistema de software auto reconfigurável. 

 

ICAP

Logica 
de 

controle

BRAM

Memória de 
configuração 

do FPGA

Barramento 
CoreConnect OPB

Sistema 
Periférico

ICAP

Logica 
de 

controle

BRAM

Memória de 
configuração 

do FPGA

Barramento 
CoreConnect OPB

Sistema 
Periférico

Codigo aplicativo

Ferramentas

API

Drivers
ICAP device 
drivers

ICAP controller

Independente do 
Hardware

MicroBlaze Embarcado

Dependente do 
Hardware

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Nível 0

Codigo aplicativo

Ferramentas

API

Drivers
ICAP device 
drivers

ICAP controller

Independente do 
Hardware

MicroBlaze Embarcado

Dependente do 
Hardware

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Nível 0



 39 

A API presente no nível 2 da arquitetura em camadas provê funções úteis para 

aplicações embarcadas que exigem reconfiguração. Nesta camada, existem funções para 

as reconfigurações parciais de bitstreams armazenados em uma memória externa. 

Existem ainda funções para cópia de regiões da memória de configuração e fixação em 

uma nova localização. Adicionalmente, existem as classes JBITS [24] como chamadas 

API para reconfiguração de recursos selecionados no FPGA. Está previsto que o nível 3 

deve situar-se entre o nível 2 e a aplicação embarcada. Este nível pode obrigar o uso de 

regras de projeto definidas pelo usuário. Por exemplo, o usuário pode definir certas 

regiões do FPGA que são estáticas e que não devem ser reconfiguradas. 

Apesar da metodologia enfatizar o uso de manipulação de bitstreams através da 

estratégia de read/modify/write, (o que na prática faz com que não haja a necessidade de 

uma cache externa de configurações), a metodologia também suporta o uso de 

bitstreams de núcleos de hardware, que podem ser carregados na memória de 

configuração. Neste caso, é necessário o uso de uma memória de configurações externa  

e a estratégia de reconfiguração seria simplesmente a leitura destes núcleos em forma de 

bitstreams e sua escrita seqüencial na memória de configuração através do módulo 

ICAP. Desta forma, é possível o uso de um fluxo de projeto modular/parcial para a 

criação de núcleos carregáveis na arquitetura (apêndice B). 

Em outro exemplo de implementação com dispositivos Virtex II, Walder et al. 

[62] apresentam uma plataforma de prototipação XF-BOARD. A plataforma é baseada 

em dois FPGAs Virtex II fortemente acoplados, de forma que um FPGA (FPGA-C) 

implementa um soft-core que controla o sistema como um todo. O segundo FPGA 

(FPGA-R) é usado como um recurso de hardware reconfigurável. O sistema usa o 

modelo de área 1D onde a superfície reconfigurável é particionada em diversos slots de 

tarefas da altura do FPGA, além de frames de apoio ao sistema operacional, como pode 

ser visto na Figura 2.13. 
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Figura 2.13: Disponibilização da área reconfigurável em SO e tarefas de 

usuário. 
 

Por ser projetada para uma ampla gama de aplicações, a plataforma apresenta  

requisitos de implementação bastante específicos. Inicialmente, a conjunção de uma 

CPU e uma unidade reconfigurável proporciona atividades de particionamento de 

hardware/software durante as etapas iniciais de um projeto, o que vem a influenciar o 

sistema operacional reconfigurável. Alguns módulos deste sistema operacional operam 

tanto em hardware quanto em software. Um controlador embarcado proporciona a 

habilidade da plataforma operar tanto conectada a uma CPU host, como também operar 

em modo isolado (stand alone). Desta forma, a informação de reconfiguração pode ser 

recebida via rede ou permanecer residente na plataforma. Especificamente neste projeto, 

foi utilizado um controlador soft core MicroBlaze [69], que apesar de apresentar um 

desempenho funcional inferior a  outros soft cores, tais como o soft core Leon [22], 

apresenta a vantagem de sua maior flexibilidade, desde que sua concepção é voltada 

para a arquitetura Virtex.  

Para suportar o controlador MicroBlaze foi escolhido o FPGA  XC2V1000 

(Virtex de 1Mgates). Para a parte referente ao hardware reconfigurável, foi escolhida 

um FPGA XC2V3000 (Virtex de 3Mgates). Adicionalmente, os requisitos de memória 

também são bastante diversificados. Desde que a plataforma necessita suportar um 

sistema operacional reconfigurável, esta deve armazenar as diversas tarefas de hardware 

em forma de bitstreams, além de dispor de memória para o desenvolvimento de 

atividades das tarefas (ex.: salvamento de dados/resultados das tarefas). Finalmente, 

diversos recursos de E/S estão conectados ao sistema de forma a proporcionar 

flexibilidade e ao mesmo tempo, prover um escopo amplo de aplicações. Um diagrama 
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em bloco mostrando as características de hardware implementadas no sistema pode ser 

visto na Figura 2.14. 

 
Figura 2.14: Diagrama em bloco da plataforma reconfigurável. 

Os principais elementos desta arquitetura são o C-FPGA que representa a 

arquitetura que suporta o soft core MicroBlaze e o R-FPGA que representa o módulo 

disponível para reconfiguração. Internamente ao C-FPGA existe um pequeno firmware 

que funciona como um kernel básico de sistema operacional de forma a dar suporte a 

atividades básicas de escalonamento.  Este kernel de sistema operacional está 

direcionado para o escalonamento de tarefas on-line, ou seja, escalonamento de tarefas 

em tempo de execução (dinâmico) como descrito em [61]. A Figura 2.15 mostra os 

blocos internos do C-FPGA implementados como suporte para a funcionalidade da 

parte de controle do sistema. Estes blocos são interligados a partir de controladores de 

barramento OPB (peripheral bus) e LMB (local memory bus). O kernel de SO fica 

armazenado na RAM interna (BRAM) do C-FPGA. Um controlador de DMA faz a 

interface entre o C-FPGA e o R-FPGA para a transferência de bitstreams de 

configuração. Todos estes núcleos de hardware são personalizados a partir a ferramenta 

de implementação Xilinx Embedded Development Kit – EDK  [92]. 
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Figura 2.15: Blocos internos do Módulo C-FPGA. 
 

  Recentemente, foram disponibilizados novos dispositivos Virtex (IV e V) que 

oferecem características adicionais para a implementação de sistemas reconfiguráveis. 

Os dispositivos Virtex IV permitem uma densidade elevada de sistemas lógicos devido 

à tecnologia semicondutora de 90nm empregada na fabricação. O principal avanço nos 

dispositivos Virtex IV em relação aos dispositivos Virtex II é a disponibilização de três 

séries distintas de FPGAs a saber, LX, SX e FX. Todas estas séries apresentam soluções 

embarcadas para processamento digital de sinais (DSPs). A série SX é a que apresenta 

maiores recursos para DSPs, com slices  dedicados a esta função.A série LX 

disponibiliza maior eficiência na implementação de lógica embarcada e E/S. A série FX 

é a que apresenta maiores recursos em processamento e comunicação externa pois 

disponibiliza  os processadores PPC (Power PC) e controladores ethernet embarcados. 

Os dispositivos Virtex V são os mais recentes e disponibilizam até o momento 

apenas a série LX. O grande diferencial está na utilização da tecnologia de 65nm para 

fabricação do dispositivo. Desta forma, este FPGA oferece maior densidade de 

implementação de núcleos de hardware com menor demanda de potencia por área.  

2.6 - Conclusões 

Este Capítulo ofereceu uma visão do cenário tecnológico em sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis. Inicialmente foi apresentado um breve histórico relativo aos sistemas 

reconfiguráveis. Foram apresentados os modelos de áreas para implementação destes 

sistemas em FPGAs. Posteriormente, foram apresentados dispositivos reais que estão 

aptos para implementação de sistemas reconfiguráveis. Também foram apresentadas 
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metodologias de implementação em FPGAs Virtex que oferecem o suporte tanto a 

implementação de sistemas operacionais quanto a auto-reconfiguração.Estes tópicos 

têm a finalidade de fornecer uma visão geral do quadro tecnológico em sistemas 

reconfiguráveis de modo a suportar atividades de escalonamento de tarefas. 

Uma análise dos dispositivos que suportam reconfiguração dinâmica e parcial,  Lattice 

Orca, Atmel AT40K e Xilinx Virtex II, mostram que estes últimos são os mais 

largamente utilizados na implementação de sistemas [101]. Isto se deve principalmente 

pelo maior suporte oferecido tanto ao nível de hardware quanto a disponibilização de 

ferramentas e métodos de projeto. Entretanto, este suporte ainda é considerado por 

diversos autores como insuficiente para se estabelecer um fluxo de projeto seguro e 

consistente para sistemas dinamicamente reconfiguráveis. De fato, ao longo desta 

pesquisa foram detectadas inúmeras dificuldades para implementação de sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis. Este fato deve-se principalmente pela falta de uma 

metodologia e de ferramentas de apoio ao projeto que viabilize com eficiência o projeto 

destes sistemas.  

Em suma, recursos de hardware estão mais disponíveis do que ferramentas de 

implementação. Adicionalmente, a despeito de se mostrar diversos aspectos sobre  a 

tecnologia de implementação, conclui-se que o cenário tecnológico é bastante extenso e 

não seria possível uma análise total neste trabalho, pois estaria fora dos objetivos desta 

Tese. Uma análise mais detalhada destes aspectos pode ser encontrada em outros 

trabalhos tais como [50] [55] e [18]. 
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Capítulo 3 

Métodos de Escalonamento Aplicáveis a 

Sistemas em Tempo Real 

O objetivo deste Capítulo é apresentar os sistemas em tempo real e como os requisitos 

destes sistemas podem ser atendidos através de métodos de escalonamento. São 

apresentados métodos de escalonamento clássicos com suas características de 

escalabilidade, execução, preempção e priorização e que podem ser aplicados a sistemas 

reconfiguráveis. De forma a atingir estes objetivos, este Capítulo está organizado na 

maneira como segue: A Seção 3.1 introduz os sistemas em tempo real de forma a 

fornecer uma visão geral em suas principais características. A Seção 3.2 apresenta as 

principais características de escalonamento de processos de tempo real. A Seção 3.3 

descreve alguns dos algoritmos de escalonamento mais freqüentes e que podem ser 

aplicáveis em sistemas reconfiguráveis. Finalizando, a Seção 3.4 apresenta as 

conclusões deste Capítulo. 

3.1 Introdução 

Diversos sistemas computacionais apresentam aplicações nas quais a execução de um 

ou mais processos devem satisfazer a restrições de tempo bastante específicas [9]. Isto 

significa que estes processos (ou tarefas) devem ser completados antes de seus 

respectivos tempos limite ou deadline. No contexto desta Tese, classificamos como 

processos ou aplicação como um conjunto de tarefas que devem ser executadas em um 

ambiente com restrição de recursos computacionais e de tempo. Os termos processo e 

tarefas serão utilizados indistintamente ao longo desta tese.  

 Xu e Parnas [47] conjuntamente com diversos outros autores, classificam os 

sistemas citados anteriormente como sistemas de tempo real rígido ou hard real-time 

systems. De maneira geral, estes sistemas são críticos em relação ao tempo de execução, 

pois, se estas restrições temporais não forem atendidas, na melhor das hipóteses podem 

levar a perda de desempenho ou nos piores casos, a sérios danos em equipamentos e 

pessoas. Desta forma, é imperativo que a temporização destes sistemas seja previsível e 

controlável. De modo a comandar a execução destas tarefas para que sejam respeitados 
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os tempos limite das tarefas, se faz necessário o uso de um controlador de habilitação de 

tarefas na arquitetura onde estas serão executadas. Isso se faz necessário, especialmente 

quando existe uma restrição de recursos (ex. área reconfigurável em FPGAs) na 

arquitetura alvo. Um escalonador de tarefas é um elemento que combina as restrições de 

recursos na arquitetura onde haverá a execução das tarefas, com os limites temporais 

que devem ser atendidos para a execução satisfatória das tarefas. De modo geral, o 

escalonamento de tarefas tem o objetivo de gerar economia de recursos com aumento de 

desempenho, através do compartilhamento temporal dos recursos computacionais na 

arquitetura.  

A despeito de existirem diversos trabalhos com propostas de escalonamento para 

sistemas embarcados (em geral, escalonamento dinâmico com variações na priorização 

de escala [61]), neste Capítulo analisaremos três metodologias clássicas que podem ser 

empregadas em sistemas dinamicamente reconfiguráveis: (i) Taxa monotônica (RM 

Rate monotonic), (ii) prazo limite mais próximo em primeiro ( EDF – Earliest Deadline 

First) e menor flexibilidade primeiro (MLF – minimum laxity first). Inicialmente, 

algumas características relativas a escalonamento são apresentadas. 

3.2 Características dos Processos 

Processos em um sistema de tempo real podem ser definidos como um conjunto de 

tarefas seqüenciais cooperativos. Um processo consiste de operações que devem ser 

realizadas em uma ordem prescrita. Os processos podem ser divididos naqueles que 

apresentam deadlines rígidos (hard deadlines), ou seja, o atendimento de seu deadline é 

crítico para a operação do sistema, e aqueles que apresentam deadline flexível (soft 

deadlines), ou seja, apesar de um tempo de computação mais curto ser desejável, 

ocasionalmente a perda de um deadline pode ser tolerado. No contexto desta Tese, 

trabalharemos apenas com sistemas hard real time. 

Em sistemas de tempo real rígidos, existem duas abordagens distintas para a 

implementação de escalonamento. Uma é chamada de escalonamento em tempo de 

execução (run-time scheduling). A segunda é chamada de escalonamento prévio ao 

tempo de execução (pré run-time scheduling). 

No escalonamento em tempo de execução, a escala dos processos (ou tarefas, no 

caso de uma aplicação composta de tarefas) é computada progressivamente à medida 

que os processos chegam. O escalonador não tem qualquer conhecimento a respeito das 
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características majoritárias dos processos que ainda não chegaram ao sistema. Na 

literatura, alguns autores usam o termo on-line [61] ou escalonamento dinâmico. 

Algumas das vantagens desta abordagem são: (i) a não necessidade de se conhecer 

antecipadamente as características dos processos que estão para entrar no escalonador 

(ii) a sua flexibilidade e (iii) pode ser facilmente adaptável às mudanças do sistema. 

Entretanto, apresentam a desvantagem do alto custo da execução on-line. (ex. a 

atualização de uma fila de prioridades no escalonador, à medida que novas tarefas são 

requisitadas). 

No escalonamento prévio ao tempo de execução (pré run-time scheduling), a 

seqüência de execução de processos é determinada em tempo de compilação. Esta 

abordagem requer que as principais características dos processos sejam conhecidas 

antecipadamente. É possível usar este tipo de escalonamento para ordenar a execução de 

processos periódicos. Este escalonamento consiste em se determinar em off-line uma 

escala para todo o conjunto de processos, que ocorra em um período de tempo que seja 

igual ao mínimo múltiplo comum dos períodos de um dado conjunto de processos. 

Posteriormente, em tempo de execução, executar os processos periodicamente, de 

acordo com o escalonamento computado antecipadamente. 

De uma maneira geral, para os dois tipos de escalonamento descritos, existe o 

conceito de escalabilidade. Dizemos que um conjunto de tarefas é escalonável (feasible 

scheduling) se, independente da metodologia adotada, todas as restrições temporais são 

atendidas sem prejuízo para as especificações da aplicação. 

Uma outra definição considera se as tarefas escalonadas podem ser 

interrompidas durante sua execução. Por este aspecto, as metodologias podem ser 

classificadas em preemptivos ou não preemptivos.  Nos primeiros, uma tarefa pode ser 

interrompida por outra de maior prioridade na política de escalonamento, situação que 

não ocorre no método não preemptivo. 

3.3 Métodos de Escalonamento 

3.3.1 Algoritmo RM (Rate Monotonic) 

O algoritmo RM é um método que foi proposto por Liu e Layand [33] como um 

algoritmo de escalonamento de prioridade fixa. O algoritmo consiste basicamente da 

fixação de uma prioridade mais elevada para a tarefa com maior freqüência de 
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utilização e de menor prioridade para a tarefa de menor freqüência de utilização.  Em 

qualquer momento da operação, o escalonador sempre escolhe para executar a tarefa de 

mais alta prioridade. Através da especificação do período e do tempo computacional 

requerido pela tarefa, o comportamento do sistema pode ser determinado apriori. 

Entretanto, mesmo com os resultados apresentados por Liu e Layand e com sua 

contribuição para escalonamento em tempo real, o algoritmo é valido para aplicações 

muito limitadas, uma vez que as premissas do método, definem um modelo de tarefa 

bastante simples: (a) as tarefas são periódicas e independentes; (b) deadlines são iguais 

aos períodos de escala; (c) os tempos de execução são conhecidos e constantes; e (d) 

assume-se que o tempo de chaveamento de contexto é flexível. Finalmente, Liu e 

Layand mostram que o algoritmo de taxa monotônica é ótimo no sentido de que, se o 

estabelecimento de uma prioridade de taxa monotônica não é factível, então um 

conjunto de tarefas não é escalonável. 

  A verificação de escalabilidade é baseada no fator (U) ou limiar de 

escalabilidade. Liu e Layand determinaram o mínimo limite superior em uso do 

processador para um esquema de prioridade estática. Neste caso, para n tarefas 

alcançarem as restrições de tempo, o seguinte teste (ou seja, a condição suficiente) deve 

ser satisfeito: 
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Onde ci representa o máximo tempo para a computação de uma tarefa e pi é o 

período necessário para a escala das tarefas. Portanto, se o fator de utilização  é menor 

do que )12( /1 −nn , o conjunto de tarefas é escalonável. Devido aos fatores descritos 

anteriormente, na prática, a maioria das aplicações apresenta o limiar de escalabilidade 

superior a 100% do período de escalonamento, ou seja, ocorre à perda de prazo para 

alguma tarefa do conjunto.   

3.3.2 Algoritmo EDF (Earliest Deadline First) 

O algoritmo EDF  também produz um escalonamento baseado em prioridades mas a 

política de priorização é dinâmica e não estática como o algoritmo RM. As premissas 

funcionais são as mesmas do algoritmo RM. Sua política de prioridades é definida de 
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acordo o deadline absoluto das tarefas, ou seja, a tarefa com o deadline mais próximo, 

tem a prioridade mais alta. A cada chegada de uma tarefa, a fila  de tarefas (queue) é 

reordenada, levando em consideração a nova distribuição de prioridades. No algoritmo 

EDF, a escalabilidade também é verificada em tempo de projeto tomando como 

referência o fator de utilização do processador. De acordo com o algoritmo EDF,  um 

conjunto de tarefas é escalonável se, e somente se, 

   ∑
=

≤=
n

i

ii pcU
1

1)/(    (3.2) 

Existem diversos exemplos onde um conjunto de tarefas não é escalonável pelo 

algoritmo RM, mas que são escalonáveis pelo algoritmo EDF [51]. Além do maior fator 

de utilização do processador, outra diferença é que o algoritmo EDF produz menos 

preempções que o algoritmo RM. 

3.3.3 Algoritmo MLF ( Minimun Laxity First) 

O algoritmo MLF atribui uma medida de flexibilidade para cada tarefa do sistema e 

então, seleciona a tarefa com menor flexibilidade para execução. A flexibilidade é 

definida da seguinte forma: 

Flexibilidade = (tempo_deadline) – (tempo_atual) – (tempo_CPU_necessário) 

A flexibilidade mede a disponibilidade da tarefa para ser escalonada. Uma 

flexibilidade de tl significa que, ainda que a tarefa esteja atrasada por tl unidades de 

tempo, ela ainda irá satisfazer ao seu deadline. Uma flexibilidade zero significa que a 

tarefa deve começar a ser executada imediatamente ou estará em risco de satisfazer ao 

seu deadline. 

A principal diferença entre os algoritmos MLF e EDF é que o algoritmo MLF leva 

em consideração o tempo de execução da tarefa enquanto o algoritmo EDF leva em 

consideração o tempo remanescente para executar a tarefa. Entretanto, da mesma forma 

que o algoritmo EDF, o algoritmo MLF pode apresentar limiar de escalabilidade (U) de 

100% para o seu conjunto crítico de tarefas. 
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3.4 Conclusões 

Este Capítulo apresentou uma visão sobre os sistemas de tempo real e suas principais 

características. Foi verificada que a principal restrição de um sistema em tempo real é a 

sua restrição temporal. Em outras palavras, as tarefas devem ser executadas de forma 

que atendam ao deadline associado. Os principais métodos de escalonamento de tarefas 

em sistemas de tempo real foram apresentados. Em especial foram discutidos os 

conceitos de preempção, e escalonamento estático e dinâmico . Uma limitação dos 

métodos analisados refere-se ao índice de escalabilidade. Foi visto que este índice pode 

chegar a 100% desde que se consiga chegar a um conjunto crítico de tarefas, ou seja, 

aquele conjunto em que é garantida a escalabilidade. Este é um tipo de limitação que 

acompanha quaisquer outros métodos de escalonamento, ou seja, até o presente 

momento nenhuma metodologia proposta garante um escalabilidade de todas as tarefas 

em um sistema de tempo real [47]. 

Apesar de apresentarmos três metodologias que podem ser aplicáveis aos 

sistemas reconfiguráveis, ao longo desta pesquisa e principalmente da revisão do estado 

da arte, encontramos apenas implementações práticas em FPGAs com o método EDF. 

Este fato se deve principalmente porque as metodologias propostas foram desenvolvidas 

essencialmente para tarefas em software. Em outras palavras, as metodologias 

consideram um processador com tempo limite para executar diversas tarefas em 

software. Este fato reforça a tese de que implementações de escalonamento são de 

difícil execução em sistemas baseados em FPGAs. 
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Capítulo 4 

Trabalhos Relacionados e o Estado da Arte 

No Capítulo anterior foi apresentada uma recapitulação do problema de escalonamento 

cujas características foram direcionadas em especial aos sistemas de tempo real. No 

Capítulo 2 também foram apresentadas as principais características dos sistemas 

reconfiguráveis baseados em FPGAs e o crescente grau de complexidade para a sua 

implementação. Com relação ao problema de escalonamento para sistemas em tempo 

real, admitem-se basicamente dois tipos de problemas: Qual método é mais apropriado 

para um conjunto de tarefas e se é possível obter uma escala que atenda as restrições 

temporais destas tarefas. Considerando estes problemas, comuns em diversos tipos de 

projetos, algumas soluções acadêmicas foram desenvolvidas e aplicadas a sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis. Estas metodologias serão discutidas e comparadas de 

acordo com a sua abrangência na resolução destes problemas. Duas abordagens são 

apresentadas: metodologias de escalonamento descrita na Seção 4.1 e o suporte em 

hardware e software necessários para a implementação destes métodos em FPGAs 

descritos na Seção 4.2 A Seção 4.3 apresenta algumas conclusões deste Capítulo. 

4.1 Metodologias de Escalonamento em Sistemas 

Baseados em FPGAs 

A seguir temos a descrição de alguns métodos de escalonamento de tarefas aplicáveis a 

sistemas reconfiguráveis.  

4.1.1 A Metodologia de Walder e Platzner  

Um tema importante em relação a sistemas dinamicamente reconfiguráveis é o 

escalonamento on-line de tarefas de hardware em uma arquitetura dinamicamente 

reconfigurável. Walder e Platzner [61] apresentam uma proposta direcionada para a 

construção de um sistema operacional multitarefa, que gerencia os recursos de um 

dispositivo reconfigurável. A metodologia propõe um sistema de escalonamento EDF 

(Earliest Deadline First), que aloca tarefas de hardware Dinamicamente em um FPGA 

Xilinx Virtex II, particionado em regiões reservadas para reconfiguração. Estas regiões 
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são fixas e dimensionados no formato 1D conforme demonstrado no Capítulo 2. 

Entretanto, estes blocos apresentam diferentes larguras de forma a combinar a área 

necessária para a execução de uma tarefa com uma determinada região reconfigurável 

que seja mais apropriada. O trabalho não apresenta uma definição clara de que tipo de 

aplicações podem ser implementadas. Detalhes de como é realizada a estimativa das 

características temporais e de área das tarefas que compõe a aplicação também não são 

considerados. 

A Figura 4.1 apresenta o modelo para gerenciamento dos recursos de 

reconfiguração. O dispositivo reconfigurável é controlado por uma CPU externa que 

executa a escala de tarefas. A reconfiguração ocorre através de uma porta de 

configuração em uma operação denominada readback. Esta operação é assim chamada 

devido à realização da leitura dos dados de configuração do dispositivo, sua 

modificação e uma nova configuração através de uma escrita na memória de 

configuração. Adicionalmente, a CPU também executa um algoritmo de placement cuja 

principal tarefa é alocar a tarefa a ser executada em uma região reconfigurável mais 

apropriada.  

 
Figura 4.1:  Modelo da arquitetura de Walder e Platzner. 

 

O dispositivo reconfigurável contém conjuntos de blocos de tamanho fixo com a 

mesma dimensão vertical (modelo 1D). A arquitetura prevê diferentes conjuntos para 
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cada dimensão horizontal. Assim, a arquitetura pode apresentar, por exemplo, k blocos 

de largura w1 e z blocos de largura w2. A razão pela qual são implementados blocos de 

tamanhos diferentes, é uma forma de se fazer uma melhor combinação entre as tarefas 

de hardware e os recursos reconfiguráveis, diminuindo o problema de fragmentação 

interna, e conseqüentemente, permitindo uma melhor taxa de utilização dos recursos 

reconfiguráveis. 

Para o escalonamento em consideração, são assumidos conjuntos de tarefas não 

inter-relacionadas, ou seja, aquelas que não possuam dependência de dados. Cada tarefa 

tj é caracterizada por um tempo de chegada (inicialmente desconhecido) aj, uma área 

requerida pela tarefa  wj, um tempo de execução requerido  cj e opcionalmente, um 

tempo limite (deadline) de execução dj, ou seja, ti = (aj, wj, cj, dj). A sobrecarga de 

configuração e readback  da tarefa são proporcionais ao tamanho da tarefa. Para testes 

funcionais, foram utilizados os métodos de escalonamento preemptivo e não preemptivo 

descritos na Seção 3.2. Para todas as situações, foi utilizada a estrutura mostrada na 

Figura 4.2: 

 

 
Figura 4.2 : Estrutura do escalonador on-line. 

  

A estrutura apresentada na Figura 4.2 consiste de um certo número de filas e de 

duas funções ƒsplit e ƒselect. O número  de filas depende do particionamento em blocos do 

dispositivo. A fila qj é criada e designada para o bloco bj se o bloco seguinte à direita, bi, 

possui uma largura  wi < wj. O bloco mais à direita b1, sempre tem designada a fila  q1. 

A função ƒsplit funciona em dois estágios: inicialmente a função associa uma tarefa tx, 
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que chega com extensão wx à fila correspondente mais à direita, com a largura de bloco 

de tamanho suficiente para acomodar tx. Depois, insere a tarefa na fila de acordo com a 

regra de ordenação do escalonador que está sendo usada.  

A função ƒselect seleciona e coloca em um bloco reconfigurável a tarefa que está 

na ordem de execução. ƒselect é executada sempre que uma tarefa reconfigurável termina, 

sempre que uma configuração ou readback  termina ou quando uma nova tarefa é 

posicionada como prioritária na fila. Entre todas as tarefas posicionadas como mais 

prioritárias em cada fila, ƒselect seleciona aquela que pode ser alocada e a configura no 

bloco de menor largura apto a acomodá-la.  

A função posicionador presente em  ƒselect pode operar em dois modos: no modo 

restrito, as tarefas na fila  qi  podem somente ser colocada em blocos que correspondam 

a  qi. No modo preferencial, o posicionador pode alocar a tarefa em qualquer bloco que 

está apto para acomodá-la. Conseqüentemente, as tarefas aguardando na fila  qj podem 

ser alocadas para os blocos , bj,..., bm, mas não para os blocos b1,..., bi. O exemplo 

mostrado na Figura 4.2 corresponde ao modo preferencial. As tarefas de q3 podem ser 

colocadas em b4 e b3, enquanto que as tarefas em q1 podem ser colocadas em qualquer 

bloco. Em outras palavras, no modo preferencial uma tarefa ti. com determinada área 

pode ser acomodada a partir do  bloco z e em qualquer bloco a sua direita, desde que z ≤ 

i. 

Durante o fluxo de projeto, uma das tarefas mais difíceis é determinar o número 

de partições (blocos) na arquitetura  de forma a produzir escalonamentos produtivos. 

Chama-se escalonamento produtivo aquele que produz um resultado final otimizado ou 

seja, obter-se o equilíbrio entre quantidade de partições e o tamanho das tarefas que 

estão nas filas de execução. Para se obter um particionamento que produza um bom 

escalonamento, considere-se a situação em que todas as tarefas têm o mesmo instante de 

chegada, as larguras de blocos estão uniformemente distribuídas em [wmin,wmax] e seus 

tempos de execução estão uniformemente distribuídos, Com o placement sendo 

realizado no modo restrito. O dispositivo está particionado em blocos de largura w1 ... 

wl,  com um número de  blocos  m1 ... ml  associados para cada largura w. Neste  modo, 

as tarefas são agrupadas em classes as quais são definidas por um intervalo de larguras, 

por exemplo, (wi-1, wi]. Uma tarefa classificada neste intervalo encontra m1 blocos para 

executá-la. Define-se  δ = wi - wi-1 e  ∆ = wmax - wmin. O percentual de tarefas 

escalonadas para  (wi-1, wi] é  δi /∆.  Esta expressão pode ser tomada como medida para 
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o requisito de tempo total para esta classe. Existem m1 blocos designados para a classe 

(wi-1, wi], o que fornece  o fator δi/(∆. m1 )   como medida para o tempo de execução 

total da classe. O tempo total de execução do conjunto de tarefas é função dos tempos 

de execução da classe. Conseqüentemente, uma boa partição deve selecionar os 

parâmetros wi  e mi de forma que minimize 

 

 

Como um exemplo, considere-se um dispositivo de largura total 
_

w  = 80, wmin = 

4, e wmax = 20 colunas. O particionamento [3 x 20, 2 x 10] leva para uma métrica de 

tempo de execução de max 7/17.2 , 10/17.3 = 0,206. O particionamento [2 x 20, 2 x 

15, 1 x10] leva para uma métrica de tempo de execução de max 7/17.1, 5/17.2, 5/17.2 

= 0,41. A expectativa portanto, é de que a primeira partição possa funcionar melhor para 

o exemplo. 

 Os resultados desta proposta foram obtidos a partir de simulações partindo da 

construção de um SO sendo executado em uma CPU externa ao dispositivo alvo. Uma 

implementação prática desta proposta foi desenvolvida em uma plataforma Xess 

utilizando como dispositivo alvo um FPGA Xilinx Virtex XCV800. Apesar  de se 

constituir de um trabalho com uma metodologia eficiente para escalonamento de 

aplicações em hardware, a proposta não atende a situações onde a aplicação é 

constituída de tarefas com tempo de execução crítico (hard real time tasks). A 

ordenação de diversas filas de tarefas em espera de execução apresenta um alto custo 

computacional que pode inviabilizar a execução de tarefas com tempo de execução 

crítico. Na medida do possível, um escalonamento estático é mais apropriado para este 

tipo de situação. 

4.1.2 A Metodología de Maestre et al.  

Maestre et al. Apresentam em [37] uma solução para o problema de escalonamento  de 

tarefas de hardware utilizando um dispositivo reconfigurável MorphoSys [34]. O 

trabalho considera o escalonamento de tarefas periódicas em um escalonamento estático 

de modo a se obter um desempenho otimizado em termos do menor tempo de execução 

para um conjunto de tarefas (kernels) que compõem uma aplicação de processamento de 

minimize: max
S=1...l

δs

∆ . ms

minimize: max
S=1...l

δs

∆ . ms
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sinais. No contexto da metodologia, o termo kernel aplica-se a uma etapa específica 

para uma aplicação em processamento de sinais, com um núcleo especifico para este 

fim. 

A arquitetura do MorphoSys foi desenvolvida com o propósito de realizar 

projetos em sistemas dinamicamente reconfiguráveis voltados para as aplicações 

multimídia, sendo uma arquitetura acadêmica. Esta arquitetura pode ser descrita como 

um sistema dinamicamente reconfigurável de grão grande, constituindo-se basicamente 

de uma rede de células reconfiguráveis (RC), um controlador RISC, um frame buffer 

(FB) e um controlador de DMA, como pode ser visto na Figura 4.3. O principal 

elemento desta arquitetura é a rede de células reconfiguráveis que é composta de 64 

células RC. A rede de células RC apresenta-se como uma matriz 8 x 8. A arquitetura de 

cada célula RC é similar ao datapath de um processador, sem armazenar informação de 

controle a qual é inserida através da palavra de contexto de funcionalidade, também 

responsável pelo roteamento entre células RC.  

 
Figura 4.3: Diagrama em blocos da Arquitetura MorphoSys. 

 

Na arquitetura MorphoSys, a palavra de contexto controla a ALU, os 

multiplexadores internos e o uso de registradores. A informação de cada contexto é 

armazenada na memória de contexto (CM). Um contexto para ser implementado na 

arquitetura necessita ser inicialmente carregado na respectiva posição da CM, para o 

registrador de contexto localizado na RC. A CM permite reconfiguração dinâmica. Ao 

mesmo tempo em que um contexto está sendo executado no array, um novo contexto 

pode ser armazenado na CM.  

Na arquitetura também existe um Frame Buffer (FB) – Buffer de quadro - que é  

um bloco composto de dois conjuntos cada um possuindo dois bancos. Este bloco tem a 

função de armazenar o quadro de imagem que está sendo processado. A rede RC pode 
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acessar simultaneamente duas palavras de dados independentes armazenadas em 

diferentes bancos do mesmo conjunto FB. Simultaneamente, o DMA pode habilitar a 

transferência de dados entre o conjunto não utilizado do FB e a memória externa, 

otimizando a operação do sistema. Todo o controle do sistema é baseado em um 

controlador TinyRISC com um conjunto de instruções estendido para processamento de 

sinais. 

Neste trabalho, considera-se o escalonamento de uma aplicação composta de uma 

seqüência de kernels (tarefas) de modo a se obter o menor tempo total de execução da 

aplicação. Considera-se um kernel um núcleo de tarefa com finalidade bem definida 

dentro de um conjunto composto por outros kernels. Este núcleo é executado 

independentemente após outras tarefas anteriores terem sido executadas dentro de um 

grafo de execução de tarefas. Considera-se ainda que apenas um kernel pode ser 

executado por vez, o que representa uma limitação do ponto de vista de eficiência por 

paralelismo de funções. Um exemplo de aplicação com tais características é o padrão de 

compressão/descompressão de vídeo MPEG, cuja seqüência de kernels para compressão 

é mostrada na Figura 4.4. As etapas envolvidas neste exemplo são: estimativa de 

movimento (ME), compensação de movimento (CM), transformada co-seno discreta 

(DCT), quantização (Q), Quantização inversa (IQ), transformada co-seno inversa 

discreta (IDCT) e compensação de movimento inversa (IMC). 

 
Figura 4.4:  Processamento MPEG. (a) Seqüência e granularidade MPEG; (b) 

Escalonamento de um frame de imagem; (c) Uma alternativa de escalonamento. 
 

A Figura 4.4 mostra ainda que a seqüência de execução de kernels pode afetar o 

tempo total de processamento. Cada kernel é executado apenas uma vez antes da 
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execução do próximo kernel. Na Figura 4.4 (a), o contexto para cada kernel deve ser 

carregado tantas vezes quanto for o número de total de iterações, o que representa uma 

perda de tempo de processamento devido ao custo de carregamento das tarefas 

associadas. Se alguma informação necessária ao processamento é reusada por diferentes 

kernels, esta informação não necessita ser recarregada, representando um ganho de 

tempo de processamento.  

Em outra situação na Figura 4.4 (b), cada kernel é executado tantas vezes quanto 

for o número total de interações antes da execução do próximo kernel.  Para este caso, o 

contexto para cada kernel é carregado somente uma vez, o que representa um ganho de 

desempenho.   

Entretanto,  como o tamanho da informação produzida e usada pode 

freqüentemente exceder a capacidade do frame buffer, nenhum reuso de dados é 

possível, o que representa uma perda de desempenho em processamento. Entre estas 

duas situações extremas existem soluções válidas para a melhoria do desempenho 

computacional como por exemplo, executar um kernel um certo número de vezes antes 

que a informação produzida exceda o tamanho do buffer de frame. Desta forma, a 

informação pode ser reusada com alguma extensão e o contexto ser carregado um 

número de vezes intermediário. Adicionalmente, uma partição do grafo de execução 

também permite melhorar o resultado final.  

A Figura 4.4 (c) representa uma alternativa de escalonamento onde os kernels 

são carregados e executados em um número de interações que evita o problema de 

carregamento do buffer, otimizando desta forma tanto os recursos reconfiguráveis 

quanto o tempo de execução da aplicação.  

Outro fator que deve ser considerado é a sobreposição de computação de um 

kernel com a transferência de dados.  

Considerando estes aspectos, a proposta para melhoria do desempenho 

computacional através do escalonamento se caracteriza por três critérios: minimização 

da recarga de contextos, maximização do reuso de dados e maximização do overlapping 

da computação de um kernel com a transferência de dados. O trabalho mostra que não é 

possível saber antecipadamente qual das possíveis soluções é a melhor, sendo 

necessário portanto, a exploração do espaço de soluções do projeto. A solução proposta 

para a exploração do espaço de soluções leva em conta que na aplicação é possível 

encontrar alguns subconjuntos de kernels que podem ser escalonados de forma 

independente de outros kernels. Estes subconjuntos são chamados de partições (Kj+1, ..., 
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Kj+n, Kt+1, ... Kt+n), como pode ser visto na Figura 4.5. Desta forma a solução final 

envolve duas tarefas básicas: i) particionamento de um DFG que modela 

funcionalmente a aplicação e ii) escalonamento de uma dada partição. 

 
Figura 4.5: Exemplo de DFG com partições (sub-kernels) para 

modelamento da aplicação. 
 

O particionamento do DFG envolve um algoritmo que considera o maior reuso 

possível de dados para cada subconjunto de kernels. Uma vez determinada a melhor 

opção de reuso para um determinado subgrupo, cria-se uma partição para 

escalonamento na arquitetura alvo. 

Apesar de apresentar uma proposta funcional de escalonamento para uma 

arquitetura dinamicamente reconfigurável, percebe-se que o algoritmo é limitado no 

aspecto de paralelismo de tarefas (ex.: não é possível processar mais de um frame por 

vez em um único dispositivo). Aplicações que necessitem desta característica devem 

buscar outra arquitetura alvo de implementação, bem como um algoritmo que permita o 

processamento de funções paralelas. Adicionalmente,  a arquitetura para o qual a 

metodologia é aplicada, é voltada para o processamento de sinais, o que limita o 

espectro de utilização da metodologia. 

4.1.3 As Metodologias de Escalonamento de Danne e Platzner 

Danne e Platzner [105] discutem o problema de escalonamento de tarefas de tempo real 

em FPGAs e propõem dois métodos de implementação. O primeiro é uma extensão do 

método EDF denominado EDF–NF (Earliest Deadline First – Next Fit). O segundo é 

baseado em uma heurística de servidores de tarefas reconfiguráveis é chamado de 

MSDL (Merge Server Distribute load). 

A metodologia EDF-NF  

A metodologia EDF-NF se assemelha à metodologia de escalonamento que foi adotada 

em [61] para escalonamento dinâmico de tarefas. Entretanto, a extensão da metodologia 

é voltada para tarefas cíclicas com tempo de execução crítico. Inicialmente tem-se um 
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modelo do problema em questão bem como das métricas utilizadas no modelo. 

Considera-se um conjunto de características (Γ, Pi , Ci , Ai , U
T

i , U S

i ) que fazem este 

modelamento. Um conjunto de tarefas periódicas é representado por Γ. Cada tarefa 

específica Ti ∈ Γ refere-se a um tipo de computação que deve ser realizada 

periodicamente. Pi  refere-se ao período de liberação da tarefa. Ci refere-se ao máximo 

tempo para execução da tarefa (considera-se o mesmo para todas as outras instancias da 

mesma tarefa). Ai refere-se aos recursos reconfiguráveis necessários para a execução da 

tarefa Ti. A área total de reconfiguração é normalizada para uma unidade, de forma que, 

supondo que nenhuma tarefa excede os recursos totais de reconfiguração, temos Ai ∈ 

[0...1].  Considera-se que o dispositivo FPGA pode executar um conjunto simultâneo de 

tarefas R, tal que R ⊆ Γ de forma que ∑ ∈RTi
Ai ≤ 1. 

A execução do escalonamento admite que um conjunto de tarefas pode fazer 

preempção com outro conjunto. Considerando R ⊆ Γ  um conjunto de tarefas em 

execução, este pode ser interrompido para a execução de um novo conjunto R’⊆ Γ .  O 

contexto de R é salvo e uma nova configuração completa do FPGA é feita em R’. 

Quando R é escalonado novamente, o contexto é recarregado e R é restabelecido. A 

metodologia desconsidera o tempo necessário para reconfiguração, salvamento e 

recarga de contextos. Considera-se ainda que o escalonamento de um conjunto de 

tarefas é possível, quando a execução de todas as tarefas que compõe este conjunto 

obedece as suas restrições temporais. A metodologia também define um parâmetro 

chamado de hiperperíodo (Hiper-Period). Este parâmetro é definido como o menor 

tempo comum para a execução de todas as tarefas do conjunto de forma que para um 

conjunto Rk ⊆ Γ , em cada instante em tempo k,  tem-se ∑ ∈RkTi
Ai ≤ 1. 

Métricas de Utilização de Escalonamento 

Neste método, duas métricas são definidas para medir a carga computacional gerada 

pelo conjunto de tarefas Γ. A primeira é denominada fator temporal de utilização de Γ, 

e é definida como 

U
T
 (Γ) =∑

Γ∈Ti Pi

Ci
 

A expressão relaciona o tempo máximo de execução de todas as tarefas de Γ com o seu 

tempo limite de execução. Para o caso especial em que todas as tarefas são executadas 

seqüencialmente, U
T
 representa a fração de tempo que o FPGA gasta executando 
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tarefas, onde 1 - U
T
 é o tempo de operação não aproveitado. Apesar de trazer um 

enorme desperdício dos recursos de configuração, este escalonamento (da mesma forma 

que o algoritmo EDF) apresenta duas vantagens, quais sejam: permitir um 

escalonamento em que todas as tarefas podem ser executadas com apenas um 

processador de controle e adicionalmente, que o número de configurações requeridas no 

FPGA depende apenas do numero de tarefas a ser escalonadas.   

Entretanto, técnicas de escalonamento mais eficientes consideram um melhor 

aproveitamento dos recursos de configuração por executar tarefas em paralelo. Para 

descrever a carga computacional desta situação, é empregada uma métrica mais precisa 

denominado fator de utilização de sistema de Γ, definida como 

 

U
S
 (Γ) =∑

Γ∈Ti

Ai
Pi

Ci
 

U
S
 representa a fração do produto área X tempo ocupada pelo conjunto de 

tarefas. A Figura  4.6 ilustra um exemplo de escalonamento preemptivo. Visualmente, 

as áreas escuras representam U
S
 enquanto as áreas claras representam recursos de 

configuração que não são utilizadas. A tabela a esquerda representa os parâmetros das 

tarefas T1, T2 e T3. 

 
Figura 4.6: Escalonamento preemptivo de três tarefas periódicas em FPGA. 

 

Existe uma subtilização da área disponível para reconfiguração (devido ao efeito 

de fragmentação) em um FPGA de forma que a utilização resultante do sistema fique 

abaixo de 1. Desta forma, o estudo utiliza o fator US para qualificar experimentalmente 

as metodologias de escalonamento propostas. 

Por fim, a metodologia de escalonamento EDF é estendia como EDF-NF 

(Earliest Deadline First – Next Fit). Esta metodologia mantém uma lista de todas as 

tarefas que foram habilitadas, mas que ainda não foram terminadas em uma fila Q. A 

fila é ordenada considerando o tempo limite de execução das tarefas. De modo a 
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determinar um conjunto R  de tarefas a executar, o algoritmo faz uma varredura através 

da lista. Uma tarefa em particular, Ti  é adicionada ao conjunto de tarefas em execução 

R, enquanto a soma das áreas de cada tarefa A
running

 permanecer menor ou igual a 1. 

Sempre que a próxima tarefa não puder ser adicionada à lista, o algoritmo continua o 

processo tentando adicionar uma nova tarefa disponível. Desta forma, o algoritmo 

atualiza a lista de tarefas em execução otimizando a utilização dos recursos de 

reconfiguração.  Este procedimento é repetido sempre que uma nova tarefa é adicionada 

a lista ou uma tarefa em execução é terminada. O algoritmo que implementa o método 

EDF-NF é mostrado na Figura 4.7 e é executado com uma complexidade O(n), onde n é 

o número de tarefas. Os autores admitem não haver um teste eficiente de escalabilidade 

para esta metodologia, apenas uma simulação considerando o hiperperíodo de tarefas 

em execução e sendo terminadas, usando o parâmetro US(Γ) como medida de eficiência. 

Adicionalmente, o número de configurações possíveis pode crescer em uma velocidade 

muito grande o que representa a maior desvantagem deste algoritmo. 

 
Figura 4.7: Algoritmo EDF-NF. 

 

A metodologia MSDL 

A metodologia MSDL (Merge Server Distributed Load) usa um conceito chamado 

servidor de tarefas (server tasks) para a implementação de um escalonamento de tarefas 

em uma arquitetura reconfigurável. Um servidor representa um serviço periódico que 

reserva área do FPGA e tempo para execução das tarefas. Um servidor é formalmente 

definido como Si = (Ri , Pi , Ci , Ai) onde Ri = {Ta , Tb , ...} ⊆ Γ  é um conjunto de tarefas 

aos quais é reservado tempo de execução e área no FPGA. Pi , Ci, Ai representam 

respectivamente o período de liberação da tarefa, o tempo de computação e a área 

reservada para Ri de forma que Ai = ∑ ∈RiTk
Ak . Desta forma, sempre que um servidor Si 
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é executado, todas as tarefas que são representadas por Si estarão em execução. A 

funcionalidade do algoritmo MSDL é construir um conjunto de servidores Ω a partir do 

conjunto de tarefas original Γ  de tal forma que qualquer escalonamento possível de Ω  

implique em uma escalabilidade para Γ. Ou seja, o algoritmo constrói um conjunto de 

servidores Ω pelo adicionamento de tarefas ao servidor, para execução em paralelo. Os 

servidores resultantes são então escalonados para execução seqüencial no FPGA com 

um escalonamento EDF. A funcionalidade do escalonamento do conjunto de servidores 

resultante é verificada eficientemente pelo teste de utilização UT
 (Ω) ≤ 1. 

A Figura 4.9 mostra o algoritmo para a técnica MSDL.  

Inicialmente, cada uma das tarefas de Γ é associada a um servidor (linha 3). 

Posteriormente, é iniciada uma estrutura em laço, onde iterativamente um par de 

servidores é identificado e, se possível, unido.  Esta seleção dos servidores (no exemplo, 

Sx e Sy) é feita pela função SelectValidPair() (linha 8). Desta forma, qualquer par de 

servidores Sx e Sy deve atender a duas pré-condições: apresentar  um conjunto disjunto 

de tarefas, ou seja, Rx ∩ Ry = ∅ e deve também permitir o carregamento simultâneo no 

FPGA de modo que, Ax+Ay ≤ 1. Caso nenhum par de servidores seja encontrado de 

modo a atender estas condições, o algoritmo finaliza e retorna Ω como o conjunto final 

de servidores. Caso estas pré-condições sejam atendidas, Sx e Sy são unidos e um novo 

servidor Sz é formado e o ciclo se repete. O período de liberação e tempo de computação 

de Sz é igualado ao de Sy (Py e Cy). Supondo que Sy apresente o menor tempo de 

computação, Sz será uma representação completa de Sy de forma que este pode ser 

removido do servidor Ω. O tempo de computação de Sx é reduzido proporcionalmente, 

uma vez que Sz reserva área e tempo de computação para Sx. 
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Figura 4.8: Algoritmo MSDL. 

 

 

Como exemplo do método MSDL, a Figura 4.9 estende o exemplo apresentado na 

Figura 4.7. A tabela 4.1 mostra um conjunto de servidores Ω *
k   que é construído a cada 

iteração k.  Inicialmente é criado os servidores Ω *
0  = {S1, S2, S3}. Na primeira iteração, 

S1 e S2 são unidos e formam o servidor S4. S2 recebe um novo tempo de computação C2 

← C2 – 2 = 3. O servidor com  menor tempo de computação, S1, é removido de Ω *
1 . Na 

segunda iteração, o resíduo de S2 e o servidor S3 são unidos em S5. O servidor de menor 

tempo de computação é removido como também S3, uma vez que seu tempo de 

computação é reduzido a zero. Desta forma, iterativamente, Ω *
2  é o conjunto de 

servidores final uma vez que R3 e R4 não são disjuntos e tampouco A3 + A4 ≤ 1. Como 

mostrado na tabela 4.1, o fator de utilização UT
 (Ω *

2 ) = 1. Conseqüentemente, Ω *
2  pode 

ser escalonado pelo método EDF. O escalonamento resultante deste exemplo é 

mostrado na Figura 4.8. Comparado com o escalonamento mostrado na Figura 4.7, o 

método MSDL requer apenas duas configurações no FPGA.Um aspecto que merece 

uma atenção especial refere-se ao fator de utilização do sistema U S

i  que aumenta com o 

número de iterações, uma vez que servidores mais carregados com tarefas irão revelar 

área e tempo anteriores não utilizados no FPGA. Em essência, o método MSDL interage 

de forma a melhorar a utilização do sistema e diminuir o número de configurações 

necessárias. 
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Tabela 4.1 – Geração de Servidores para escalonamento MSDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Escalonamento MSDL de servidores de tarefas. 
 

Danne e Platzner apresentam uma simulação de desempenho das duas 

metodologias descritas. Para esta simulação foram criadas diversas tarefas. Para cada 

tarefa foram considerados os parâmetros Ci e Ai de forma que, Ci → [a,b] ⊂ Ν e Ai → 

[a,b] ⊆ [0,1]. Para o fator de utilização do sistema U
s tem-se U

s → [a,b] ⊆ [0,1]. O 

conjunto de tarefas foi escalonado com os algoritmos EDF-NF e MSDL. A Figura 4.10 

mostra o percentual de conjuntos de tarefas escalonados versus o fator de utilização do 

sistema dos conjuntos de tarefas para ambas as técnicas. Para as curvas marcadas como 

n=small, as áreas de tarefas Ai foram igualmente distribuídas em um intervalo de [0,2 

0,4], e os tempos de computação Ci foram escolhidos de forma que o fator de utilização 

temporal U T

i é igualmente distribuído em [0,2 0,4]. Estas assunções resultam em 

conjuntos com 10 tarefas em média. Assim, o escalonamento EDF-NF é superior ao 

escalonamento MSDL em desempenho.  

 

Si Ri Pi Ci Ai U T

i  U S

i  

S1 
S2 
S3 

T1 

T2 

T3 

4 
6 
12 

2 
5 
3 

1/2 
1/4 
3/4 

1/2 
5/6 
1/4 

1/4 
5/24 
3/16 

     1,58 0.65 
S1’ 
S2 
S3 

S4 

T1 

T2 

T3 

T1, T2 

4 
6 
12 
4 

0 
3 
3 
2 

1/2 
1/4 
3/4 
3/4 

1/2 
1/2 
1/4 
1/2 

1/4 
1/8 

3/16 
3/8 

     1,25 0,69 
S2’ 
S3’ 

S4 

S5 

T2 

T3 

T1, T2 

T2, T3 

6 
12 
4 
6 

0 
0 
2 
3 

1/4 
3/4 
3/4 
1 

1/2 
1/4 
1/2 
1/2 

1/8 
3/16 
3/8 
1/2 

     1 0,88 
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O algoritmo EDF-NF consegue escalonar em torno de 50% dos conjuntos de 

tarefas com um fator de utilização do sistema de em torno de 85% e aceita quase todas 

os conjuntos de tarefas com um fator menor que 75%. Em contraste com EDF-NF, a 

técnica MSDL consegue escalonar somente poucos conjuntos de tarefas com um fator 

de utilização do sistema em torno de 70% e alcança uma taxa de aceitação de 50% de 

conjuntos de tarefas com um fator de utilização do sistema de 55%. Para a curva 

denotada com n=medium, as áreas de tarefas Ai foram igualmente distribuídas em [0,1 

0,2] e os tempos de computação foram escolhidos de forma que o fator de utilização 

temporal fique igualmente distribuído em [0,1 0,2]. Estas assunções resultam em 

conjuntos de tarefas de aproximadamente 40 tarefas em média. Nestas condições, a 

técnica MSDL tem desempenho ligeiramente inferior do que com conjuntos de tarefas 

menores. Para a técnica EDF-NF, não foi possível determinar um escalonamento 

possível devido ao longo tempo de resposta da análise para esta técnica. 

 

 

Figura 4.10: Percentual de escalonamento para as técnicas EDF-NF e 
MSDL.  

 

De acordo com a análise destas duas técnicas, mostra-se que a técnica EDF-NF é 

melhor do que a MSDL (que se degrada com o aumento das tarefas) , no sentido que a 

primeira pode gerar escalonamentos para conjuntos de tarefas com maior utilização de 

sistema. Entretanto, fica evidente uma grande desvantagem quando se trata de escalonar 

conjuntos com muitas tarefas, pois o hiperperíodo (período comum necessário para 

escalonar todas as tarefas de um conjunto), cresce bastante, inviabilizando a 

determinação de um escalonamento de tarefas em tempo real, de forma que a técnica 

EDF-NF também passa a ser uma opção inviável. Adicionalmente, estas técnicas ainda 

não foram empregadas experimentalmente em FPGAs. 

Percentual de 
utilização 
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4.1.4 A Metodologia de Stewart e Khosla 

A metodologia de escalonamento proposta por Stewart e Khosla em [51] é direcionada 

para sistemas com tarefas em tempo real. A metodologia é denominada MUF 

(Maximum urgency first) e combina as vantagens dos algoritmos RM (Rate Monotonic), 

MLF (Minimum Laxity First) e EDF (Earliest Deadline First), já descritos previamente 

no Capítulo 3. A metodologia MUF é na verdade uma combinação de algoritmos de 

escalonamento estático e dinâmico e por esta razão é chamada de escalonamento com 

mais de um tipo de prioridade (mixed  priority scheduling). Uma descrição da 

construção da metodologia é apresentada a seguir: cada tarefa é associada com uma 

urgência de execução. A urgência de uma tarefa é definida pela combinação de duas 

prioridades fixas e uma prioridade dinâmica. Uma das prioridades fixas é chamada de 

criticalidade (critically) e apresenta precedência sobre a prioridade dinâmica. Por outro 

lado, a prioridade dinâmica possui precedência sobre a outra prioridade fixa. Esta outra 

prioridade fixa é chamada  de prioridade do usuário (user priority). A prioridade 

dinâmica é proporcional à disciplina temporal da tarefa em questão. 

A funcionalidade da metodologia consiste de duas etapas: a primeira parte é a 

determinação da criticalidade e da prioridade do usuário, que é realizada a priori. A 

segunda parte envolve as ações do escalonador em tempo de execução ou seja, a 

priorização dinâmica de cada tarefa é designada em tempo de execução sendo 

diretamente proporcional à disciplina temporal da tarefa. Antes do seu ciclo, cada tarefa 

deve informar qual o seu tempo de liberação desejado, qual o tempo de finalização 

(deadline) e o máximo tempo de execução admitido (worst-case execution time). 

As etapas para designar a criticalidade e a prioridade do usuário são as seguintes: 

 

a. Da mesma forma como na metodologia RM, ordenar as tarefas a partir do 

período mais curto ao mais longo período, 

b. Definir um conjunto crítico de tarefas com as primeiras N tarefas tal que, o  

tempo total de execução destas tarefas, considerando o tempo máximo de 

execução admitido para cada uma delas, não ultrapasse a 100% de utilização da 

CPU. Desta forma fica uma garantia que tarefas não irão falhar em caso de um 

transiente de sobrecarga em reconfiguração; 

c. Marcar alta criticalidade para todas as tarefas no conjunto crítico e baixa 

criticalidade para todas as outras tarefas; 
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d. Opcionalmente, marcar uma única prioridade de usuário para cada tarefa no 

sistema. 

As prioridades estáticas são definidas uma vez e não mudam durante a execução. 

Quando uma tarefa torna-se pronta para execução, uma operação de re-

escalonamento é realizada. O escalonador MUF é usado para determinar que tarefas 

serão executadas usando o seguinte algoritmo: 

i) Seleciona a tarefa com maior criticalidade; 

ii) Se duas ou mais tarefas apresentam a criticalidade mais elevada, então se 

seleciona a tarefa com a maior prioridade dinâmica (ex.: maior disciplina 

temporal). Apenas as tarefas com deadlines pendentes são marcadas com 

prioridades diferentes de zero. Tarefas sem deadlines têm prioridades 

marcadas com zero; 

iii) Se duas ou mais tarefas apresentam a criticalidade mais elevada e 

apresentam também a mesma prioridade dinâmica, então a tarefa que 

apresentar a maior prioridade definida pelo usuário (user priority) é 

selecionada; 

iv) Caso ocorra coincidência entre os três tipos de priorização, então  um critério 

de primeiro a chegar  - primeiro selecionado (first-come, first serve) é 

utilizado. 

Pela marcação de uma priorização de usuário única para cada tarefa, fica garantido 

que não se necessite executar o passo iv) do algoritmo. 

A Figura 4.11 mostra um exemplo demonstrativo da metodologia MUF em 

comparação com as metodologias RM e EDF. Neste exemplo, assume-se que o deadline 

de cada tarefa ocorre no início do próximo ciclo. Quatro tarefas são definidas de forma 

que a maior taxa de utilização da CPU excede 100% fazendo com que, na pior situação 

a perda de deadline de pelo menos uma tarefa seja inevitável. A Figura 4.11 (a) mostra o 

escalonamento produzido por uma metodologia RM com prioridade estática. Neste 

caso, apenas P1 e P2 estão no conjunto crítico e desta forma existe a garantia de que não 

haverá perda de deadline entre estas tarefas. No exemplo, P3 e P4 perdem seus 

deadlines. Na Figura 4.11 (b), temos o uso da metodologia EDF e neste caso, a tarefa P2 

perde o seu deadline. Utilizando o algoritmo MUF, todas as tarefas do conjunto crítico 

ficam garantidas do atendimento dos respectivos deadlines. No exemplo, a utilização 

das tarefas P1, P2 e P3 na pior das hipóteses de uso de tempo de computação, não excede 

100% de utilização da CPU e portanto a escala do conjunto crítico é atendida. Apenas 
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P4 perde seu deadline devido ao fato de não pertencer ao conjunto crítico. Esta situação 

pode ser visualizada na Figura 4.11 (c). Devido ao maior limite de escalabilidade para o 

conjunto crítico, a tarefa P3 também está presente neste conjunto e portanto não perde 

seu deadline. Da mesma forma, ao contrário do método EDF, tem-se apenas a perda de 

P4 que não faz parte do conjunto crítico. 

 
Figura 4.11 : Exemplo demonstrativo da metodologia MUF. 

 

Com relação ao uso da metodologia MLF, deve-se considerar o conceito de rigidez 

temporal da tarefa. Quanto menos temporalmente rígida, mais flexível temporalmente é 

a tarefa. O conceito de flexibilidade para o escalonamento MLF é dado por: 

flexibilidade = tempo_deadline – tempo_atual – tempo_ necessário_CPU  (4.1) 

Desta forma, o escalonador MLF utiliza o conceito de menor flexibilidade para maior 

priorização da tarefa. Comparando com a metodologia MLF, existem três falhas que 

podem ser detectadas pelo escalonador MUF: 

 

 

Tarefa Prioridade RM Criticalidade MUF Ti Ci Ui Legenda

Tempo requisitado à CPU por cada tarefa

(b) Escalonamento com método EDF

(c) Escalonamento com método MUF

(a) Escalonamento com método RM

(O número nos quadrados representa o ciclo da tarefa)

P3 perde o 
primeiro 
deadline

P4 perde o 
primeiro 
deadline

P2 perde o 
primeiro 
deadline

P4 perde o 
primeiro 
deadline

Tarefa Prioridade RM Criticalidade MUF Ti Ci Ui Legenda

Tempo requisitado à CPU por cada tarefa

(b) Escalonamento com método EDF

(c) Escalonamento com método MUF

(a) Escalonamento com método RM

(O número nos quadrados representa o ciclo da tarefa)

P3 perde o 
primeiro 
deadline

P4 perde o 
primeiro 
deadline

P2 perde o 
primeiro 
deadline

P4 perde o 
primeiro 
deadline
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a. Uma tarefa não completa seu ciclo quando o momento de deadline tem sido 

alcançado; 

b. Uma tarefa teve seu período de utilização da CPU superior ao tempo que foi 

informado (considerando a pior situação de tempo de computação previsto); 

c. A tarefa não será completada no seu deadline devido a CPU não alocar o tempo 

mínimo para computação da tarefa.  

O primeiro é um caso padrão de perda de deadline. O segundo caso representa uma má 

estimativa para o deadline da tarefa. O terceiro caso permite ao escalonador MUF tirar 

maior proveito temporal da CPU pois só vai habilitar uma tarefa que possa ser atendida 

pelo tempo restante da CPU. 

Finalmente, uma consideração importante do escalonador MUF refere-se a sobrecarga 

operacional para cada operação de re-escalonamento. Esta sobrecarga pode ser mantida 

a um nível baixo através de uma codificação chamada de valor de urgência de modo a 

facilitar a operação de re-escalonamento.  

A Figura 4.12 mostra a codificação deste valor como uma palavra de n bits. 

 
Figura 4.12:  Codificação do valor de urgência. 

 

O valor de urgência foi codificado usando c bits para a criticalidade, d bits para a 

prioridade dinâmica e u bits para a prioridade do usuário. Com esta codificação, a faixa 

de criticalidade, prioridade dinâmica e prioridade do usuário estendem-se 

respectivamente de 0 –> 2c – 1, 0 –> 2d – 1 e 0 –> 2u – 1. Desta forma o escalonador 

MUF pode por exemplo estabelecer uma única priorização dinâmica para cada tarefa e 

então selecionar a tarefa com a máxima urgência. 

Infelizmente, ao melhor do nosso conhecimento, ainda não existem aplicações 

significativas em FPGAs para sistemas em tempo real utilizando a metodologia MUF, 

de forma não ser possível uma avaliação comparativa de resultados para aplicações 

semelhantes em sistemas dinamicamente reconfiguráveis em tempo real. 

criticalidade prioridade dinâmica prioridade usuário

c bits d bits u bits

Bit (n-1) Bit (0)

criticalidade prioridade dinâmica prioridade usuário

c bits d bits u bits

Bit (n-1) Bit (0)
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4.2 Metodologias de Suporte a Implementação de 

Escalonamento 

A seguir, temos um descritivo de métodos de implementação de sistemas 

reconfiguráveis que suportam escalonamento de tarefas. 

4.2.1 A Metodologia de Implementação de Walder e Platzner  

Em um sistema reconfigurável, as atividades de escalonamento devem ser suportadas 

por um conjunto de ações que podem ser implementadas em hardware e software. 

Walder e Platzner [46] propõem um modelo de implementação de SO voltado para 

sistemas dinamicamente reconfiguráveis de forma a obter um gerenciamento de 

recursos, proporcionando um escalonamento dinâmico de tarefas. Inicialmente, o 

modelo é descrito de modo genérico, sendo aplicável a qualquer arquitetura 

dinamicamente reconfigurável. Posteriormente, é feita uma descrição mais precisa, 

convertendo as informações generalizadas anteriores para um dispositivo específico (no 

caso FPGAs Virtex). O sistema operacional é proposto como um ambiente multitarefa 

que executa tarefas em hardware relocáveis, gerencia acessos às memórias interna e 

externa para a carga destas tarefas,  gerencia o salvamento de contextos e comunicação 

com E/S externa. A grande vantagem da geração de uma metodologia para 

implementação de sistemas operacionais, é que esta pode ser expressa como uma forma 

de abstração que se superpõe aos detalhes de implementação de uma determinada 

tecnologia. Desta forma, abstrações generalizadas que implementam funções específicas 

em um sistema operacional, são traduzidas com detalhes juntamente com adaptações 

para a implementação de um projeto utilizando determinada tecnologia. Para este 

sistema operacional reconfigurável, Walder e Paltzner utilizam um escalonamento de 

tarefas dinâmico semelhante ao descrito em [61]. Desta forma, todas as funções 

previstas no sistema operacional consideram um escalonamento on-line de tarefas. De 

forma a suportar este escalonamento, Inicialmente são estabelecidos os conceitos de 

projeto. Estes conceitos são divididos nas seguintes abstrações:  

a) Particionamento da arquitetura reconfigurável  - Qualquer dispositivo 

reconfigurável oferece um certo número de unidades lógicas configuráveis. A área 

que é determinada por estes blocos pode ser particionada em dois tipos de regiões: 
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i. OS Frame -  São representadas por regiões fixas que fazem o suporte a 

funções do sistema operacional tais como drivers, acesso a memória e E/S. 

ii. User Area – É reservada para acomodar as tarefas de hardware da 

aplicação que está sendo executada. Nesta região, as tarefas de hardware são 

alocadas dinamicamente, de acordo com o escalonamento das tarefas do 

projeto. 

b) Tarefas de Hardware – Representam o elemento central no ambiente de um 

sistema operacional reconfigurável. Um conjunto de tarefas de hardware 

escalonadas no tempo representa a aplicação que é executada no sistema. 

c) Módulos do SO – Estes módulos são particionados entre a CPU e o FPGA, 

conforme visto na Figura 4.13 

  
Figura 4.13: Módulos do sistema operacional em execução na 

CPU e no FPGA. 
Os módulos da CPU podem ser categorizados em três níveis. O  nível mais alto destes 

módulos do sistema operacional é responsável  pelo gerenciamento das tarefas, dos 

recursos e de temporização e possui as seguintes funções: 

i. Task Scheduler - Como o sistema é voltado para escalonamento on-line, 

o escalonador decide que tarefa deve ser executada entre todas as tarefas que 

estejam prontas de acordo com uma política de priorização. O controle para 

este módulo deve ser gerado a partir de sinalizações que ocorrem em tempo 

de execução por diferentes fontes tais como temporizadores e filas de 

tarefas.  

ii. Resource Manager – Faz o gerenciamento de todos os recursos que 

podem  ser utilizados pelas tarefas de hardware tais como áreas 
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reconfiguráveis, filas e temporizadores. O módulo escalonador de tarefas 

(Task Scheduler) opera fortemente acoplado ao módulo de gerenciamento 

de recursos (resource manager) de modo a fazer o escalonamento das 

tarefas nas áreas reconfiguráveis. 

iii. Time Manager – Este módulo deve oferecer serviços baseados em 

temporização para as tarefas de hardware, tais como eventos periódicos 

relacionados com as tarefas. Um exemplo seria o tempo máximo de 

computação das tarefas. 

O nível intermediário dos módulos do sistema operacional deve realizar a manipulação 

dos bitstreams de configuração e estados das tarefas, com os seguintes recursos: 

iv. Raw Task Repository – Este repositório deve armazenar as tarefas no 

formato de bitstreams na maneira original pela qual a tarefa foi gerada pelo 

fluxo de projeto, ou seja, na posição física original na arquitetura 

reconfigurável. 

v. Context Store – Este módulo armazena os contextos que foram 

anteriormente extraídos de tarefas que sofreram processo de preempção. 

vi. Task Preemption Unit (TPU) – A TPU analisa e prepara bitstreams que 

representam as tarefas de hardware. A TPU deve fornecer os seguintes 

serviços:  

Task Relocation – Gera a relocação de tarefas através da manipulação 

de bitstreams. Desta forma este serviço pode prover a diminuição do 

problema de fragmentação nas áreas reconfiguráveis. 

 Context Extration – Realiza a operação de readback do bitstream e  

extrai o contexto da tarefa.  

Context insertion – Adquire uma tarefa não manipulada com seu 

contexto previamente armazenado e gera um bitstream parcial. 

Finalmente, o nível mais elementar dos módulos do sistema operacional na CPU deve 

controlar a comunicação e a configuração com o módulo FPGA, através dos módulos: 

vii. OS Bridge – Como a CPU e o FPGA acomodam partes do sistema 

operacional, é requerido um canal de comunicação entre os dois 

dispositivos. Os módulos do sistema operacional usam este canal para a 

permuta de comandos e dados. 
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viii. FPGA Driver – Este driver fornece serviços de configuração e readback  

(completa ou parcial) para a CPU. Fisicamente, este driver se conecta a 

porta de configuração e readback da CPU. 

Os seguintes módulos do sistema operacional devem ser mapeados no FPGA: 

ix. Task Controller – O controlador de tarefas representa a interface do 

sistema operacional com a tarefa de hardware. Cada tarefa carregada possui 

um controlador de tarefa individualmente designado que fornece à tarefa 

sinais de controle e conectividade com os outros elementos do sistema 

operacional. 

x. Memory Management Unit (MMU) – A MMU oferece serviços de 

memória necessários à execução das tarefas com modos específicos de 

acesso, tais como FIFOs,  blocos de memória especiais para tarefas ou 

compartilhamento de memória. Estas estruturas de memória devem ser 

implementadas com os recursos internos da arquitetura alvo (Ex.: Virtex => 

BRAM) e adicionalmente, com memórias externas. 

xi. Special Function Manager – Fornecem serviços específicos que são 

baseados nos recursos internos do FPGA (Ex.: Virtex => Multipliers). 

xii. Device Drivers/Triggers – Estes módulos implementam circuitos que 

direcionam sinais e controlam dispositivos externos. A principal função 

destes dispositivos é fazer o encapsulamento do acesso a dispositivos 

externos de forma que o acesso a E/S torne-se independente do dispositivo 

externo conectado ao FPGA. 

d) Programming Model and Design Flow – O modelo de sistema operacional 

apresentado requer que a aplicação seja decomposta em tarefas e objetos de 

hardware tais como buffers, e timers. Enquanto as funcionalidades das tarefas 

podem ser definidas pelo usuário, a interação com os módulos do sistema 

operacional devem seguir dois padrões pré-definidos, quais sejam: i) Task 

Template, que inclui um padrão de  interface de tarefas usado para requisição de 

serviços do sistema operacional; e ii) Task Design Flow, que gera bitstreams de 

tarefas que são independentes de sua localização física na arquitetura. 

 

Os conceitos apresentados nas generalidades de implementação do SO foram 

aplicados em um projeto real utilizando como arquitetura alvo uma plataforma de 

desenvolvimento XESS XSV – 800, que é baseada em um FPGA Virtex XCV800 
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[102]. Para efeito de teste, uma interface de E/S PCI de um PC conectou-se diretamente 

com o controlador de configurações, fornecendo acesso bidirecional à porta de 

configuração e readback do FPGA. Para a implementação das tarefas de hardware, foi 

utilizada a ferramenta Xilinx ISE Foundation 5.1 [67] em conjunção com a metodologia 

Xilinx Modular Design [68]. Um importante detalhe na implementação do SO para 

hardware reconfigurável refere-se ao particionamento da superfície reconfigurável e a 

padronização das tarefas de hardware. Neste caso, durante a etapa de testes, o FPGA foi 

particionado em três áreas verticais (não reconfiguráveis) reservadas ao sistema 

operacional (esquerda, centro e direita), e duas áreas (reconfiguráveis) reservadas para a 

carga de tarefas de hardware. Estas áreas são chamadas de tasks slots, devido ao fato de 

obedecerem a uma padronização de forma a promover a comunicação intra frames do 

sistema operacional e também a comunicação da tarefa de hardware com elementos 

externos. Um exemplo desta estrutura pode ser visto na Figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Módulos do sistema operacional e Tasks slots no FPGA. 

As áreas reservadas para reconfiguração definem as seguintes características 

obrigatórias para a síntese de tarefas de hardware: 

• Width – A tarefa a ser carregada não deve exceder a região delimitada em um 

task slot. 

• Standard Task Interface (STI) – Implementa um canal de comunicação da tarefa 

de hardware com elementos externos. 

• Inter-frame Communication Channel (IFCC) – Implementa um canal de 

comunicação de forma a proporcionar conectividade entre os módulos do 

sistema operacional. 

Fisicamente, as interfaces STI e IFCC são implementadas por blocos Bus Macros. 

Estes blocos são módulos de comunicação bidirecionais, pré-sintetizados, presentes na 

metodologia Modular Design [86] da Xilinx. 
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A proposta de Walder e Platzner revela-se bastante eficiente e promissora como 

metodologia para a implementação de um SO que suporte o escalonamento de tarefas 

dinâmico on-line. Entretanto, determinadas aplicações reconfiguráveis não podem ser 

atendidas por esta proposta. Especificamente, para tarefas que não admitem preempção 

e apresentam um tempo de computação limitado, como é o caso de sistemas em tempo 

real, não podem ser atendidas devido a característica de priorização de execução pelo  

menor tempo de execução restante da tarefa. Outro aspecto que merece atenção refere-

se ao fato de parte do controle estar implementado em um host externo. Embora a 

implementação de um controlador embarcado no dispositivo reconfigurável juntamente 

com os recursos de reconfiguração não seja trivial, atualmente, dispositivos FPGAs 

permitem que este tipo de configuração seja sintetizável, o que se pode se adequar ao 

conceito de um sistema embarcado dinamicamente reconfigurável. 

4.2.2  A Metodologia de Implementação de Wigley e Kearney  

Em relação à metodologia anterior, o gerenciamento de recursos de um sistema 

reconfigurável é apresentado sob uma abordagem diferente por Wingley e Kearney [64] 

[65]. Um SO para sistemas dinamicamente reconfiguráveis deve permitir o 

gerenciamento não somente dos recursos presentes em uma arquitetura alvo, como 

também de outras atividades como particionamento, carregamento, escalonamento e 

intercomunicação entre tarefas. Os autores descrevem  as principais atividades que 

devem ser suportadas por um sistema operacional em [64] e como implementá-las em 

uma arquitetura reconfigurável [65]. Os trabalhos descrevem algumas assertivas 

referentes aos serviços que devem ser disponibilizados para sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis. Segundo a descrição dos autores, um sistema operacional com tais 

funções apresenta um grau de complexidade elevado devido à necessidade de 

gerenciamento da alocação de recursos de área reconfigurável além do carregamento de 

aplicações na arquitetura alvo. De forma a prover estas funções, define-se inicialmente 

as características básicas pertencentes a um sistema operacional para sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis: 

i. Conjunto de serviços 

ii. Arquitetura do sistema operacional 

iii. Abstrações do sistema operacional 

iv. Medidas de desempenho. 
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Tem-se a seguir uma descrição destes serviços de acordo com a metodologia proposta 

i) Conjunto de serviços de um sistema operacional 

a. Carregamento da aplicação – Este serviço é descrito como essencial devido 

ao fato de realizar o carregamento e a execução inicial da aplicação. Esta 

tarefa pode ser complexa porque os programas podem consistir de uma 

combinação de circuitos lógicos e memória embarcada, exigindo o roteamento 

destes circuitos  e a inicialização desta memória.  

b. Particionamento – Este serviço refere-se ao processo de particionamento de 

aplicações que são maiores do que aquelas suportadas  pelos recursos 

reconfiguráveis disponíveis no FPGA. Esta operação não é trivial devido ao 

fato de que os circuitos não podem ser arbitrariamente particionados. A Figura 

4.15 mostra a metodologia para o particionamento da aplicação em sub tarefas 

que podem ser posicionadas em áreas específicas no FPGA. Estas áreas são 

chamadas de logic frames e apresentam-se como áreas de tamanhos não 

regulares (áreas distintas) dentro da arquitetura do FPGA.  

 
Figura 4.15: Exemplo de grafo de tarefas e particionamento no FPGA. 

 

A proposta de um sistema operacional para sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis assume que existe uma superfície de computação reconfigurável 
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superfície real são armazenadas. De acordo com a Figura 4.15, cada aplicação deve 

consistir de um grafo de tarefas formado por núcleos pré-roteados e pré-alocados como 

nós do grafo e os arcos de comunicação representados como dependência entre tarefas. 

Desta forma, a metodologia é baseada em uma padronização, chamada de contrato 

pelos autores, onde as aplicações são compostas de módulos aplicativos que são 

separadamente mapeados, alocados e roteados durante a etapa de execução de projeto. 

c. Escalonamento – O escalonamento das tarefas também aparece como uma das 

atividades fundamentais em um sistema operacional para sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis. Na metodologia descrita, as tarefas que 

devem ser escalonadas são vistas como cooperativas, ou seja, a ativação de 

uma determinada tarefa não deve interromper outra em execução nem 

tampouco provocar uma sobrecarga a ponto de inviabilizá-la. As 

características de operação apontam para uma escala onde não haja preempção 

de tarefas e o tempo de execução da tarefa não se estenda de tal modo que 

inviabilize o tempo de deadline da próxima tarefa na escala. Desta forma, 

conclui-se que a metodologia de escalonamento mais apropriada para ser 

adotada por este sistema não deva ser do tipo dinâmico tal como o método 

EDF. Uma adaptação de um modo estático da metodologia MUF é aplicável 

neste caso ou alguma outra metodologia estática. 

 O segundo item referente aos serviços que devem ser providos por um sistema 

operacional, refere-se aos blocos que compõem uma arquitetura de apoio ao sistema 

operacional. Estes componentes podem ser observados na Figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16:  Arquitetura do sistema operacional para sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis. 
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ii) Componentes da arquitetura do sistema operacional 

a. Empacotamento (Packing) – Em um sistema operacional reconfigurável o 

processo de packing é responsável  pela determinação de onde colocar a 

aplicação na arquitetura do FPGA e como fazer o arranjo geométrico das 

regiões reconfiguráveis em que os módulos de hardware estão carregados. 

Como pode ser visto na Figura 4.16, o bloco packing é composto de dois 

estágios: O primeiro estágio é conhecido como alocação, que é definido como 

o processo de determinar aonde na superfície do FPGA se deve colocar a 

aplicação. O segundo estágio é conhecido como posicionamento e é definido 

como o processo de determinar que núcleos (aplicações) devem ser colocados 

em quais regiões reconfiguráveis na arquitetura reconfigurável. 

b. Particionador Temporal – Particionamento é o processo pelo qual um grafo de 

tarefas de dimensão superior às possibilidades da arquitetura reconfigurável é 

quebrado em componentes menores. Desta forma, o particionador retorna um 

subconjunto do grafo de tarefas que possui área menor ou igual à área 

reconfigurável para carregar esta tarefa. 

c. Roteamento Global – Roteamento é o processo por onde conexões elétricas 

são feitas entre dois pontos através do acionamento das chaves de roteamento 

necessárias para tal. Na metodologia de Wigley e Kearney, o módulo de  

roteamento global é definido como o processo de roteamento entre núcleos 

pré-roteados e pré-posicionados na arquitetura. 

 O terceiro item referente aos serviços que devem ser providos por um sistema 

operacional, refere-se às abstrações que implementam funções básicas em um sistema 

dinamicamente reconfigurável. Estas abstrações que fazem parte da proposta de 

implementação de um sistema operacional, são descritas a seguir: 

iii) Abstrações do sistema operacional 

a. Biblioteca de módulos relocáveis– Uma biblioteca de módulos de hardware 

pré-posicionados e roteados é necessária para uma interface padrão de uso do 

sistema operacional. A relocação destes módulos poderia ser feita, por 

exemplo, a partir da utilização das classes Jbits [24] para a formação de uma 

API dentro do ambiente do sistema operacional. As classes Jbits fornecem a 

possibilidade de formação de uma API, de forma que se possam manipular os 
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bitstreams de configuração, proporcionando mudanças no posicionamento das 

tarefas na arquitetura. 

b. Abstração de comunicação entre Hardware/Software – A proposta de um 

sistema operacional para sistemas dinamicamente reconfiguráveis prevê a 

criação de uma interface padronizada entre núcleos de Hardware e threads em 

software. Isto significa que a arquitetura deve prover device drivers específicos 

de forma a promover a comunicação entre as tarefas de hardware 

implementadas na arquitetura e o software de controle embarcado. 

c. Abstração de comunicação entre Hardware/Hardware  - Eventualmente, 

existe a necessidade de comunicação intramódulos durante a execução de uma 

aplicação na arquitetura FPGA. Esta comunicação é estabelecida através do 

uso de canais de hardware. A utilização destes canais de comunicação já foi 

prevista por outros trabalhos como [46] e [61]. Desta forma o sistema 

operacional deve prover estruturas de intercomunicação entre módulos 

(tarefas). 

 O último item referente aos serviços que devem ser providos por um sistema 

operacional refere-se às métricas de desempenho que estão associadas à introdução de 

um sistema operacional para sistemas dinamicamente reconfiguráveis: 

iv) Medidas de desempenho 

a. Overhead – Em sistemas dinamicamente reconfiguráveis pode-se definir o 

desempenho como um balanceamento entre área e tempo, de forma que quanto 

menor for à área ocupada por uma tarefa e quanto menos tempo esta tarefa 

levar para ser completada, melhor será o desempenho deste subsistema. 

Claramente a introdução de um sistema operacional em uma arquitetura irá 

reduzir o desempenho do sistema como um todo. Entretanto, muitos usuários 

ou projetistas aceitam uma diminuição do desempenho em função do ganho de 

facilidade de uso. O ponto chave na introdução de um sistema operacional é 

minimizar o inevitável overhead para ganhar facilidade de uso. 

b. Desempenho da aplicação – Outro tipo de métrica de desempenho que deve 

ser considerado pela introdução de um sistema operacional é a redução de 

desempenho específico de uma aplicação. Apesar de estar proximamente 

relacionado com o overhead global, o desempenho de uma aplicação está 
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relacionado com a redução de desempenho inicial devido aos processos de 

packing e particionamento da aplicação, individualmente. 

c. Fragmentação – Fragmentação refere-se à perda de espaço reconfigurável na 

área que está delimitada para a carga de aplicações (fragmentação interna), 

bem como na perda da área externa devido à delimitação de diversas áreas 

específicas para reconfiguração (fragmentação externa). Percebe-se que a 

fragmentação interna como externa será diminuída quanto melhor for o 

desempenho do sistema operacional em função do gerenciamento da alocação 

de tarefas dos recursos de reconfiguração. 

 Uma simulação da proposta deste sistema operacional foi realizada em [64] e em 

seguida implementada em uma plataforma real [65]. A implementação considerou como 

dispositivo reconfigurável um FPGA Xilinx Virtex. O sistema operacional 

implementado apresenta na sua versão de teste três principais elementos descritos 

anteriormente: O carregador (loader), o empacotador (packer) e o particionador. A 

implementação da interface foi realizada em Java e integrada com as classes Jbits. 

Os conceitos apresentados por Wingley e Kearney são promissores do ponto de 

vista de implementação de sistema operacional que possam gerenciar recursos de um 

sistema dinamicamente reconfigurável. Entretanto, não apresentam um detalhamento 

mais específico de como uma metodologia de escalonamento estática estaria adequada à 

proposta do sistema operacional para sistemas dinamicamente reconfiguráveis. Como 

visto anteriormente, um escalonamento estático é o que mais pode se adequar ao sistema 

operacional proposto, devido as suas características de preempção e controle de 

execução de tarefas devido ao deadline de tarefas.  

4.3 Conclusões 

Da análise das metodologias apresentadas chega-se a algumas conclusões relevantes. 

Inicialmente, percebe-se que a maioria das metodologias, quando implementadas, 

ocorrem em dispositivos da família Xilinx Virtex II, o que vem a confirmar que estes 

dispositivos apresentam um suporte mais adequado a projetos. Entretanto não existe até 

o presente momento uma  metodologia para melhor desempenho temporal nestas 

arquiteturas. Apenas a metodologia de Maestre et al. [37] procura alcançar um 

desempenho otimizado em tempo, (através da reorganização dos ciclos de execução dos 

kernels). Entretanto, a metodologia está baseada em um dispositivo utilizado 
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essencialmente para processamento de sinais, o que vem limitar bastante o seu espectro 

de utilização. 

Um desempenho temporal otimizado dificilmente seria alcançado com escalonamentos 

dinâmicos, como o proposto por Platzner e Walder [61], devido às características de 

preempção e o alto custo de operação associado. Outra característica observada é que, 

das metodologias de escalonamento adotadas, apenas a EDF apresenta um grau máximo 

de escalabilidade de 100% do conjunto de tarefas crítico (conjunto de tarefas que são 

escalonáveis sem perda de deadline da aplicação). Entretanto, este conjunto crítico é 

formado essencialmente por um subconjunto de todas as tarefas da aplicação. Em outras 

palavras, apenas parte das tarefas do conjunto é escalonável em um determinado 

período de tempo. Particularmente, percebe-se que as técnicas EDF-NF e MSDL 

apresentam um decréscimo acentuado na escalabilidade com o aumento das tarefas. 

Além de que, nenhuma implementação em dispositivo reconfigurável foi considerada, 

de forma a considerar o overhead de reconfiguração na metodologia. O mesmo ocorre 

com a metodologia MUF [51], pois até onde vai nosso conhecimento, teve seu 

desempenho avaliado em simulações e não foi efetivamente implementada em um 

dispositivo FPGA. Com relação às metodologias para implementação, a utilização de 

uma plataforma de configurações deve estar baseada em um controlador automático de 

reconfigurações. Isto pode ser implementado da maneira similar em [46] e [65], com um 

controlador externo ao FPGA onde é realizada a reconfiguração parcial ou de maneira 

integrada como descrito em [12]. Entretanto, algumas funções mínimas devem ser 

disponibilizadas por este controlador tais como a efetiva implementação de um 

escalonador, através de um módulo de dispatch, e armazenamento de configurações em 

uma memória externa.  Estes aspectos serão considerados no Capítulo 7. 
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Capítulo 5 

Redes de Petri 

O objetivo deste Capítulo é introduzir as redes de Petri como formalismo para 

modelamento de sistemas. Algumas extensões adicionais são apresentadas, em especial 

àquelas que introduzem o conceito de temporização nas redes, fundamentais para 

compreensão da metodologia de escalonamento proposta neste trabalho. A Seção 5.1 

apresenta um breve histórico, os conceitos iniciais, a notação gráfica, e as regras de 

disparo de uma rede de Petri. A Seção 5.2 detalha o modelamento de situações clássicas 

tais como paralelismo, concorrência e conflito. A Seção 5.3 apresenta o modelamento 

de processos com redes de Petri. A Seção 5.4 apresenta extensões das redes de Petri 

temporizadas. A Seção 5.5 apresenta algumas propriedades estruturais e 

comportamentais importantes apresentando também métodos de análise destas 

propriedades. Finalizando, a Seção 5.6 apresenta algumas conclusões deste Capítulo. 

5.1 Introdução 

As redes de Petri foram introduzidas por Carl Adams Petri [21] em sua tese de 

Doutorado intitulada “Comunicação com autômatos”, apresentada em 1962 na 

Universidade Técnica de Darmstandt. O trabalho de Petri chamou a atenção de diversos 

pesquisadores [43] que vieram a estender a versão original do trabalho. Desta forma, 

diversas extensões foram desenvolvidas para adaptar-se a diferentes propósitos de 

modelamento. Atualmente as redes de Petri é uma técnica de descrição segura e bem 

estabelecida para sistemas concorrentes.  Estas redes são definidas como um formalismo 

matemático que permite fazer a especificação e verificação de sistemas, permitindo 

verificar propriedades e a segurança funcional dos mesmos. Usando-se redes de Petri 

pode-se modelar sistemas paralelos, concorrentes, assíncronos, e não determinísticos. 

Uma rede de Petri também pode ser vista como um tipo particular de grafo orientado 

que permite modelar as propriedades estáticas de um sistema a eventos discretos e que 

são constituídos de dois tipos de nós: as transições (transitions), que correspondem aos 

eventos que caracterizam as mudanças de estado do sistema e os lugares (places), que 

correspondem às condições que devem ser verificadas para os eventos ocorrerem 



 83 

interligados por arcos direcionados e ponderados [30].  De maneira mais simples, os 

lugares correspondem às variáveis de estado e as transições às ações (eventos) 

realizadas pelo sistema. Nesta tese usam-se os termos lugar e transição para representar 

respectivamente os termos place e transition.  

A realização de uma ação está associada a algumas pré-condições (condição de 

alguma variável de estado), ou seja, existe uma relação entre os lugares e as transições 

que possibilita a realização de uma ação. Da mesma forma, após a realização de uma 

ação alguns lugares terão suas informações alteradas (pós-condições) [36]. 

Murata [43] define as redes de Petri lugar/transição na maneira como se segue: 

redes de Petri marcadas lugar/transição é um grafo direcionado composto por dois 

componentes básicos, usualmente representado por uma quíntupla N = (P, T, F, W, m0) 

de forma que, 

• P = {p1, p2, … pn}; 

• T = {t1, t2, … tn}; 

• F ⊆ ( P × T ) ∪ ( T × P ) representa um fluxo relacional do conjunto de arcos; 

• W :  F → �
+
 é uma função peso para o conjunto de arcos; 

• m0: P � � representa a marcação inicial 

Uma rede de Petri lugar/transição apresenta dois tipos de nós: os lugares e as transições, 

descritos anteriormente, de forma que P ∩ T = ∅ e P ∪ T ≠ ∅. O conjunto de arcos F é 

utilizado para denotar os lugares que estão conectados às transições e vice-versa. W é 

uma função peso para o conjunto de arcos. Neste caso, cada arco é dito apresentar uma 

multiplicidade k, onde k, representa o respectivo peso do arco.  

Uma marcação em uma rede de Petri (estado) estabelece para cada lugar um inteiro não 

negativo. Se a marcação estabelecida para um lugar p em particular for n, dizemos que o 

lugar p está marcado com n tokens ou fichas. Nesta Tese, doravante será usado apenas o 

termo fichas. As fichas presentes nos lugar trafegam ao longo da rede através dos arcos 

que interligam lugar e transições. O conjunto de marcações que pode ser alcançado 

através do fluxo de fichas na rede é denotado por m ={m0, m1,... mi}. O vetor mi  = (mi1, 

mi2,... min) fornece, para cada lugar da rede de Petri, o número de fichas em cada lugar, 
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na respectiva marcação mi. Portanto, o número de fichas no lugar pj na marcação mi é 

mij , para j = 1, 2, 3 ...n.  

O formalismo matemático das redes de Petri pode ser graficamente representado, 

permitindo a visualização dinâmica da rede com seus processos e comunicação entre 

estes. Uma representação gráfica de redes de Petri usa círculos para representar os 

lugares, barras ou quadrados (cheios ou não) para representar as transições e setas para 

representar os arcos. A multiplicidade dos arcos é indicada através de um inteiro 

adjacente ao arco (para multiplicidade um, normalmente é omitido). As fichas são 

representadas por pontos cheios. Um exemplo da representação gráfica de uma rede de 

Petri é mostrado na Figura 5.1. 

 
Figura 5.1: Representação gráfica dos elementos de uma rede de Petri. 

 

O comportamento de diversos sistemas pode ser descrito em termos dos estados do 

sistema e de suas mudanças. De modo a simular o comportamento dinâmico de um 

sistema, o estado ou a marcação de sua rede de Petri correspondente é modificado de 

acordo com a seguinte regra de transição (disparo): 

 

1. Uma transição t é dita habilitada se cada lugar de entrada p de t está marcada 

com pelo menos w (p, t) fichas, onde w (p, t) é o peso do arco de p para t. 

2. Uma transição habilitada pode ou não ser disparada (dependendo se um evento 

realmente ocorre ou não). 

3. O disparo de uma transição t habilitada remove w (p, t) fichas de cada lugar p de 

entrada de t e adiciona w (t, p) fichas para cada lugar p de saída de t, onde w(t, p) 

é o peso do arco de t para p. 

A Figura 5.2 mostra um exemplo simples de redes de Petri. 
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Figura 5.2: Exemplo de uma rede de Petri. (a) Formalismo matemático;  (b) 
Representação gráfica antes do disparo; (c) Representação gráfica após o disparo. 

 

A Figura 5.2 (a) mostra o formalismo matemático, que descreve o conjunto de lugares, 

o conjunto de transições, o conjunto de arcos que interliga lugares a transições e vice 

versa. A Figura 5.2 (b) mostra a representação gráfica antes do disparo da transição de  

t1. De acordo com as regras de disparo, nesta situação, a transição t1 está habilitada. A 

Figura 5.2 (c) mostra a representação gráfica após o disparo de t1. Apesar da presença 

de diversos recursos (fichas) na entrada, apenas uma ficha é transferida à saída devido 

ao peso do arco (t1, p4). 

5.2 Modelagem com Redes de Petri 

As redes de Petri permitem o modelamento de diversos sistemas com elevado grau de 

complexidade. Entretanto, as construções mais complexas freqüentemente estão 

baseadas em modelos mais simples e elementares. A Figura 5.3 mostra a estrutura 

destas redes elementares. A seguir temos a descrição de diversas destas redes 

elementares. 

5.2.1 Seqüenciamento 

O seqüenciamento é uma rede que representa a execução de uma ação ou 

processamento. A execução ocorre desde que a condição de execução seja verdadeira. 

Após a execução temos uma nova condição (representado por uma nova marcação) que 

poderá possibilitar a execução de uma nova ação, desde que seja verdadeira novamente.         

A Figura 5.3 (a) mostra o modelo de seqüenciamento. Uma marca em p0 possibilita o 

disparo de t0. Com este disparo é estabelecida a condição de execução e p1 recebe uma 

ficha possibilitando uma nova seqüência de uma transição que esteja ligada a p1. 

P = {p1, p2, p3 , p4}

T = {t1}

F = {(p1, t1), (p2, t1), (p3, t1), (t1, p4)}

W = {(p1, t1) = 1, (p2, t1) = 2, (p3, t1) = 2, (t1, p4) = 1}

mo = (1, 3, 2, 0)
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mo = (1, 3, 2, 0)
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Figura 5.3: redes de Petri elementares. (a) Seqüenciamento;  (b) Distribuição;  (c) 

Sincronização;  (d) Conflito (escolha não determinística); (e) Conflito efetivo; (f) Junção. 

5.2.2 Distribuição 

A distribuição é uma rede que possibilita a criação de dois novos processos paralelos a 

partir de um processo fonte. A Figura 5.3 (b) mostra o modelo de distribuição. Nesta 

rede, o disparo da transição t0 retira uma ficha de p0 e coloca um ficha em cada um dos 

lugares p1 e p2. Estas novas condições permitem a execução paralela de dois processos 

que estejam ligados à p1 e p2. 

5.2.3 Sincronização 

Em diversos casos, dois (ou mais) processos paralelos necessitam ser sincronizados um 

com o outro. A rede de sincronização (ou junção) combina duas ou mais redes, 

permitindo que outros processos continuem esta execução somente após o fim dos 

processos predecessores. Na Figura 5.3 (c) temos um exemplo de sincronização. A 

transição ligada ao lugar p2, será habilitada apenas ao final dos processos cujos estados 

finais são representados por p0 e  p1. 

5.2.4 Conflito 

Se duas ou mais transições estão em conflito, o disparo de uma das transições desabilita 

a outra, caracterizando uma situação de escolha. As Figuras 5.3 (d) e 5.3 (e) mostram 

duas situações possíveis de conflito. A Figura 5.3 (d) mostra as transições t0 e t1 em uma 

situação chamada de escolha não determinística (apenas uma das transições t0 ou t1 será 

disparada). A Figura 5.3 (e) mostra uma situação de conflito efetivo, ou seja, a escolha é 

gerada tanto devido à estrutura como também a marcação da rede. Neste exemplo, o 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

p0 p0
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disparo da transição t0 desabilita a transição t1 e vice-versa e conseqüentemente, o 

processo associado a esta transição.  

5.2.5 Junção 

A junção ou atribuição é uma rede que permite a habilitação da mesma transição através 

de dois ou mais processos independentes. No exemplo da Figura 5.3 (f), as duas 

transições t0 e t1 são independentes, mas tem um lugar de saída em comum. Portanto, 

após o disparo de qualquer uma destas duas transições, uma condição é criada (p2 é 

marcado) o que permite o disparo de outra transição que tenha este lugar como sua pré-

condição. 

5.2.6 Confusion 

Um tipo especial de situação ocorre quando temos em comum atividades conflitantes e 

concorrentes. Como visto anteriormente, dois eventos são ditos conflitantes se um ou 

outro pode ocorrer de forma mutuamente exclusiva. Paralelamente, eventos 

concorrentes podem acontecer sem que haja necessariamente um conflito. Temos uma 

situação chamada confusion quando estes duas situações ocorrem ao mesmo tempo 

[36]. A Figura 5.4 mostra dois tipos de confusion. No modelo da Figura 5.4 (a), é 

apresentada um tipo chamado confusion simétrica. Neste caso, as transições t0 e t2 são 

concorrentes. Entretanto, cada uma destas transições (t0 e t2) está em conflito efetivo 

com t1, pois o disparo de t1 impossibilita o disparo de t0 e t2. No modelo da Figura 5.4 

(b) é apresentado outro tipo chamado confusion assimétrica. Nesta rede, as transições t0 

e t2 são concorrentes. Entretanto, se a transição t2 disparar antes da transição t0, teremos 

um conflito efetivo entre t0 e t1.  

 
Figura 5.4: Confusion. (a) Confusion simétrico;  (b) Confusion assimétrico. 
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5.3 Modelagem de Processos 

Esta seção mostra diversos problemas clássicos e seus respectivos modelos em redes de 

Petri. Estes modelos são baseados nas redes elementares apresentadas na seção anterior. 

5.3.1 Processos Paralelos 

De modo a representar processos paralelos, um modelo pode ser obtido pela 

composição de dois modelos independentes com uma distribuição no início e uma 

sincronização no final do modelo. Duas transições são ditas concorrentes (ou paralelas) 

se eles são independentes, ou seja, uma transição pode ser disparada antes, após ou 

mesmo em paralelo com outra, sem que haja interferência entre os processos. A Figura 

5.5 mostra um modelo de atividades determinísticas onde as transições t1 e t2 

representam atividades em paralelo. Quando a transição t0 dispara, ela cria uma 

marcação em ambos os lugares de saída (t1 e t2), representando uma concorrência. 

Quando t1 e t2 ficam habilitadas para disparo, às seqüências passam a ocorrer 

independentemente uma da outra. O disparo de t3 depende das duas pré-condições t1 e 

t2, implicando que o sistema só pode evoluir quando t1 e t2 tenham sido disparadas.     

 
Figura 5.5: Atividades em paralelo representadas pelas transições t1 e t2. 

5.3.2 Exclusão Mútua 

Algumas aplicações requerem o compartilhamento de recursos e/ou dados. Em algumas 

ocasiões, os recursos devem ser acessados de uma maneira em exclusão mútua. 

Geralmente, o recurso é modelado por um lugar com fichas representando a quantidade 

de recursos. Este lugar é visto como precondição para todas as transições que 

necessitam destes recursos. Após o uso de um recurso, o mesmo deve ser liberado para 

ser usado em outro processo. A Figura 5.6 ilustra este modelo de rede. O lugar p0 
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representa o habilitador para o processo (em muitas situações, este lugar representa a 

matéria prima de manufatura ou inicialização de um processamento). Os lugares p1 e p2 

representam o repositório dos recursos para os seus respectivos processos (ex. matéria 

prima para os respectivos processos) e o lugar pi representa a habilitação do sistema. Os 

lugares p3 e p4 representam o estado de processamento (ou manufatura) em ação. O 

lugar p7 representa o repositório dos recursos que devem ser compartilhados com os 

dois processos. Note que se apenas um processo puder ocorrer por vez, apenas uma 

ficha ficará disponível neste lugar. Ao final do processo selecionado, este recurso é 

devolvido de forma que possa habilitar o outro processo que está em espera. 

5.3.3 Computação Dataflow 

Redes de Petri podem ser utilizadas não somente para representar o fluxo de controle, 

mas também o fluxo de dados. A rede mostrada na Figura 5.7 representa uma 

computação em dataflow [40]. Esta operação é caracterizada pela execução de 

instruções concorrentes (no modelo, disparo de transições) tão logo os operandos 

(precondições) estejam disponíveis. Na representação em redes de Petri, as fichas 

podem denotar valores de dados correntes da mesma forma como, a disponibilidade de 

dados. As instruções são representadas pelas transições.  

 

 
Figura 5.6: Exclusão mútua. 
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Figura 5.7: Computação dataflow. 

 

5.3.4 Sistema Pipeline 

Um sistema pipeline representa uma importante arquitetura de processamento que pode 

ser modelada em redes de Petri. Nesta arquitetura, o dado é processado seqüencialmente 

em sucessivos estágios de forma que, cada estágio está ocupado em sua respectiva 

atividade, em cada ciclo de operação. Cada estágio opera apenas o dado fornecido em 

sua entrada e fornece o dado processado para o próximo estágio.  Adicionalmente, o 

pipeline é composto por um número de estágios  de forma que estes estão em execução 

simultânea. A Figura 5.8 mostra um sistema pipeline consistindo de duas unidades 

funcionais [30]. 

    
Figura 5.8: Pipeline de dois estágios. 
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A funcionalidade do pipeline relativamente às transições é explicada a seguir: t0 

lê a entrada da unidade A. t1 representa o início das operações no estágio A. t2 

representa a escrita de resultados na saída do estágio A. t3 significa o começo da 

transferência de dados entre os estágios e t4 representa o final da operação de 

transferência de dados entre os estágios A e B. Os lugares têm a sua funcionalidade 

colocada da seguinte forma: p0 é à entrada do sistema. p3 significa que a entrada do 

estágio A está vazia ou não (marcada ou não). p4 significa que a saída do estágio A está 

vazia. p1 indica que a entrada está no estágio A. p2 indica que a unidade funcional A 

está em operação. P5 indica que a saída do estágio A contém um dado. P6 finaliza a 

operação com relação à transferência do estágio A para o estágio B. De modo similar, a 

mesma descrição vale para os lugares da unidade B. 

5.4 Redes de Petri com Extensão de Tempo 

Em diversos sistemas tais como, sistemas de tempo real, geração de eventos periódicos 

e escalonamento de tarefas o conceito de tempo aparece como um importante fator. A 

utilização dos conceitos de temporização garante que tais sistemas operem de maneira 

correta e de acordo com as especificações. Originalmente, o conceito de tempo não foi 

explicitado nas redes de Petri. Entretanto, com o avanço das aplicações e possibilidades 

de modelamento, o conceito de tempo foi naturalmente adicionado às redes de Petri.  A 

introdução deste conceito não alterou a estrutura e as regras de disparo originalmente 

concebidas para as redes de Petri, entretanto, possibilitou o modelamento de diversas 

situações em que aparece o fator tempo.  

Entre as diversas abordagens das redes de Petri que tratam requisitos temporais, 

apresentam-se as seguintes com relação à forma como os tempos são especificados [36] 

• O tempo pode estar associado aos lugares, onde as fichas armazenadas nos 

lugares de saída, após o disparo de uma transição, só estarão disponíveis para 

disparar uma nova transição após um determinado tempo que é associado ao 

lugar; 

• O tempo pode ser associado as fichas, que carregam uma informação que indica 

quando uma ficha estará disponível para disparar a transição; 

• O tempo é associado à transição. 

Neste trabalho, trataremos apenas da temporização associada às transições, uma vez que 

estas representam atividades que mudam o estado (marcação) da rede.  



 92 

As transições em uma rede de Petri temporizada podem ser disparadas segundo duas 

semanticas: 

• Disparo atômico: neste tipo de disparo, as fichas permanecem nos lugares de 

entrada das transições até o tempo associado à transição ter decorrido e então, as 

fichas são removidas dos lugares de entrada e imediatamente armazenadas nos 

lugares de saída. 

• Disparo em três fases: ao se habilitar uma transição, as fichas são imediatamente 

consumidas dos lugares de entrada. Contudo, são apenas depositados nos lugares 

de saída após o tempo associado à transição disparada. Desta forma, 

caracterizam-se três etapas: o consumo das fichas, a temporização e finalmente o 

depósito das fichas nos lugares de saída. O tempo associado à transição é 

chamado de duração. 

O disparo de transições em uma rede de Petri temporizada apresenta uma dinâmica que 

pode gerar conflitos com relação a temporização das transições que não foram 

disparadas quando uma outra é disparada e sua temporização finalizada. Uma forma de 

contornar este problema refere-se à adoção de políticas para tratar a memória de 

temporização das transições. Marsan et al. [44] define estas políticas como se segue:  

• Reamostragem: os contadores de todas as transições são reiniciados (mecanismo 

de restart), ou seja, novos valores dos contadores são reiniciados para todas as 

transições habilitadas na nova marcação; 

• Memória habilitada: transições que permanecem habilitadas na nova marcação 

mantêm o valor dos contadores enquanto que as transições que não estão 

habilitadas têm os seus contadores reinicializados quando se tornarem 

novamente habilitadas; 

• Memória de contagem: o valor de contagem é mantido mesmo se a transição não 

está habilitada na nova marcação. Quando esta transição torna-se habilitada, a 

contagem é restaurada a partir do valor mantido. 

Diversos autores estenderam os conceitos de temporização nas redes de Petri. Neste 

trabalho, tem-se especial atenção com relação a dois tipos bastante freqüentes de redes 

de Petri temporizadas, que são detalhadas a seguir utilizando as considerações de 

Marsan et al. [44]. 
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5.4.1 Redes de Petri Time 

Uma rede de Petri Time [107] é definida como (PN, I), onde PN é uma rede de Petri e I 

é um intervalo de tempo especificado por uma restrição temporal, onde Ii = (EFTi, 

LFTi) está associado a cada transição ti. EFT significa tempo de disparo mais recente e 

LFT significa tempo de disparo mais antigo. Este intervalo expressa o tempo mínimo e 

máximo para o disparo da respectiva transição. Neste caso, a política de disparo adotada 

é a de disparo atômico. Uma transição habilitada ti só pode ser disparada no intervalo 

EFTi ≤ δ ≤ LFTi isto é, ti deve permanecer continuamente habilitada  por pelo menos 

EFTi unidades de tempo. Basicamente, existem dois tipos de disparo denominadas de 

modos forte e fraco. Considere-se que uma transição ti encontra-se habilitada em um 

tempo de referencia θ.  De acordo como o modo de disparo forte, uma transição é 

forçada a disparar no momento θ + LFTi se ti não foi disparada e não foi desabilitada 

pelo disparo de outra transição. Por outro lado, o modo de disparo fraco não força uma 

transição habilitada a disparar, ou seja, uma transição habilitada pode ou não disparar. 

Deve ser notado que uma rede de Petri Time é equivalente a uma rede de Petri 

lugar/transição se todos os EFTi = 0 e LFTi = ∞.  Também é importante notar que o 

conjunto de marcações alcançáveis de uma rede de Petri time é ou igual ou está contido 

no conjunto das marcações alcançáveis da rede equivalente sem temporização. Isto se 

deve ao fato de que as regras de habilitação das transições permanecerem as mesmas 

para os dois tipos de rede. A única diferença é devida às restrições de tempo impostas 

nas regras de disparo. Portanto, a informação de tempo pode reduzir o conjunto de 

marcações alcançáveis, mas nunca estendê-lo.  

5.4.2 Redes de Petri Timed 

Uma rede de Petri timed [108] é um par (PN, D) onde PN é uma rede de Petri e D é uma 

função que associa um número real não negativo a cada transição ti, conhecido como a 

duração de disparo de ti. As transições em uma rede de Petri timed são habilitadas pela 

marcação mi da mesma forma que em uma rede de Petri lugar/transição. O disparo de 

uma transição habilitada ocorre de acordo com a regra de disparo em três fases 

apresentada anteriormente. As transições em uma rede de Petri timed devem ser 

disparadas tão logo elas estejam habilitadas. A política de memória deste modelo é a de 

memória habilitada. 
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5.5 Propriedades das Redes de Petri 

As redes de Petri são uma poderosa técnica de descrição, que é útil para modelar uma 

larga variedade de sistemas. Entretanto, as redes de Petri não estão restritas apenas a 

modelamento de tais sistemas, mas também estão aptas para a análise e verificação de 

propriedades do sistema modelado. Dois tipos de propriedades tem sido considerados 

por diversos autores em redes de Petri: propriedades comportamentais e propriedades 

estruturais. As propriedades comportamentais são aquelas que dependem da marcação 

inicial. Por outro lado, as propriedades estruturais são aquelas que são independentes da 

marcação. Esta seção apresenta algumas importantes propriedades comportamentais e 

estruturais que estão baseadas no trabalho de Murata [43]. 

5.5.1 Propriedades Comportamentais 

Esta seção descreve algumas das propriedades comportamentais das redes de Petri, uma 

vez que estas propriedades são importantes quando da análise de um dado sistema e em 

especial, nos modelos que serão discutidos no Capítulo 6 desta Tese. 

Alcançabilidade 

A alcançabilidade é um fundamento básico para o estudo da dinâmica de uma rede de 

Petri. Dada uma rede de Petri PN e uma marcação inicial m0, questiona-se se seria 

possível saber se uma determinada marcação mi é alcançável a partir da marcação inicial 

m0. A marcação mi é dita ser alcançável a partir de m0 se existir uma seqüência de 

disparos de transições que inicie em m0 e finalize em mi. A seqüência de disparo (ou 

ocorrência) é denotada por σ = t1, t2, ...ti. Neste caso, dizemos que mi é alcançável de m0 

através de σ.  Isto é denotado como m0[σ > mi. O conjunto de todas as marcações 

alcançáveis a partir de m0 em uma rede (PN, m0) é denotado por R(PN, m0), ou 

simplesmente R(m0). O conjunto de todas as possíveis seqüências de disparo de m0 em 

uma rede (PN, m0) é denotado por L(PN, m0) ou simplesmente L(m0). Lipton [106] 

demonstrou que o problema da alcançabilidade é em geral determinável, apesar de 

precisar de um espaço exponencial para verificação do sistema. 
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Limitação e segurança 

Uma rede de Petri é dita k-limitada (ou simplesmente limitada) se o número de fichas 

em cada lugar não excede um número finito k para qualquer marcação alcançável de 

m0. Uma rede de Petri é dita ser segura (safe) se ela é 1-limitada. Um exemplo de 

utilização de limitação e segurança é dado a partir de um modelamento de um buffer de 

dados. Lugares em uma rede de Petri são freqüentemente usados para representar 

armazenamento intermediário de dados em um buffer. Através da verificação da 

limitação de uma rede, é possível certificar se não haverá um transbordo de dados, 

independentemente da seqüência de disparo tomada. 

Liveness 

Uma rede de Petri é dita ser live (viva) se, não importando a marcação que foi alcançada 

a partir de m0, for possível continuar disparando transições da rede progressivamente, 

em uma seqüência de disparo posterior.  

A ausência de deadlock (travamento) está proximamente conectada ao conceito de 

liveness. Desta forma, se um sistema é livre de deadlock (deadlock-free), não significa 

dizer que o sistema é live, embora se um sistema é live certamente ele é deadlock-free. 

Exemplos de redes de Petri que apresentam a propriedade deadlock-free, mas que não 

são live, são aqueles que não apresentam nenhum estado inativo (dead), mas que 

apresentam pelo menos uma transição que nunca é disparada. Uma transição t é dita live 

nos seguintes níveis: 

• L0-Live (dead), se t nunca pode ser disparada em qualquer seqüência de disparo 

em L(m0), então t é dita inativa (dead). 

• L1-Live (potencialmente disparável), se ela pode ser disparável pelo menos uma 

vez em alguma seqüência de disparo em L(m0). 

• L2-Live se, dado um inteiro positivo k, t pode ser disparado pelo menos k vezes 

sem alguma seqüência de disparo em L(m0). 

• L3-Live se existir uma seqüência de disparo infinita em L(m0) na qual t é 

disparado infinitamente. 

• L4-Live (ou simplesmente live), se t é L1-Live para qualquer marcação m em 

R(m0). 
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Uma rede é classificada como live ao nível i, se cada transição é live no mesmo nível i. 

Caso a rede seja live no nível 4, ela também será nos níveis 1, 2 e 3. 

Reversibilidade e Home State 

Uma rede de Petri é dita ser reversível se, para cada marcação (ou estado) m em R(m0), 

m0 é alcançável de m. Portanto, em uma rede reversível esta pode sempre retornar a 

marcação (ou estado) inicial. Em muitas aplicações, entretanto, não é necessário 

retornar para o estado inicial da mesma forma que retornar para algum estado em 

particular. Por esta razão, a condição de reversabilidade é relaxada de tal maneira que, a 

rede pode sempre retornar para alguma marcação mk ≠ m0. A marcação mk é definida 

como  home state. 

Cobertura 

A cobertura está proximamente relacionada com alcançabilidade. Uma marcação m é 

dita ser coberta, se existir uma marcação m’ em R(m0) tal que m’(p) ≥ m(p), para cada 

lugar p na rede de Petri. Se uma marcação m’ cobre a marcação m, então significa que m 

pode ser alcançável a partir de m’. 

Persistência 

Uma rede de Petri é dita ser persistente se, para qualquer duas transições habilitadas, o 

disparo de uma transição não desabilita a outra.  Uma transição em uma rede 

persistente, uma vez estando habilitada, irá permanecer habilitada até que seja 

disparada. A persistência está proximamente relacionada com o conceito de liberdade 

de conflito (conflict- free). Note-se que todos os grafos marcados são persistentes, mas 

nem todas as redes persistentes são grafos marcados [43]. 

Justiça (Fairness) 

Muitas noções diferentes de justiça têm sido propostas na literatura em rede de Petri.  

Apresentam-se aqui, dois conceitos básicos de justiça: Justiça limitada e justiça 

incondicional (global). Duas transições t1 e t2 são ditas estar em uma relação de justiça 

limitada se o número máximo de vezes que uma ou outra pode disparar enquanto a outra 

não está disparando é limitado. Uma rede de Petri (PN, m0) é dita ter justiça limitada se 
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cada par de transições na rede está em uma relação de justiça limitada. Uma seqüência 

de disparo σ é dita ser incondicionalmente (globalmente) justa se σ é (i) finita ou (ii) 

cada transição na rede aparece com freqüência infinita em σ.  

Conservação 

Em uma rede de Petri, fichas podem ser usadas para o modelamento de recursos. Em 

uma rede conservativa os recursos não são criados nem tampouco destruídos. redes na 

qual qualquer disparo de transição não modifica o número de fichas na rede são ditas 

estritamente conservativas. Para cada transição em tais redes, o número de lugares de 

entrada é igual ao número de lugares de saída, uma vez que sua estrutura não permite 

mudanças no número de fichas. Entretanto, esta propriedade não está restrita a 

conservação do número de fichas. Existem redes que não são classificadas como 

estritamente conservativas, mas elas podem ser convertidas em estritamente 

convertidas. Tais redes são ditas apenas conservativas. 

5.5.2 Propriedades Estruturais 

As propriedades estruturais independem da marcação inicial. Estas propriedades 

dependem apenas da estrutura topológica da rede. Portanto, tais propriedades podem 

freqüentemente ser descrita em termos de métodos de análise da matriz de incidência da 

rede [43]. As principais propriedades estruturais são: 

Limitação Estrutural 

Como visto anteriormente, uma rede é limitada se o limite de cada um dos lugares é 

finito para uma dada marcação inicial. A rede é estruturalmente limitada se é limitada 

para qualquer marcação inicial. 

Liveness Estrutural 

Uma rede de Petri é estruturalmente live se ela é live para pelo menos uma marcação 

inicial. 
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Conservação Estrutural 

Um tipo particular de limitação estrutural é chamado de conservação estrutural. Tais 

redes disponibilizam uma soma constante de tokens para qualquer marcação alcançável 

quando se considera uma marcação inicial. 

Repetitividade 

Uma rede é classificada como repetitiva se existir  uma marcação inicial m0 e uma 

seqüência habilitada de disparo iniciando em m0 tal que cada transição da rede é 

infinitamente disparada. Se somente algumas destas transições são disparadas 

infinitamente, na seqüência σ, esta rede é chamada parcialmente repetitiva. 

5.5.3 Métodos de Análise 

Os métodos de análise das redes de Petri podem ser classificados em 3 grupos: 

1. Métodos baseados na geração do espaço de estados (árvore de cobertura, árvore 

de alcançabilidade); 

2. Métodos baseados na matriz de incidência; 

3. Técnicas de redução (transformação). 

O primeiro método envolve essencialmente a enumeração das marcações alcançáveis 

(marcações cobertas). Este método é aplicável a todas as classes de redes, mas é 

limitado a redes pequenas devido à complexidade do problema de explosão de estados 

[109]. Por outro lado, a abordagem da matriz de incidência e as técnicas de redução são 

poderosas, mas em muitos casos são aplicáveis somente a subclasses de redes de Petri 

ou em situações especiais. Nesta Tese, daremos ênfase apenas ao método da árvore de 

cobertura, uma vez que este método será utilizado para o modelo de escalonamento 

descrito no Capítulo 6. 
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A árvore de Cobertura 

Dada uma rede de Petri (PN, m0), a partir de uma marcação inicial m0, pode-se obter 

tantas novas marcações (estados) quanto for o número de transições habilitadas. Para 

cada novo estado, podem-se novamente alcançar novas marcações. Zubereck mostra 

este conceito formalmente para redes de Petri temporizadas [111]. Este processo resulta 

em uma árvore de representação de marcações. Os nós representam novas marcações 

geradas a partir de m0 (a raiz) e seus sucessores e cada arco representa o disparo de uma 

transição que leva de uma marcação para outra. 

A representação em árvore, entretanto, irá crescer infinitivamente se a rede não é 

limitada. Para manter a árvore finita, introduz-se um símbolo especial, ω, que pode ser 

“considerado” como infinito. ω apresenta a propriedade de, para cada inteiro n, ω > n, ω 

+ n = ω, ω - n = ω e ω ≥ ω. 

A árvore de cobertura para uma rede de Petri (PN, m0), é construída a partir do seguinte 

algoritmo: 

1: m0  root, new 

2: while mi = new 

3: select mi 

4: if mi = end 

5:   mi = dead 

5: if mi = mi-k  

6:   mi = old 

7:  for (all transitions ti enabled in mi ) 

8: get mi(firing ti) 

8: function (Se a partir de “root” até M existir uma marcação M´´ tal que 

M´(pi) ≥ M´´(pi) para cada lugar pi e M´ ≠ M´´ então substitua M´(pi) por ω 

sempre que M´(pi) ≥ M´´(pi)) 

9: function (introduzir M´ como um nó, rotulando o arco com t e marcando M´ 

como new) 

10: end 

Para redes de Petri limitadas, a arvore de cobertura é chamada de árvore de 

alcançabilidade, uma vez que ela contém todas as marcações alcançáveis possíveis. 
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Neste caso, todos os problemas de análise comportamental discutidos anteriormente, 

podem ser resolvidos pela árvore de cobertura da rede.  

5.6 Conclusões 

As redes de Petri são largamente utilizadas para modelar diversos tipos de sistemas, 

uma vez que se apresentam como um formalismo matemático e gráfico muito bem 

estabelecido. Este capítulo descreveu os conceitos básicos iniciais, e o uso de redes de 

Petri para o modelamento de diversas situações encontradas especialmente em sistemas 

computacionais entre os quais, processamento paralelo, exclusão mútua, distribuição, e 

sincronização. Foram apresentadas duas importantes extensões das redes de Petri que 

introduzem o conceito de temporização e podem modelar situações que envolvem 

sistemas em tempo real e escalonamento de processos. Um enfoque adicional foi dado 

às propriedades e aos principais métodos de análise das redes de Petri. Nos Capítulos 

seguintes a análise destas propriedades será fundamental para a metodologia de 

escalonamento para sistemas reconfiguráveis que é apresentada nesta Tese. 
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Capítulo 6 

Modelo de um Escalonador para Aplicações 

Reconfiguráveis em Tempo Real 

Este capítulo descreve o método para modelagem de um escalonador para aplicações em 

tempo real em arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis. O modelo formal de 

representação é dado por uma rede de Petri estendida para suportar características de 

tempo. Particularmente, usa-se o modelo de redes de Petri temporizadas (Timed Petri 

Net). [43].  

Um modelamento pode ser definido como um processo de criar através de uma 

visão simplificada, a representação dos elementos da especificação de um sistema, 

usualmente contendo apenas as características de interesse [40]. Em geral, o modelo é 

utilizado não somente para representar a especificação, mas também, para o 

reconhecimento de características, tais como desempenho e verificação de propriedades. 

Neste trabalho, o modelo proposto adota um método formal para descrever 

sistemas em tempo real com restrição temporal e de elementos de configuração na 

arquitetura alvo. Particularmente, o modelo se propõe a testar a escalabilidade de tarefas 

que devem ser implementadas em um ambiente dinamicamente reconfigurável.  

Neste projeto em particular, este ambiente é um FPGA, que apresenta as 

condições para suportar reconfiguração dinâmica e parcial, tal como descrito no 

Capítulo 2. De modo a apresentar o modelo proposto e sua viabilidade, este capítulo 

encontra-se organizado da seguinte forma: a Seção 6.1 apresenta uma breve introdução 

aos objetivos do método, com a descrição do problema abordado de acordo como foi 

descrito no Capítulo 1. A Seção 6.2 apresenta as definições formais da metodologia. A 

Seção 6.3 apresenta uma análise da ordem de complexidade do modelo. A Seção 6.4. 

apresenta o método de alocação de tarefas na arquitetura reconfigurável A Seção 6.5 

apresenta o fluxo de projeto para implementação em uma arquitetura dinamicamente 

reconfigurável. A Seção 6.6 apresenta algumas conclusões do capítulo. 
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6.1 Introdução 

O surgimento de FPGAs que suportam reconfiguração parcial e dinâmica trouxe 

benefícios que os fazem um forte concorrente à implementação de sistemas digitais 

anteriormente baseados em ASICs e DSPs. Como discutido em capítulos anteriores, 

projetos baseados em FPGAs dinamicamente reconfiguráveis, apresentam vantagens 

quando comparados a métodos tradicionais de implementação de sistemas digitais. 

Sistemas Dinamicamente Reconfiguráveis baseados em FPGAs, como por 

exemplo, os das famílias Xilinx Virtex, permitem atualização dinâmica de código em 

função de requisitos de projeto, mesmo depois de implementados. Adicionalmente, 

permitem embutir controladores de alto desempenho operando em paralelo com tarefas 

de hardware. Uma outra vantagem vem da economia gerada pela utilização do conceito 

de hardware virtual. Uma tarefa de hardware pode estar disponível em memória e 

somente estará ativa no FPGA quando for requisitada. Esta última característica 

promove economia de recursos e da potência dispendida no sistema [42]. 

Um dos pontos mais atraentes em computação reconfigurável é o fato da 

capacidade computacional da arquitetura poder ser adaptada para as necessidades 

instantâneas da aplicação. A arquitetura, sob o ponto de vista de software e hardware,  

pode ser vista como um conjunto de processos, componentes e tarefas que interagem. 

Todas as tarefas, entretanto, não estão necessariamente ativas ou sendo executadas em 

um determinado momento da aplicação. Portanto, recursos de hardware e software 

podem ser compartilhados em uma arquitetura FPGA de tamanho menor do que seria 

necessário para embarcar todos os componentes ao mesmo tempo. Uma pergunta que 

surge desta característica pode ser formulada da seguinte maneira: existe uma maneira 

para carregamento de tarefas mais apropriada, respeitando-se as restrições da 

aplicação e da arquitetura,  de forma que a aplicação fique otimizada em termos 

temporais? Em caso positivo, o escalonamento de tarefas otimizaria o desempenho e 

possibilitaria uma economia em termos de custos financeiros para a implementação do 

sistema. 

Portanto, um problema de relevância surge quando se faz necessária uma troca 

de processos ou tarefas de hardware ao longo do tempo de execução de uma aplicação. 

O modo como esta troca é feita pode degradar o desempenho do sistema, fazendo com 

que nem sempre seja possível garantir que todos os requisitos da aplicação sejam 

atendidos. Adicionalmente, quando se consideram sistemas em tempo real, o 
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escalonador deve apresentar uma característica operacional que atenda as restrições 

temporais das tarefas. Em outras palavras, o escalonador deve realizar a troca de tarefas 

de hardware de acordo com as restrições de dependência de dados, do tempo máximo de 

execução de cada tarefa e da aplicação como um todo. Como foi visto no Capítulo 4, 

existe uma lacuna quando se trata de metodologias para implementação de 

escalonamento de tarefas em sistemas dinamicamente reconfiguráveis baseados em 

FPGAs. 

De modo a contribuir com metodologias de implementação de sistemas de 

tempo real em arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis, este capítulo propõe um 

novo método para escalonamento de tarefas. A metodologia apresenta uma nova 

abordagem para a geração de um escalonamento de tarefas de hardware de tempo real, 

de modo a minimizar o tempo total de execução de uma aplicação. Em outras palavras, 

a metodologia propõe uma solução para o problema do tempo de execução de uma 

aplicação em tempo real, através do uso de um mecanismo de reconfiguração. 

A metodologia tem como resultado a determinação de todas as possíveis escalas 

de tarefas que atendam às restrições temporais e de arquitetura para a aplicação. 

Adicionalmente, permite a determinação de um resultado ótimo entre todas as escalas 

possíveis, ou seja, aquela que requer menor tempo para a execução da aplicação. A 

despeito destes resultados, a metodologia é restrita para um grupo de aplicações de 

características bastante específicas, como será visto na seção a seguir. 

Utiliza-se para o desenvolvimento da metodologia, redes de Petri temporizadas, 

como descrito no Capítulo 5, onde características tais como dependência de dados entre 

tarefas e o tempo limite de execução podem ser facilmente modeladas. Características 

adicionais como compartilhamento de recursos e  sobrecarga para reconfiguração 

(overhead) também são considerados como parte do problema de escalonamento e serão 

considerados. O uso de redes de Petri temporizadas também apresenta a vantagem de 

modelar outras características que estão presentes em sistemas reconfiguráveis tais 

como precedência e concorrência. A finalização do processamento combina com a 

alcançabilidade de estados que é uma propriedade primária de redes de Petri, facilitando 

o seu modelamento. Finalizando, diversas ferramentas para análise são disponíveis para 

a análise da dinâmica funcional da rede. 
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6.2 Definição Formal da Metodologia 

Esta seção define formalmente  a metodologia do modelo de escalonamento apresentado 

nesta tese. Inicialmente, tem-se uma definição do modelo de rede de Petri adotado. 

6.2.1 Rede de Petri Temporizada 

Seja o par Nt=(N, D) uma rede de Petri temporizada, onde N=(P, T, F, W, m0), 

representa uma rede de Petri lugar/transição com P = {p0, p1,...pi} representando um 

conjunto não vazio de lugares, T = {t0, t1, ...tj} um conjunto não vazio de transições, F 

⊆ ( P × T ) ∪ ( T × P )  um fluxo relacional representando o conjunto de arcos, W:  F 

→ �
+
  uma função peso para o conjunto de arcos, m0 uma marcação inicial e D:d� 

R
+∪ {0} representa uma função que associa uma duração a cada transição da rede de 

forma que: D(ti) = di, ∀ ti ∈ T. 

As redes de Petri estendidas em tempo foram apresentadas na Seção 5.4. 

Particularmente, as redes de Petri temporizadas (TPN – Timed Petri Nets) associam uma 

duração D para cada transição na rede. De acordo com a Definição dada em 5.4.2, tem-

se para uma rede de Petri temporizada uma semântica de disparo em três fases, ou seja, 

para cada transição ti habilitada em uma determinada marcação mi, as fichas são 

imediatamente consumidas. Contudo apenas depois de decorridos o tempo associado ti, 

tem-se a transferência destas fichas para os lugares de saída. 

 A Figura 6.1 mostra uma rede de Petri temporizada de forma que: 

 

• P = {p0, p1, p2, p3, p4, p5}; 

• T = {t0, t1, t2, t3}; 

• D = {0, 2, 3, 0}; 

• F = {( p0, t0), (t0, p1), ( t0, p2), ( p1, t1), ( p2, t2), ( t1, p3), ( t2, p4), ( p3, t3), ( p4, t3), 

( t3, p5)}; 

• W = (x, y) = 1 ∀ (x, y) ∈ F; 

• m0 (p0) = 1, m0 (pi) = 0,  1 ≤ i ≤ 7; 
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O conjunto D mostra que a temporização de algumas transições é zero, o que 

significa que estas transições apresentam um disparo imediato (t0 e t3), enquanto que as 

transições t1 e t2 apresentam duração discreta 2 e 3 respectivamente. Adicionalmente, a 

Figura 6.1 mostra uma rede de Petri que é classificada como um grafo marcado, ou 

seja, cada lugar possui apenas um arco de entrada e um arco de saída. Isto significa que 

não pode existir conflito, embora possa haver concorrência. Formalmente, tem-se:  

 

∀ pi ∈ P : | pi •| = | • pi | = 1 onde,  

 

• pi ={tj  ∈ T | (tj, pi) ∈ F}, representa o conjunto de transições de entrada do lugar pi ∈ 

P e, 

pi • ={tj  ∈ T | (pi, tj) ∈ F}, representa o conjunto de transições de saída do lugar pi. 

 

 

Figura 6.1: Exemplo de uma rede de Petri temporizada. (a) Marcação inicial;  (b) Marcação 
após o disparo de t0. 

 

Adicionalmente, para uma rede de Petri, não necessariamente estendida em tempo, tem-

se,  

• ti ={pi  ∈ P | (pi, tj) ∈ F}, representa o conjunto de lugares de entrada da transição tj ∈ 

T  e, 

ti • ={pi  ∈ P | (tj, pi) ∈ F}, representa o conjunto de lugares de saída da transição tj ∈ T. 

6.2.2 Conjunto de Transições Habilitadas 

Seja Nt uma rede de Petri temporizada e mi uma marcação alcançável. O 

conjunto τ de transições habilitadas na marcação mi é definido por: 

τ(mi) = {t ∈ T  |  mi (pj) ≥ W (pj, t)}, ∀ pj ∈ P. 
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6.2.3 Clock 

Seja Nt uma rede de Petri temporizada (timed) e mi uma marcação alcançável. 

Define-se clock (ci) como: ci : τ (mi) → �  onde ci é uma função (ou vetor) de clock que 

representa o tempo decorrido a partir da habilitação da sua respectiva transição.  

 

Cada transição habilitada possui um clock associado, que inicializa a contagem 

no momento em que a transição é habilitada. A função de clock depende das transições 

habilitadas, que por sua vez, depende da respectiva marcação. Contudo, considera-se 

nesta tese, que o disparo das transições são instantâneas quando não houver tempo 

associado, ou seja, Di(ti) = 0 ∀ ti ∈ T. 

6.2.4 Aplicação e seu Conjunto de Tarefas 

 Seja α uma aplicação de hardware definida como α = (ph, τ, tmax, Dt), onde ph 

representa o momento (ou fase) de requisição de α, τ representa um conjunto de tarefas 

de hardware τ = {τ0, τ1, τ2,... τn}, tmax, representa o tempo máximo computacional de 

execução de α,  onde tmax ∈ �
+
 ∪ {0} e Dt representa uma relação de precedência entre 

tarefas, Dt ⊆ τ X τ. Uma tarefa τi ∈ τ é definida como uma tripla τi  = (Ri, Ci, Di) onde  

Ri, Ci, e Di são valores inteiros e não negativos, ou seja, Ri, Ci, Di ∈ � com Ri = tempo 

de liberação da tarefa (Release time), Ci = tempo de computação da tarefa 

(Computation Time) e Di = tempo máximo admitido para a computação da tarefa ( 

Deadline of τi). 

 A relação de precedência significa que algumas das tarefas de τ apresentam 

dependência de resultados em relação a outras tarefas. Portanto, uma determinada tarefa  

que apresente precedência sobre outra tarefa  só poderá ser executada após a execução 

da que a precede. Este trabalho considera que Ri ≤ Ci ≤ Di e que α = é uma aplicação 

periódica. Portanto, Ri, Ci, e Di estão referenciados ao instante em que α é requisitada, 

ou seja, α é requisitada periodicamente de forma que nph ≤ tmax, n ∈ �, sendo n o 

número de vezes em que α foi requisitada. 
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6.2.5 Restrições da Arquitetura 

Considerando que a arquitetura alvo da metodologia de escalonamento está 

baseada em FPGAs que suportem reconfiguração dinâmica e parcial, faz-se necessário 

separar as tarefas fixas daquelas reconfiguráveis e estabelecer adequadamente a 

localização de execução destas tarefas na arquitetura [85]. Uma vez que as áreas 

reconfiguráveis estejam determinadas, pode-se então definir as restrições de recursos 

temporais e de área de reconfiguração para o escalonador: 

Restrição temporal 

Considere-se que, em um escalonamento de tarefas de uma aplicação α, a 

requisição desta aplicação seja feita periodicamente como mostrado na Definição 

6.2.4. As tarefas  τi podem ser executadas, de acordo com o escalonamento, em forma 

paralela em várias regiões reconfiguráveis e/ou seqüencialmente, à medida que uma 

destas áreas é liberada para outra tarefa.  Seja ∆Ti  um intervalo de tempo máximo 

(slot time), em que diversas tarefas são executadas paralelamente e que                      

∆Ti ∈ � +
*  ∪ {0}. O somatório destes intervalos de tempo não deverá ultrapassar o 

tempo máximo tmax, permitido para a aplicação. Supondo que sejam necessários n 

intervalos de tempo ∆Ti para a execução das tarefas de α, com n ∈ �*, temos como 

restrição temporal para o escalonador, 

   ∑
=

∆≥
n

i

iTt
1

max        (6.1) 

Restrição de recursos 

Seja em um escalonamento de tarefas At a área total disponível para 

reconfiguração na arquitetura alvo. Para cada tarefa na ordem de execução pelo 

escalonador em ∆Ti, disponibiliza-se k áreas de dimensão Ai,, k ∈ �* - {1}, sendo A1 = 

A2 ... = Ak na arquitetura alvo, de forma que At > Ai e k > 1. Define-se como restrição de 

recursos a soma das áreas reservadas para reconfiguração de modo que esta não 

ultrapasse a área total disponível na arquitetura alvo, durante um intervalo de 

escalonamento ∆Timax, de forma que, 

∑
=

∆≥
n

k

ikt TAA
1

)(     (6.2)   
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6.2.6 Marcação Alcançável em uma Rede de Petri 

Temporizada 

Seja o par Nt=(N, D) uma rede de Petri temporizada conforme descrito na 

Definição 6.2.1. Considere-se m0 a marcação inicial desta rede. Uma marcação em 

particular mi é dita alcançável se existir uma seqüência de disparos de transições 

habilitadas σ = t1, t2, ...ti de forma que mi é alcançável a partir de m0 é através de σ . 

6.2.7 Conjunto de Escalonamentos Alcançáveis 

Seja o par Nt=(N, D) uma rede de Petri temporizada descrita na Definição 6.2.1 

que modela uma aplicação α, conforme a Definição 6.2.4. Seja a marcação mf uma 

marcação final alcançada por uma seqüência de disparos de transições habilitadas de 

modo a representar a execução das tarefas de α, atendendo às suas restrições 

temporais. Define-se como conjunto de escalonamentos alcançáveis σi = {σ1, σ2, ... σz} 

o conjunto de todas as seqüências σi de modo que a marcação mf seja alcançada, 

representando a execução de todas as tarefas τ = {τ0, τ1, τ2,... τn}, de modo que ph ≤ n . 

tmax. 

A Definição 6.2.7 apresenta um conceito importante do ponto de vista dos 

objetivos desta tese, que é a determinação de escalonamentos possíveis em uma 

arquitetura dinamicamente reconfigurável, para um conjunto de tarefas que compõe 

uma aplicação em tempo real. 

6.2.8 Escalonamento Ótimo de Tarefas 

Seja o par Nt=(N, D) uma rede de Petri temporizada conforme descrito na 

Definição 6.2.1, com um conjunto de escalonamentos alcançáveis σi = {σ1, σ2, ... σz} 

conforme descrito na Definição 6.2.7. Seja ∆ = {∆t1, ∆t2, ... ∆tz} o conjunto de 

intervalos de tempo dispendido por cada uma das respectivas seqüências de 

escalonamento σi. Define-se como escalonamento ótimo de tarefas, a seqüência de 

disparo de transições no modelo de rede de Petri, de forma que seja dispendido o 

menor número de  intervalos de tempo possível para a escala de tarefas de α. 

De acordo com as definições 6.2.7 e 6.2.8, a determinação de um conjunto de 

escalonamentos alcançáveis, é realizado através da análise das propriedades do modelo 

em rede de Petri. Esta análise consiste de pelo menos três etapas: 
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• Através da geração do espaço de estados, fazer a verificação da propriedade de 

alcançabilidade para a marcação que representa o final do processamento da 

aplicação (mf). Esta característica garante que o final de processamento da 

aplicação é possível de ser alcançado, respeitando–se os tempos máximos de 

processamento de cada tarefa e da aplicação como um todo. 

• Determinação das escalas possíveis através da evolução do modelo da 

aplicação. Nesta etapa são calculados todos os estados que possibilitam o 

processamento de todas as tarefas da aplicação (determinação do conjunto de 

escalonamentos alcançáveis σi = {σ1, σ2, ... σz}). 

• Escolha do caminho de menor custo temporal para a execução de todas as 

tarefas da aplicação. Esta característica garante que a execução de todas as 

tarefas da aplicação se dará através do caminho de menor sobrecarga temporal 

(determinação da escala ótima).  

Um exemplo do método de análise pode ser visto na Figura 6.2. Temos nesta 

figura uma rede de Petri e sua árvore de estados. Pode ser notado que existe uma 

marcação terminal (P4 = 1) que exige menos ciclos de clock para ser alcançada. Através 

da análise da árvore de estados do modelo de aplicação, pode-se escolher um 

determinado caminho de evolução para a execução de todas as tarefas para uma 

determinada marcação de rede que apresente o menor custo temporal. 

Considera-se nesta tese que o número de áreas reconfiguráveis é menor do que o 

número de elementos do conjunto de tarefas de modo que, desta análise, deve-se obter a 

escala ideal de carregamento destas tarefas em áreas (recursos) reconfiguráveis. 

 
Figura 6.2: Determinação do grafo de estados: (a) Exemplo de rede de Petri;  (b)  Árvore 

de estados e caminho de menor custo para uma determinada marcação. 
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Neste exemplo, com o disparo seqüencial das transições t1 e t2, a rede vai acumular 

fichas em p3 de forma que os estados da árvore crescem infinitamente. Para manter a 

árvore finita, introduz-se o símbolo ω na marcação de p3. A evolução da rede é 

finalizada quando p4 = 1. 

6.2.9 Modelo de Tarefas 

O  modelo de tarefa mostrada na Figura 6.3 é uma rede de Petri temporizada Ti = 

(Pi, Ti, Fi, Wi, m0i, Dt) tal que: 

Pi = {Ps, Pti, Pa, Pfi, Pdi, P0i, Pdti, Pr, Pei}. Estes lugares modelam as seguintes 

condições: 

 Ps: Começo da aplicação; 

 Pti: Tarefa habilitada; 

 Pa: Quantidade de áreas de configuração disponíveis; 

 Pfi: liberação da área configurável; 

 Pdi: Habilitação para temporização de deadline da tarefa; 

 P0i: Finalização da temporização de deadline da tarefa; 

 Pdti: Deadline da tarefa 

 Pr: Concorrência entre o tempo de execução da tarefa e do deadline. 

 Pei: Finalização da tarefa 

Ti = {Tr, Tti, Tfi, TDi, T0i}. Estas transições modelam as seguintes ações: 

 Tr: Liberação (release) da tarefa; 

Tti: Execução da tarefa; 

 Tfi: Fim da tarefa e liberação para execução da próxima tarefa; 

 TDi: Contador de tempo de deadline da tarefa; 

 T0i: Ocorrência de deadline da tarefa 

Fi representa as pré e pós-condições (lugares) de Ti, de forma que: 

 • Tr = {Ps}; 

 Tr • = {Pti,Pr, Pr}; 
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 • Tti = {Pti, Pa}; 

 Tti • = {Pfi}; 

 • Tfi = {Pfi, Pr}; 

 Tfi • = {Pei,Pa}; 

 • TDi = {PDi}; 

 TDi • = {P0i}; 

 • T0i = {P0i, Pr}; 

 T0i • = {PDti}. 

Wi,representa o peso dos arcos do modelo de forma que, 

 Wi,(pi, ti) = 1, ∀ pi ∈ Pi  e ∀ ti ∈ Ti; 

m0i  representa a marcação inicial da rede de forma que, 

  

 

 

Dt representa um conjunto que associa um número real não negativo a cada transição ti, 

Dt : ti → �+, definido como duração de disparo de ti de forma que 

Dt = {Ri, ∆ti, 0, di, 0} 

 
m(Ps) = 1;

0, ∀ pi∈ P , pi ≠ Ps e pi ≠ Pa

m(Pa) = N;

m(Ps) = 1;

0, ∀ pi∈ P , pi ≠ Ps e pi ≠ Pa

m(Pa) = N;
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Figura 6.3: Modelo de tarefa em rede de Petri temporizada. 

 

No modelo de tarefa  mostrado na Figura 6.3, o lugar Pti representa uma tarefa 

pronta para execução após o tempo de liberação (Ri) representado por Tr. Quando a 

aplicação tem início (por exemplo ph = 0), o lugar Pti recebe uma ficha que habilita o 

disparo da transição Tti. Esta transição é muito importante dentro do contexto de 

modelagem por que ela representa toda a temporização que envolve a execução da 

tarefa τi. O modelo utiliza ciclos de clocks para especificar todas as temporizações. A 

transição Tti modela o tempo máximo de computação da tarefa (Ci) como descrito na 

Definição 6.2.1, bem como, a sobrecarga (tempo de reconfiguração) que ocorre durante 

a reconfiguração de hardware e salvamento de resultados ou contextos parciais. O lugar 

Pa funciona como um distribuidor de recursos. Este lugar modela o número de áreas 

reconfiguráveis que estão disponíveis para a configuração das tarefas. Desta forma, o 

número N de fichas em Pa, representa o número atual de áreas reconfiguráveis 

disponíveis para configuração das tarefas. Quando a transição Tti é disparada, uma ficha 

é consumida do lugar Pa significando que uma região reconfigurável foi reservada para 

a tarefa escalonada. Quando o processamento da tarefa é finalizado, a ficha é devolvida 

para o lugar Pa, significando que uma nova região reconfigurável está disponível para 

outra tarefa. A transição TDi faz a representação do tempo máximo para a execução da 

tarefa (deadline). Quando a tarefa é habilitada, o lugar PDi recebe uma ficha que 

habilita a transição TDi. Esta transição modela a temporização especificada para o 
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tempo máximo de computação da tarefa. O lugar  Pr em conjunto com as transições T0i 

e Tfi modela a concorrência entre o tempo necessário para finalização da tarefa e o 

deadline especificado.  Caso a transição T0i dispare, fica estabelecida uma condição de 

extrapolação do deadline da tarefa. Por outro lado, caso Tfi dispare significa que a tarefa 

foi finalizada corretamente. Adicionalmente, a execução da tarefa pode apresentar um 

retardo dependendo da dependência de dados com outras tarefas. Caso o tempo de 

processamento seja inferior ao tempo máximo de computação (deadline),  o 

processamento ocorre normalmente. Finalmente, o modelo também admite uma 

prioridade da transição Tti em relação a transição TDi, pois se o processamento ocorrer 

em um tempo igual ao tempo máximo de computação, a tarefa é validada, de forma que 

o fluxo tem continuidade normal. O modelo utiliza a política de memória habilitada ou 

seja, as transições que não estejam habilitadas com a mudança de uma marcação terão 

os seus contadores de tempo reinicializados quando ficarem novamente habiltadas, 

enquanto que as que permanecerem habilitadas mantêm a contagem de tempo. 

O modelo adota uma característica não preemptiva na execução de tarefas. Desta 

forma, quando uma tarefa estiver habilitada, esta não deverá ser interrompida por uma 

outra e deverá finalizar a sua execução de modo a não ultrapassar o seu tempo de 

deadline.  

6.2.10 Modelo Para Dependência de Dados Entre Tarefas 

O processamento de uma determinada tarefa pode depender do resultado de uma 

ou mais tarefas que tenham sido executadas antecipadamente. Esta dependência 

caracteriza uma situação de precedência de resultados. De forma a modelar esta 

situação, tem-se uma definição para as situações de dependência de dados.  

Seja  Tm1 = (P1, T1, F1, W1, m01, D1) e Tm2 = (P2, T2, F2, W2, m02, D2) dois modelos TPN 

de tarefas. Temos então Tmd = (Pd, Td, Fd, Wd, m0d, Dd) a rede de Petri resultante obtida 

pela composição de precedência entre Tm1 e Tm2.  

De acordo com a Definição 6.2.10, podemos distinguir duas situações de 

dependência de dados entre tarefas. Apenas por razões de simplificação, é 

desconsiderado nestes exemplos o modelamento de tempo limite de execução 

(deadline). A Figura  6.4 mostra as situações de dependência de dados consideradas. 
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Figura 6.4: Modelo para dependência de dados em redes de  Petri (a) Dependência 

única (b) Dependência múltipla. 
Inicialmente, um modelo simplificado de tarefa Ts (Figura 6.4 (a)) apresenta 

dependência de dados com relação à tarefa Ti. Desta forma, a tarefa Ts deve apenas ser 

habilitada, após o processamento da tarefa Ti e se existir pelo menos uma região 

reconfigurável disponível para o seu carregamento. A segunda situação ocorre quando a 

tarefa Ts (Figura 6.4 (b)) apresenta diversas dependências de dados entre tarefas 

distintas. Neste caso, deve-se ter primeiro o processamento das tarefas necessárias para 

a execução de Ts. Em todos os dois casos, a transição que habilita a tarefa Ts é 

disparada apenas após o processamento de todas as tarefas que compõe o seu conjunto 

de dependência de dados. Por razões de simplificação do modelo, admite-se que N = 1 

em Pa. 

6.2.11 Modelo de Aplicação 

O modelo de aplicação é uma rede de Petri temporizada PNap = {Pap, Tap, Wap, 

Fap, m0ap, Dap}, formada pela conjunção dos modelos de tarefas e dos modelos de 

precedência entre estas tarefas. A Figura 6.5 ilustra o modelo de aplicação baseado nas 

Definições 6.2.9 e 6.2.10. As tarefas são agrupadas de acordo com a dependência de 

dados. Uma determinada tarefa que apresente dependência de dados (por exemplo, a 

tarefa Ts) é modelada de forma que sua execução só ocorra após as suas precedentes. 

Tarefas que não apresentam dependência de resultados (por exemplo, tarefas Ti ...Tj) 

são representadas de forma a serem executadas paralelamente com outras tarefas 
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independentes. No exemplo, mostrado na Figura 6.5, apenas por razões de 

exemplificação supõe-se um modelo simplificado de tarefa. Adicionalmente,  supõe-se 

que a tarefa Ts não apresenta um tempo máximo de execução relevante. O lugar Pa 

funciona como um distribuidor de áreas reconfiguráveis para todas as tarefas. O valor N 

significa o número de fichas em Pa e representa o número de áreas disponíveis para 

reconfiguração.  O modelo admite que existem mais tarefas (n) do que áreas 

reconfiguráveis (N) disponíveis, ou seja, n>>N. Quando uma transição de habilitação da 

tarefa é disparada, parte dos recursos de Pa (fichas) é consumida e torna-se indisponível 

para outras tarefas. Ao fim da tarefa, este recurso de reconfiguração é retornado para 

Pa, e fica disponível para outra tarefa. Um árbitro (Par) funciona como um elemento de 

decisão com relação ao tempo máximo da aplicação (deadline da aplicação). Quando a 

aplicação é iniciada, o tempo gasto para seu processamento (m(fim da aplicação) =1) 

não deve exceder um certo tempo máximo de execução, Tmax. Caso contrário, o 

sistema sinaliza um deadline (Deadline da aplicação = 1)  interrompendo o 

processamento da aplicação. Caso o tempo de processamento da tarefa seja inferior a 

Tmax, o árbitro habilita a aplicação a começar um novo período de execução. A 

transição TDA modela o tempo de deadline da aplicação. 

 
Figura 6.5: Modelo de aplicação em rede de Petri. 
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Exemplo de especificação de uma aplicação 

A Tabela 6.1 mostra um exemplo de especificação de aplicação que descreve as 

características das tarefas conforme mostrado nas Definições 6.2.4, 6.2.8 e 6.2.9. Nesta 

tabela é especificada a fase inicial da aplicação (ph), o tempo de liberação de cada tarefa 

em relação à fase inicial, (Ri), o tempo de computação da tarefa (Ci), e o deadline para 

cada tarefa individualmente (Di). Desta forma, qualquer tarefa τi de  τ = {A, B, C, D, E, 

F, G} é especificada como τi  = (Ri, Ci, Di) para cada período de requisição da aplicação 

n.ph, onde n ∈�. Também é especificada qual a relação de dependência entre tarefas. 

Adicionalmente, é especificado o deadline da aplicação como um todo. 

Tabela 6.1: Exemplo de especificação de aplicação 

Tarefa Ph Ri Ci Di Dependência 

      
A 0 0 2 20 - 
B 0 0 2 20 D 
C 0 0 4 20 E,A 
D 0 0 5 20 - 
E 0 0 10 25 - 
F 0 0 16 25 - 
G 0 0 20 45 - 

Deadline da 
aplicação (Timax) 

   
50 

 

 

6.3 Análise da Ordem de Complexidade do Modelo 

Um aspecto importante que deve ser analisado no modelo proposto é a sua 

segurança quanto a um possível efeito de explosão de estados. Com a análise da ordem 

de complexidade do modelo, busca-se demonstrar que a estrutura de rede proposta para 

modelamento da aplicação, possui um número limitado de estados. Desta forma, a busca 

de um conjunto de escalas que satisfazem os requisitos temporais da aplicação, torna-se 

um problema que é resolvido em um tempo aceitável [89]. Inicialmente, algumas 

características do modelo proposto contribuem para que a rede não apresente um 

número excessivo de estados: 

i. Não existem lugares (places) com características acumulativas de recursos 

(fichas). Apenas um lugar (o distribuidor de áreas reconfiguráveis) apresenta mais 
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de uma ficha e mesmo assim, apresenta apenas diminuição dos recursos ao longo 

da execução de disparos da rede. Desta forma, preliminarmente pode-se afirmar 

que o modelo apresenta a propriedade de limitação e segurança. 

ii. O modelo é cíclico, ou seja, transfere apenas uma  ficha para a sua (re) 

inicialização, mantendo com isto o mesmo número de  fichas  de seu ciclo de 

execução anterior para um novo ciclo de execução de tarefas.  

De forma a demonstrar que o modelo apresenta um número de estados limitado  

e que pode ser resolvido em tempo aceitável a um ciclo de projeto, temos a seguir, uma 

análise das possibilidades de execução, com uma estimativa do número de estados para 

as possíveis situações de evolução da rede. 

6.3.1 Rede sem Restrição de Área e Precedência 

 A Figura 6.6 mostra uma simplificação do sistema proposto, onde o distribuidor 

de áreas reconfiguráveis e do modelo de deadline de tarefas são desconsiderados. 

Supõe-se um número de áreas reconfiguráveis igual ao de tarefas, executados no tempo 

especificado e sem precedência entre tarefas. Desta forma, o modelo restringe-se a um 

grafo marcado. 

  
 

Figura 6.6: Modelo simplificado do escalonador em TPN. 
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Supondo que n tarefas estão mapeadas neste modelo de escalonador, temos que 

para cada tarefa associam-se dois lugares. Adicionalmente as tarefas são todas 

executadas em paralelo. Assim, o número de estados (N) da rede a cada ciclo no pior 

caso, pode ser escrito como, 

  N = [1 (habilitação das tarefas)+1+(após execução das tarefas)+1(fim da 

aplicação)] = 3 estados 

 

  N = 3      (6.3) 

O número baixo de estados reflete a simplificação da rede para esta situação 

Note-se que são desconsiderados os estados relativos à contagem de tempo nas 

transições temporizadas. 

6.3.2 Rede sem Restrição de Área com Precedência 

Considerando que as tarefas possam apresentar precedência de dados, temos 

que, para cada caso de precedência existe um retardo no tempo do estado para ser 

executado após a tarefa que o precede. Este tempo adicional faz com que o número de 

tarefas que podem ser executadas em paralelo diminua ou no máximo continue o 

mesmo. Desta forma conclui-se que os casos que apresentam precedência apresentam 

um número de estados que pode ser computado em um tempo limitado, devido à 

quantidade limitada de tarefas de hardware mapeadas no modelo. 

6.3.3  Rede com Restrição de Área sem Precedência 

A Figura 6.7 mostra outra simplificação do sistema proposto, onde é considerado 

o distribuidor de áreas reconfiguráveis, sem o modelo de deadline de tarefas. Supõe-se 

neste caso que o número de áreas reconfiguráveis seja menor que o número de tarefas 

sendo executadas no tempo especificado e sem precedência entre tarefas. 
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Figura 6.7: Modelo simplificado do escalonador com distribuidor de áreas reconfiguráveis. 
 

Neste modelo, nota-se que o mesmo número de estados da situação mostrada na 

Seção 6.3.1 repete-se. A diferença é que apenas alguns destes estados não ocorrem em 

paralelo, ou seja, não são habilitados ao mesmo tempo devido ao distribuidor de áreas 

reconfiguráveis. Desta forma, o número de estados pode ser calculado como, 

N = [1+(2n-1)+1] = (2n+2) ≈ 2n logo, 

 

   N = O (2n)     (6.4) 

O fator (2n - 1) aparece na equação devido à condição binária de presença ou 

ausência de fichas nos lugares. Para n tarefas habilitadas e supondo a pior 

disponibilidade de áreas (apenas uma ficha em Pa), tem-se (2n – 1) possibilidades de 

marcação nestes lugares.  Apesar do número de  estados ser exponencial, considera-se 

que o número de tarefas n, seja um valor de baixa magnitude em função das limitações 

para o posicionamento de tarefas na arquitetura. Portanto, o número de estados para esta 

situação de escalonamento é limitado e pode ser determinado com o uso de uma 

ferramenta de análise de estados em rede de Petri. Em outras palavras, deve ser levado 

em conta que aplicações em hardware  não apresentam um número excessivo de tarefas 

de forma que o número de estados a ser determinado pode ser rapidamente computado 

por uma ferramenta de análise de rede. 
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6.3.4 Rede com Restrição de Área e com Precedência 

Neste modelo, temos uma repetição da situação descrita na definição 6.3.2. Com 

a ocorrência da dependencia de resultados, a execução de algumas tarefas pode ser 

retardada no tempo. Adicionalmente, o distribuidor de regiões de reconfiguração não 

habilita todas as tarefas que podem ser executadas ao mesmo tempo. Isto faz com que o 

número máximo de estados permaneça na ordem de O (2n).  

6.3.5 Rede com Restrição de Área, Precedência e Controle de 

Deadline 

Esta última situação reflete o modelo geral mostrado na Figura 6.5. Desta forma, 

devemos considerar o modelo completo de tarefa que é apresentado na Figura 6.3. De 

acordo com este modelo, temos duas situações a analisar: a primeira diz respeito à 

situação onde todos os deadlines são respeitados na execução das tarefas. Neste caso a 

análise se simplifica, pois se trata da mesma situação mostrada na Definição 6.3.4 onde 

temos N = O (2n). 

A segunda situação ocorre quando temos algumas tarefas que não são 

executadas devido o bloqueio por deadline. De acordo com o modelo na Figura 6.3, 

para cada tarefa que foi bloqueada por deadline temos, 

  Nt = (1+1+1) = 3 estados     (6.5) 

pois cada tarefa apresenta três lugares que modelam o deadline. 

Para K tarefas que foram bloqueadas por deadline temos como número de estados para 

estas tarefas bloqueadas 

 

  Nbloq = K. Nt   = 3.K      (6.6) 

Para o caso de (n-K) tarefas que não foram bloqueadas, de acordo com a 

equação (6.3), 

  Ndesbloq = [1+1+(2n-K-1)+1+1] => Ndesbloq = (2n-K+3)  (6.7) 

  

Neste caso,  

  Ndesbloq = O (2n) se n>>K     (6.8) 

De forma que o número total de estados é 

  N=Ndesbloq + Nbloq = (2 (n – K)+3)+ 3.K   (6.9)  
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Esta última equação diz que caso n>>K, então o número de estados permanece 

na ordem do seu máximo valor que é O (2n). Caso contrário, a tendência é de que o 

número de estados diminua ainda mais, de forma que para esta situação também temos 

um número de estados limitado. De acordo com Cormen  [89],  para um grau maior de 

segurança no número de estados, pode-se ter na pior das possibilidades, 

   

N=Ndesbloq + Nbloq = O n(2n).     (6.10) 

 

De maneira geral, a análise das situações levam a conclusão de que o modelo 

apresentado é estável. Conforme comentado no início desta subseção, as propriedades 

de limitação e segurança encontradas, garantem a sua estabilidade quanto ao número de 

estados em um processo de geração de escalonamento. Adicionalmente, a inclusão do 

fator tempo na rede com um número de tarefas reduzido, tende a diminuir ainda mais os 

efeitos de geração de estados. 

6.4 Método de Mapeamento de Tarefas no FPGA 

A partir da resposta do escalonador, um outro problema deve ser resolvido: o 

posicionamento ou mapeamento das tarefas nas áreas reconfiguráveis do FPGA. Este 

mapeamento encontra uma solução eficiente em uma adaptação do algoritmo Left-Edge 

para regiões reconfiguráveis no FPGA [60] [83].  

Originalmente, o algoritmo foi concebido por Hashimoto et al [27]. O algoritmo 

foi desenvolvido para resolver o problema de roteamento de trilhas em placas de 

circuito impresso, bastante comum no início da industria eletrônica, uma vez que a 

densidade destas linhas aumentava bastante com a complexidade dos circuitos. 

Rapidamente o algoritmo passou a ser utilizado também no roteamento de circuitos 

integrados, de forma a otimizar a passagem de ligações inclusive entre diversas camadas 

(layers) do projeto. Outra importante aplicação do algoritmo é descrita por  Gajski [23] 

para a locação de variáveis em unidades de processamento. Especificamente neste caso, 

o algoritmo é adaptado para a distribuição de recursos (Ex.: registradores em um 

datapath) entre variáveis de um processamento. O algoritmo considera, de maneira 

geral, o instante de surgimento de uma determinada tarefa e a toma como referência. 

Todas as tarefas seguintes são ordenadas de acordo com momento de surgimento.  
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Neste caso em particular, a tarefa de referência é direcionada para uma 

determinada área reconfigurável. A partir de então, uma nova tarefa que surge ao final 

do processamento da variável de referência é alocada para esta mesma área, repetindo-

se esta ação até o final do processamento da aplicação. Para as áreas restantes, repete-se 

este mesmo processo até que todas as tarefas estejam devidamente alocadas em todas as 

áreas disponíveis na arquitetura.  

Como pode ser visto, uma vantagem deste algoritmo é a otimização dos recursos 

na arquitetura pelo direcionamento da tarefa com o recurso de hardware. Tal conceito 

adapta-se às atividades de escalonamento e alocação de áreas em uma arquitetura 

reconfigurável. A Figura 6.8 ilustra este algoritmo sendo utilizado em um 

escalonamento de tarefas. Neste exemplo, as tarefas de hardware T1 a T 7 são ordenadas 

de acordo com o momento (tempo) de ativação (Figura 6.8 (a)), na ordem determinada 

pelo escalonador. Em seguida, 3 áreas reconfiguráveis (A1, A2 e A3), são alocadas para 

o escalonamento de tarefas de acordo com o algoritmo left-edge (Figura 6.8 (b)). Note-

se que T4 é tomada como referência para alocação em A1. Em seguida, T7 é a tarefa que 

se segue mais proximamente a T4  até o final da escala e é alocada também para a área 

A1. O procedimento se repete para T3  em  A2 e o ciclo se repete.   

 
Figura 6.8: Exemplo de alocação de tarefas pelo algoritmo Left-Edge. (a) Resposta 

do escalonador; (b) Alocação das tarefas nas áreas reconfiguráveis. 
 

Embora até o momento não tenha sido explicitado, o modelo de aplicação 

utiliza-se deste algoritmo como forma de distribuir as tarefas dentro das áreas 

reconfiguráveis disponíveis. Em outras palavras, ao final da execução de uma tarefa em 
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uma determinada região reconfigurável, esta área será liberada e uma nova tarefa 

previamente alocada nesta área, será carregada seguindo a escala determinada pelo 

escalonador. 

6.5 Fluxo de projeto 

Como forma de fazer a geração de escalonamento e posterior síntese da escala 

gerada para uma arquitetura reconfigurável, disponibiliza-se um fluxo de projeto com as 

diversas etapas detalhadas anteriormente. A Figura 6.9 ilustra o fluxo de projeto, 

mostrando os diferentes tipos de ações para a implementação de um sistema 

reconfigurável com escala de tarefas. 

 
Figura 6.9: Fluxo de Projeto para geração de escalonamento e implementação 

em plataforma reconfigurável. 
 

O fluxo tem início com a introdução dos requisitos da aplicação. Estes requisitos 

compreendem basicamente as características temporais e de dependência de dados das 

tarefas da aplicação. Estas informações são manualmente organizadas em uma base de 

dados e manualmente são transferidas para o modelo da aplicação. Os requisitos da 
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aplicação são capturados por uma ferramenta (PNBuilder) que constrói um modelo da 

aplicação em  rede de Petri conforme as Definições 6.2.9, 6.2.10 e 6.2.11. Esta 

ferramenta está detalhada no Apêndice C.  A saída desta ferramenta é um arquivo com 

uma descrição “pnt”, que representa uma padronização descritiva de redes de Petri e 

um arquivo “tmd” que descreve a temporização associada a cada transição. Como um 

exemplo deste tipo de descrição, considere a TPN mostrada na Figura 6.10 (a). Esta 

rede é composta por quatro lugares, quatro transições temporizadas além dos arcos de 

entrada e saída. A Figura 6.10 (b) mostra a descrição em “pnt” da rede mostrada. Neste 

arquivo, são descritos todos os elementos que compõe a rede, bem como, as 

características de prioridade das transições. A Figura 6.10 (c) mostra a descrição “tmd”, 

ou seja, a temporização associada a cada transição da rede. Um maior detalhamento de 

arquivos representando redes de Petri pode ser encontrado em [49]. 

 
Figura 6.10: Exemplo de representação de rede de Petri. (a) Representação gráfica; (b) 

Descrição pnt; (c) Descrição tmd. 
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marcação final dentro deste espaço de estados e a seqüência de disparo de menor custo 

temporal, de forma a se chegar ao escalonamento ótimo. O algoritmo left-edge de 

localização das tarefas nas áreas reconfiguráveis é utilizado tanto na geração do 

escalonamento quanto na síntese do programa de controle de reconfiguração, ou seja, o 

programa de controle faz a reconfiguração das tarefas em obediência a alocação de 

tarefas determinada na etapa de geração de escalonamento. Finalmente, temos a síntese 

tanto das tarefas que compõe a aplicação quanto do controle de configurações. 

Particularmente, a síntese das tarefas é realizada para um FPGA Xilinx Virtex II através 

da metodologia de geração de arquivos de configuração modular design da Xilinx [68]. 

Esta metodologia é descrita em detalhes no Apêndice A. A seqüência de escalas das 

tarefas é transferida manualmente para o controlador da plataforma de configurações 

durante esta etapa de síntese. Uma descrição mais detalhada da plataforma de 

configurações será vista no capítulo a seguir. 

6.6 Conclusões 

Este Capítulo apresentou uma metodologia para geração de escalonamento 

estático de tarefas em tempo real para arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis. Este 

trabalho assume que a arquitetura alvo para implementação da metodologia é baseada 

em FPGAs, em especial, àqueles que suportam reconfiguração parcial e dinâmica tais 

como os dispositivos Xilinx Virtex II. Foram apresentados as definições e o modelo em 

rede de Petri temporizada para tarefas, dependência de dados e aplicação.  As principais 

propriedades de redes de Petri foram verificadas para o modelo, de forma a gerar o 

espaço de estados e conseqüentemente, o conjunto de escalas possíveis através do 

alcance de uma marcação final. Uma análise da ordem de complexidade do modelo foi 

apresentada de forma a assegurar a sua viabilidade. O algoritmo de alocação de tarefas 

foi descrito de forma a fazer a distribuição das tarefas escalonadas na arquitetura. De 

modo a permitir a implementação do método e do seu resultado em um ambiente 

reconfigurável em hardware, um fluxo de projeto foi detalhado desde os aspectos de 

requerimentos da aplicação, passando pela implementação do escalonador até a síntese  

das tarefas e do controlador de configurações em uma plataforma configurável. Os 

detalhes de implementação serão vistos no próximo capítulo, juntamente com o uso da 

metodologia em um exemplo de forma a fazer a sua validação.  
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Capítulo 7 

Estudo de Caso 

Esta seção apresenta um estudo de caso representativo de geração de escalonamento 

utilizando o modelo proposto nesta tese. O exemplo refere-se à implementação de uma 

aplicação genérica conforme especificado na Seção 6.2 e cujo objetivo é demonstrar a 

dinâmica e funcionalidade do método explicado nas seções anteriores. Posteriormente, 

descreve-se a implementação do escalonamento em uma plataforma de prototipação 

rápida reconfigurável, desenvolvida para a implementação de sistemas reconfiguráveis. 

Este Capítulo encontra-se organizado na forma que se segue: A Seção 7.1 apresenta um 

estudo de caso representativo com o modelo da aplicação em  TPN, conforme 

especificado no capítulo anterior. Nesta Seção também é apresentado o resultado do 

escalonamento e como o fator de temporização pode afetar a ordem de escala das 

tarefas. A Seção 7.2 Apresenta a implementação do exemplo anterior, juntamente com 

uma breve descrição funcional da plataforma de reconfiguração. A Seção 7.3 apresenta 

o resumo e finalização deste capítulo. 

7.1 Estudo de Caso com o Modelo de Aplicação em 

TPN 

Em uma avaliação inicial,  considere-se a variação do deadline de uma aplicação 

e como este tempo pode influenciar a escala gerada. Uma vez que a aplicação apresenta 

um requerimento de tempo máximo de computação, admite-se que este valor possa ser 

reduzido de forma que ainda atenda a execução de todas as suas tarefas até um valor 

limite. Como exemplo, tome-se a aplicação especificada na Tabela 6.1. O efeito 

esperado é que sejam alterados alguns parâmetros de avaliação tais como o número de 

estados da rede, o número de possíveis escalas que atendam as restrições de tempo 

(ciclos de Ck) e o número de escalonamentos que atendam os requerimentos temporais 

das tarefas.  

A Figura 7.1 mostra o modelo em rede de Petri para o exemplo apresentado na 

Tabela 6.1. Percebe-se que as tarefas A, D, E, F e G são concorrentes pois não 

apresentam dependência de dados. Por esta razão, no momento de liberação da 
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aplicação, por exemplo em ph = 0, estas tarefas estão liberadas e concorrendo a uma das 

regiões de reconfiguração no FPGA. As tarefas C e B entretanto apresentam 

dependência da execução das tarefas anteriores. Respectivamente, tarefa C com tarefas 

A e E e tarefa B com a tarefa D. 

 

 
Figura 7.1: Exemplo de representação da aplicação da Seção 6.1 em rede de Petri. 

 

A Tabela 7.1 mostra os efeitos da variação do deadline da aplicação para diversos 

valores de tempo. Para todas as análises, utiliza-se a ferramenta de análise de redes INA 

(Integrated Net Analyzer) [49].  
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Tabela 7.1: Variação de deadline da aplicação e seu efeito no escalonamento de tarefas. 

Teste 
Deadline da 
Aplicação  

No total de 
estados 

encontrados  

Escalonamentos encontrados 
(estados no grafo de estados) 

Resultado 
ótimo (melhor 

escalonamento) 

Tempo do 
resultado ótimo 

(Ck cicles) 
      

1 150 3222 82, 162, 254, 348, 349, 350, 759 759 48 
2 140 2401 82, 162, 255, 256, 758 758 48 
3 130 2455 82, 162, 256, 257, 758 758 48 
4 120 2424 82, 162, 250, 251 759 759 48 
5 110 2390 82, 162, 247, 248, 759 759 48 
6 100 2375 82, 162, 246, 247, 759 759 48 
7 90 1588 82, 163, 759 759 48 
8 80 1640 82, 166, 759 759 48 
9 70 1581 82, 759 759 48 
10 60 1577 759 759 48 
11 50 1547 - - - 
12 40 250 - - - 
13 30 135 - - - 
14 20 68 - - - 

Este exemplo representativo mostra a dinâmica do modelo e sua dependência às 

temporizações associadas tanto às tarefas quanto a aplicação.  Uma conclusão imediata 

é que quanto maior for o deadline da aplicação, mais flexibilidade existe no modelo. 

Como conseqüência, maiores são as chances de se encontrar uma seqüência que resulte 

em um escalonamento válido. À medida que o tempo de deadline da aplicação vai 

diminuindo, menos escalas possíveis são encontradas. Existe então, um tempo limite, 

em que não é mais possível encontrar-se escalonamentos que atendam às restrições de 

tempo das tarefas e do deadline da aplicação. 

Paralelamente, em todos os casos é encontrado um escalonamento ótimo, ou 

seja, aquele que demanda a menor sobrecarga temporal ou, em outras palavras, o 

escalonamento que leva o menor tempo de execução. Pelos resultados apresentados, o 

resultado ótimo sempre apresentou o mesmo valor em cada análise. Conclui-se que, 

particularmente neste exemplo, existe um escalonamento (ou uma seqüência de disparo 

de transições conforme descrito no Capítulo 6) que está apta a ocorrer, desde que seja 

permitida por um deadline de aplicação suficiente para tal. Uma forma de visualizar 

esta escala é apresentada no relatório de saída da ferramenta INA para a seqüência de 

estados que leva o menor tempo para uma marcação final na rede (lugar end =1).  A 

listagem mostra o momento de liberação das tarefas e  a seqüência de disparo de cada 
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uma das tarefas para as duas fichas presentes no lugar Pa. O resultado desta seqüência é 

justamente o escalonamento das tarefas na ordem de menor custo temporal. A Figura 

7.2 mostra esta seqüência de tarefas do escalonamento ótimo extraída a partir da análise 

do relatório da ferramenta INA (Apêndice D). Esta listagem apresenta a marcação de 

rede para todas as tarefas e o momento em que uma determinada tarefa é carregada em 

uma região reconfigurável no FPGA e quando a mesma é finalizada em sua respectiva 

ordem de execução. 

 

Figura 7.2: Resultado do escalonamento de menor custo temporal. 

Uma outra forma de se avaliar a escalabilidade das tarefas da aplicação refere-se 

a utilização de fator U para escalonamento estático definida na equação (3.1). Tomando 

como referência  o deadline da aplicação = 100, temos então que, 

∑
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/1 )12()/(  ⇒ 59/100 ≤ 7(21/7 – 1) ⇒ 0,59 ≤ 0,7286 

A informação de escalonamento é transferida manualmente para  a síntese do 

controlador de configurações na plataforma configurável. Esta plataforma é detalhada 

na seção a seguir. 
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7.2 Implementação do Escalonador em uma 

Plataforma Reconfigurável 

Como forma de validação final, foi realizada a implementação da escala encontrada na 

seção anterior em um ambiente reconfigurável. Esta implementação foi realizada em 

duas etapas: Implementação da escala de melhor desempenho encontrada no controlador 

de configurações e síntese das tarefas para geração dos arquivos de configurações 

parciais e totais (configuration bitstreams). 

Para possibilitar a reconfiguração parcial e dinâmica foi concebido um módulo 

de hardware denominado IP-SelectMAP que faz parte da plataforma de reconfiguração 

dinâmica composta por dois módulos, sendo um Altera e outro Xilinx, conforme 

mostrado na Figura 7.3. A plataforma de reconfiguração é baseada em um controlador 

(soft-core Nios II da Altera) [103] residente em um dispositivo Stratix II [104]. Este 

processador envia os arquivos de configuração que ficam previamente gravados em uma  

memória compact Flash para o módulo reconfigurável através de um barramento de 

comunicação Avalon [57].  Através do uso deste barramento, os arquivos de 

configuração chegam ao módulo IP-SelectMAP. O módulo IP-SelctMAP, por sua vez é 

o responsável pela interface de reconfiguração Virtex-II da Xilinx.  

O módulo IP-SelectMAP é formado por uma lógica de controle, que é 

basicamente uma máquina de estados que controla os sinais da interface selectMAP, 

bem como, controla os sinais do barramento Avalon, conforme pode ser visto na Figura 

7.3. A interface foi desenvolvida e implementada em VHDL. 
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Figura 7.3: Plataforma de reconfiguração parcial para validação da metodologia de 

escalonamento. 
 
 
 

A Figura 7.4 mostra os detalhes do módulo de configuração IP-SelectMAP com 

os principais sinais envolvidos da interface selectMAP (INIT, PROG, RDWR_B, 

CS_B, CCLK, SAIDA [7..0])  e os sinais do barramento Avalon (clk, reset, 

chipselect, dados[31..0], write e waitrequest). 

 
Figura 7.4: Detalhe do módulo de Configuração IP-SelectMAP. 
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Os dados de 32 bits que vem do barramento Avalon são tratados na lógica de 

controle que transfere os dados de bitstreams de byte em byte para o dispositivo a ser 

reconfigurado (FPGA Virtex-II) [38]. 

O controlador de configurações Nios II é responsável pelo gerenciamento do 

sistema, em especial, pela leitura dos arquivos de configuração e envio para o módulo 

IP-SelectMAP. Neste projeto, um sistema operacional Linux  é disponibilizado ao 

processador Nios. Este sistema operacional forma a arquitetura de software para a 

plataforma de reconfiguração dinâmica de modo a prover comunicação, gerenciamento 

e interação com o projetista, tornando o processo mais flexível e robusto. 

Essencialmente essa arquitetura é composta por três componentes: Kernel do sistema 

operacional, device driver e aplicação.  

O kernel do sistema operacional é uma adaptação do Linux para sistemas 

embarcados, denominado ucLinux [58]. Este sistema foi portado para a arquitetura Nios 

II, possibilitando o seu uso em plataformas baseadas nesse processador. O uso do 

uCLinux facilita o gerenciamento de dispositivos e sistemas de arquivos no processo de 

reconfiguração dinâmica.  

O device driver, denominado IPSM, é responsável pela comunicação do sistema 

com o dispositivo IP-SelectMap. Além da comunicação, o driver encarrega-se dos 

requisitos de controle impostos pela arquitetura do hardware, tais como, 

seqüenciamento e cálculo do tamanho final do arquivo, que são fundamentais para o 

sucesso do serviço de reconfiguração. Ele foi desenvolvido no padrão Linux e pode ser 

usado por diversas aplicações no contexto do espaço do usuário. 

Uma das aplicações que usa o serviço de reconfiguração da plataforma é a 

IPSM_PROG. Essa aplicação foi desenvolvida para flexibilizar o processo e testes de 

reconfiguração por parte do usuário. Através dessa aplicação, o usuário tem acesso 

direto ao sistema reconfiguração dinâmica com os seguintes serviços disponíveis:  

1. escolher o tipo de reconfiguração – parcial ou total;  

2. determinação do arquivo de reconfiguração usado;  

3. envio de valores constantes individuais para efeitos de depuração e testes 

do sistema. 
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A segunda etapa da implementação é a geração dos arquivos de configurações 

parciais que foi realizada através do uso do ambiente de síntese ISE (Integrated 

Software Environment) da Xilinx. Uma extensão das ferramentas utilizadas no ambiente 

ISE permite a geração de arquivos de configurações parciais e totais. 

Entretanto, o uso destas ferramentas em um fluxo de projeto de síntese da Xilinx é 

extremamente sujeito a erros o que vem a estender bastante o tempo de projeto. A 

metodologia de geração de bitstreams parciais é apresentada no Apêndice A. Esta 

metodologia considera que o fluxo de projeto do ambiente ISE seja dividido em 

módulos. Um módulo portanto corresponde a uma configuração total ou parcial sendo a 

metodologia denominada de Xilinx modular design [67], [68].  

Para efeitos de teste, foram sintetizadas tarefas de hardware simples. A justificativa 

para estas tarefas vem do fato de que as plataformas atuais de prototipação disponíveis 

disponibilizam muito pouco espaço nos FPGAs para reconfiguração, pois quase todo o 

chip encontra-se interligado com outras funcionalidades que não sejam de 

reconfiguração parcial. Em outras palavras, durante o processo de síntese percebeu-se 

que, para a utilização desta plataforma, um projeto que demandasse maior quantidade de 

área, não conseguia ser finalizado ao final do fluxo de síntese do ambiente ISE devido 

às restrições de área do chip na plataforma de reconfiguração. 

Desta forma foram sintetizadas tarefas de hardware que emulam funções lógicas, 

adicionadas de um retardo de execução. Este retardo funciona como o deadline 

associado à tarefa. O conjunto de tarefas foi agrupado de forma a refletir a aplicação 

dada na seção anterior. Portanto, tem-se a aplicação anterior sendo implementada na 

forma de funções lógicas devidamente temporizadas e com deadline para a execução de 

todas as tarefas. Foi considerado para esta implementação, o tempo de reconfiguração 

associado para cada tarefa em função do tamanho do arquivo de configuração. Desta 

forma, quanto maior for o arquivo, maior será a área ocupada no FPGA e 

conseqüentemente maior será o tempo de reconfiguração. Como exemplo, tome-se o 

FPGA Xilinx Virtex XC2V1000 (1Mgates) utilizado no nosso experimento. Este FPGA 

apresenta 1.104 frames de configuração e um tempo de reconfiguração total de 9,36 ms. 

Portanto, o tempo médio de reconfiguração de cada frame é de aproximadamente 8,5ns. 

Cada coluna de CLBs apresenta 48 frames de forma que para cada coluna de CLBs 

necessita de pelo menos 48 X 8,5ns ≈ 0,4ms de tempo de reconfiguração. As tarefas da 

aplicação de teste foram projetadas de forma a ocupar 18 colunas de CLBs de forma que 

a sobrecarga temporal de reconfiguração pode ser estimada em 48 X 18 X 8,5 ns ≈ 
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10ms. A Tabela 7.2 mostra as características da aplicação. Pode ser notada a 

proporcionalidade temporal que foi mantida com as tarefas da aplicação mostrada na 

Tabela 6.1 (cada tarefa associa o tempo de execução mais o tempo de reconfiguração). 

A análise da rede encontrou a mesma ordem de escalonamento mostrada na Figura 7.2 

 

Tabela 7.2: Requerimentos da aplicação de teste 

Tarefa Ci   
(Execução + reconfiguração) 

(ms)   

Di  

(ms) 
Dependência Tamanho do 

arquivo de 
configuração 

     
Lógica A 30 200 - 32Kb 
Lógica B 30 200 Tarefa D 32Kb 
Lógica C 50 200 Tarefas E,A 32Kb 
 Lógica D 60 200 - 32Kb 
Lógica E 110 250 - 32Kb 
Lógica F 170 250 - 32Kb 
 Lógica G 210 450 - 32Kb 

Deadline da aplicação 
(Timax) 

 
500 

 499Kb 

 

A Figura 7.5 mostra a implementação da aplicação de teste em um FPGA Xilinx 

Virtex II XC2V1000.  A Figura mostra a região onde foram implementados os 

elementos lógicos das tarefas e o roteamento entre estes elementos. De acordo com o 

modelo do escalonador, foram utilizadas duas áreas reconfiguráveis. Cada uma das 

tarefas apresenta duas entradas de dados e uma saída de modo a visualizar-se o 

resultado da configuração. Entretanto, devido a pouca disponibilidade de pinos de E/S 

no FPGA, as entradas e saídas estão disponíveis apenas na área 2. Devido à restrição 

deste dispositivo de não admitir o cruzamento de linhas entre regiões reconfiguráveis, 

faz se necessário o uso de bus macros para a interligação das linhas de entrada até a área 

1. Bus macros são núcleos de interligação pré-sintetizados que permitem a interligação 

de roteamento entre regiões reconfiguráveis. Estes núcleos são posicionados na fronteira 

entre as regiões reconfiguráveis de modo a permitir este roteamento. 

Inicialmente, o controlador faz uma configuração total, considerando as duas 

tarefas iniciais que devem ser carregadas no FPGA. Posteriormente, faz o carregamento 

de cada tarefa individualmente, através do envio dos arquivos de configurações parciais, 

de acordo com a temporização de cada tarefa e da ordem do escalonamento. 
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Figura 7.5: Implementação das tarefas em FPGA Xilinx Virtex II. 

Outra característica notada na síntese dos arquivos de configuração é que estes 

apresentam sempre o mesmo tamanho (32Kb). Isto se deve ao fato de que as duas áreas 

de reconfiguração foram dimensionadas com o mesmo tamanho durante a fase inicial de 

projeto. Desta forma, independentemente se uma área apresenta uma fragmentação 

interna grande, ainda assim o arquivo de configuração é gerado de forma a configurar 

toda a área. 
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7.3 Conclusões 

Neste Capítulo foi demonstrada a validação da metodologia de escalonamento através 

do uso de um exemplo representativo.  A estratégia de validação consistiu da 

implementação de uma aplicação tal como descrito no Capítulo 6. Este exemplo foi 

mapeado no modelo de tarefas e de aplicação. Uma representação em rede de Petri foi 

construída através da entrada dos requisitos de temporização das tarefas e da aplicação, 

bem como da precedência de dados, na ferramenta PNBuilder. Posteriormente,  a 

análise das propriedades da rede, em especial a geração do grafo de estados, a 

verificação da alcançabilidade e cobertura para a marcação final da aplicação gerou 

como resposta um conjunto de marcações alcançáveis que se traduz nos escalonamentos 

possíveis para esta aplicação em particular. Foi demonstrado que o número de 

escalonamentos possíveis é influenciado pelo tempo limite (deadline) da aplicação. 

Portanto, quanto menor e mais próximo do deadline de uma tarefa em particular menor 

será a probabilidade de se encontrar um escalonamento possível. Também foi 

demonstrado, através das ferramentas de análise de rede, que dentre todas as escalas 

encontradas existe aquela que pode ser considerada como o resultado ótimo, ou seja, a 

que apresenta melhor desempenho temporal. Um segundo passo da validação, consistiu 

na implementação da escala de melhor desempenho temporal em ambiente 

reconfigurável. Para tal, Foi utilizada uma plataforma de reconfiguração dinâmica e 

parcial composta por um módulo controlador baseado em FPGA Stratix II da Altera de 

modo a configurar um FPGA Xilinx Virtex II em um módulo separado. Para fazer a 

comunicação entre os dois módulos, foi utilizado um elemento de interface denominado 

IP-SelectMap. O controle de reconfiguração é realizado através de um script com a 

seqüência das escala encontrada. O controlador usa um sistema opercional ucLinux 

embarcado de forma a viabilizar a leitura e envio dos arquivos de reconfiguração. 

Finalmente, a síntese de todas as tarefas para a geração dos arquivos de reconfigurações 

parciais (bitstreams) foi realizada através do uso da metodologia Modular Design 

voltado para FPGAs Xilinx Virtex.  

De maneira geral, este capítulo demonstrou a viabilidade da metodologia para a geração 

de escalonamento estático de tarefas em tempo real  e sua implementação em uma 

arquitetura parcial e dinamicamente reconfigurável baseada em FPGAs. A utilização de  

um exemplo não específico demonstra que a metodologia pode ser utilizada em 
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situações do mundo real, desde que satisfaça as restrições de aplicabilidade como 

descrita no Capítulo 6. 
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Capítulo 8 

Conclusões 

 

Ao longo deste trabalho foi observado que os sistemas embarcados atuais 

utilizam  em sua arquitetura, diversos tipos de subsistemas  tais como ASICs, DSPs, 

microprocessadores e dispositivos reconfiguráveis,  como os FPGAs.  Particularmente, 

os FPGAs durante os últimos anos, vêm expandindo a sua abrangência de utilização 

desde dispositivos voltados para simples prototipação até núcleos com funções 

especializadas em produtos comerciais.   

A evolução dos FPGAs fez com que sistemas complexos pudessem ser 

rapidamente prototipados em um único chip, utilizando-se de   IP Cores especializados 

que ficam a disposição do projetista em uma biblioteca de componentes [101].   

A integração da característica de reconfiguração parcial fez com que estes 

dispositivos passassem também a ter um forte atrativo a  aplicações, principalmente 

acadêmicas,  em problemas relacionados a escalonamento de processos, hardware 

virtual, low power, chaveamento de contextos, etc.  

Particularmente, com relação a característica de reconfiguração, percebe-se que 

as abordagens acadêmicas buscam solucionar duas classes de problemas: a minimização 

dos custos de reconfiguração e  o escalonamento de  contextos ou tarefas em tempo real 

em uma arquitetura baseada em dispositivos reconfiguráveis, que foi a temática deste 

tese. Neste trabalho foram discutidas as principais características dos dispositivos que 

suportam reconfiguração parcial atualmente, principalmente aqueles  da Xilinx, os  

Virtex II, IV e V, arquitetura em foco neste trabalho.  

Uma metodologia de geração de escalonamento estático de tarefas e sua 

implementação em um ambiente reconfigurável foi desenvolvida e implementada, 

baseada no formalismo de redes de Petri,  levando-se em conta as características 

temporais das tarefas que compõe uma aplicação. 

Observamos neste trabalho a vantagem e importância  do uso de mecanismos de 

modelagem como redes de Petri, que através de seus recursos formais permitiram  uma 

análise detalhada do modelo do escalonador sugerido, observando-se suas propriedades 
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tais como  alcançabilidade e cobertura da marcação de execução das tarefas da 

aplicação. 

 Uma  ferramenta denominada PNBuilder foi desenvolvida para permitir a 

entrada dos requisitos temporais e precedência da aplicação.  

Uma plataforma de prototipação rápida, fruto de um trabalho conjunto com 

outros integrantes do grupo foi desenvolvida com o intuito de proporcionar um 

ambiente de validação do escalonador. Um estudo de caso foi implementado e serviu  

para demonstrar, ainda que de forma bastante simples, a contribuição deste trabalho.  

Ao longo do desenvolvimento desta tese, percebeu-se que a implementação em 

arquitetura reconfigurável era uma tarefa extremamente sujeita a erros. Basicamente isto 

se deve a alguns fatores tais como: as ferramentas de síntese não são apropriadas  para 

implantação de  um fluxo de projeto para reconfiguração dinâmica e parcial. As 

ferramentas de síntese ainda são desenvolvidas essencialmente para projetos estáticos. 

Para a geração de arquivos de configurações parciais é necessária a utilização de 

ferramentas à parte do ambiente de projeto, com geração de scripts de comandos 

específicos para cada projeto. 

 Além da má documentação pelos fabricantes para este tipo de dispositivo, sua 

arquitetura complexa não ajuda na implantação de sistemas que requeiram muitas áreas 

reconfiguráveis, restringido-os, em geral a poucas áreas de trabalho 

A Tabela 8.1 apresenta um sumário entre a metodologia desenvolvida nesta tese 

e as demais analisadas ao longo dos Capítulos 3 e 4. Uma vez que as diversas 

metodologias se diferenciam em diversas características operacionais tais como 

preempção, priorização de tarefas  e implementação, uma avaliação só é possível 

através da taxa de escalabilidade de tarefas.  

 

Tabela 8.1: Comparativo entre Metodologias de Escalonamento 

Método Tipo  
(E/D) 

Menor taxa  

 (perda de deadline) 
Maior taxa 

(conjunto crítico) 
Melhor 

desempenho 
temporal 

Implementação 

      
EDF Dinâmica _  100% Não Xilinx Virtex II 
RM Estática _ ≤ 69.3% Não - 

MLF Dinâmica _ ≤100% Não - 
 MUF Estática _ <100% Não - 

EDF-MF Dinâmica 0% <100% Não - 
MSDL Dinâmica 0% <100% Não - 

 Modelo TPN Estática 0%  100% Sim Xilinx Virtex II 
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Este sumário apresenta quatro tipos de informações relevantes: a menor taxa de 

escalonamento, considerando que há perdas por deadline, O percentual de 

escalonamento, considerando o conjunto crítico de tarefas (que podem ser escalonadas), 

quais das metodologias admite a busca por um melhor desempenho temporal e 

finalmente, qual a implementação em FPGA dinamicamente reconfigurável. Para as  

metodologias EDF, LM, MLF e MUF não é possível a determinação da menor taxa de 

escalabilidade. Isto é possível apenas para as metodologias restantes devido às  

características analisadas nos Capítulos 3 e 4. Apenas as metodologias EDF, através dos 

trabalhos de Platzner et al. [61] [62] e a metodologia proposta nesta tese foram 

efetivamente implementadas em FPGAs. Todas as metodologias podem apresentar uma 

escalabilidade máxima para as tarefas do seu conjunto crítico. Entretanto, apenas a 

metodologia desenvolvida ao longo deste trabalho admite a busca por um resultado 

otimizado temporalmente. 

Finalmente, diante de todo o desenvolvimento, validação e implementação, 

acredita-se que a metodologia que foi proposta e experimentada nesta tese significa uma 

efetiva contribuição ao projeto de sistemas dinamicamente reconfiguráveis baseados em 

FPGAs.  

8.1 Trabalhos futuros  

Um aspecto importante que não foi objeto de análise deste trabalho, refere-se ao 

problema de fragmentação interna das regiões reconfiguráveis no FPGA. Este problema 

foi abordado nas metodologias propostas por [61] e [64] de modo a reduzir o espaço de 

elementos de reconfiguração entre o posicionamento da tarefa e o limite da região de 

configuração. Esta região fica perdida para outra implementação, significando um 

desperdício de elementos reconfiguráveis. Um melhoramento da metodologia proposta 

pode ser alcançado através da estratificação de regiões reconfiguráveis em larguras 

distintas, de forma que estas regiões fossem direcionadas para as tarefas com uma 

compatibilidade de tamanho mais adequada. Nota-se que o modelo deste escalonador 

deve atender não somente as restrições de tempo e precedência,  mas também de 

localização física para o posicionamento de tarefas. Desta forma,  o modelamento deve 

ser feito com uma outra proposta de rede de Petri,  possivelmente uma rede de alto 

nível, onde as fichas presentes no lugar de distribuição carreguem uma informação de 

qual área estes representam. Em outras palavras, cada ficha representa um sub-conjunto 
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de áreas disponíveis para reconfiguração que sejam compatíveis a um grupo de tarefas, 

onde cada tarefa tem uma área que é compatível em tamanho com cada elemento deste 

subconjunto de áreas. A complexidade desta rede tende a aumentar,  dificultando a sua 

análise.  

Por fim, a metodologia desenvolvida neste trabalho pode ser utilizada na 

implementação de sistemas,   que requeiram ao longo de sua execução,  o 

processamento sequencial e/ou paralelo de tarefas,  com restrições temporais e 

principalmente de área. Este tipo de arquitetura se adequa bem a problemas como filtros 

digitais, decodificadores, como o viterbi reconfigurável [110], resolução de sistemas 

lineraes em processamento imagens, modelagem de estrtuturas mecânica, automação 

automotiva,  etc.  
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Apêndice A 

Metodologia de Geração de Arquivos de 

Reconfiguração Parciais 

 

Um estágio importante dentro do fluxo de projeto de sistemas reconfiguráveis é a 

geração dos arquivos de configuração do FPGA [32]. Para a implementação final de um 

projeto é necessária a geração dos arquivos de configuração inicial do FPGA bem como, 

os arquivos de configuração parciais.  Algumas metodologias estão disponíveis para a 

geração destes arquivos de configuração tais como [24], [91] e [90]. Outra metodologia 

disponível é apresentada como Projeto Modular da Xilinx (Xilinx Modular Design) [68] 

[86]. Para projetos que apresentam de baixa para média complexidade, esta metodologia 

é apropriada, uma vez que possíveis problemas de roteamento podem ser contornados 

através do uso de ferramentas de edição de posicionamento e roteamento da Xilinx 

(place and route).  Uma constatação verificada na implementação de sistemas 

reconfiguráveis na arquitetura Virtex é que linhas de roteamento não devem transpassar 

de uma região para outra, se esta última for reconfigurável. Desta forma, durante a 

implementação de sistemas reconfiguráveis, a complexidade dos módulos 

reconfiguráveis deve ser de tal ordem que permita a manipulação direta de linhas de 

roteamento que porventura estejam incorretamente posicionadas transpassando de uma 

região para outra. Além disso, a fragmentação na área reconfigurável deve ser de tal 

ordem a permitir este controle. Em outras palavras, é necessária uma reserva de área 

lógica, de forma a permitir o correto roteamento dos módulos na região reconfigurável. 

A metodologia Modular Design da Xilinx [68] pode ser empregada sob estas condições 

para a geração dos arquivos de configuração do FPGA. 

A seqüência de desenvolvimento da metodologia de projeto modular da Xilinx é 

dividida em quatro estágios: a primeira fase compreende a síntese de todos os módulos 

(parciais e totais) de maneira seqüencial, a segunda fase realiza um orçamento inicial 

(initial budgeting), que faz o planejamento dos recursos da arquitetura para o projeto, a 

terceira fase implementa os módulos parciais (reconfiguráveis) e finalmente, a quarta 

fase faz a montagem final onde são gerados os arquivos de configuração total do FPGA. 
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De maneira geral, a implementação de módulos de reconfiguração parciais será 

realizada como descrita a seguir: a Figura A.1 mostra a primeira fase onde são 

sintetizados os módulos fixos e reconfiguráveis da aplicação, descritas em uma 

linguagem de descrição de hardware (HDL).Nesta etapa os módulos, as primitivas e as 

macros são sintetizados no modo incremental [11], a partir de células primitivas da 

arquitetura. Neste método, a síntese é feita tendo como referência um arquivo de 

restrições [87], que garante que a síntese de um arquivo de mais alta hierarquia e seus 

descendentes (módulos) será considerada como um grupo único. A síntese é feita 

através da ferramenta XST da Xilinx [100]. Os arquivos de saída (.ngc) representam 

uma netlist primária que será a entrada para a fase seguinte. 

 

 
Figura A.1: Síntese incremental. 

 

A Figura A.2 mostra o segundo passo da metodologia. Durante esta fase recursos da 

arquitetura são alocados e os módulos são dimensionados e posicionados através do uso 

de uma ferramenta de floorplanner. Nesta fase é criada uma nova netlist (arquivo .ngd) 

onde restrições de temporização e layout são acrescidos a um arquivo de restrições do 

usuário (.ucf) que será utilizado por todo o fluxo de projeto. 

 
 

Figure A.2: Fase de orçamento inicial. 
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A Figura A.3 mostra a etapa de ativação dos módulos parciais. Nesta fase, bitstreams de 

configuração parciais são gerados para cada um dos módulos de reconfiguração. Até 

este ponto, a metodologia fez a síntese, o posicionamento e as restrições de projeto 

necessárias. Em seguida, é feita a implementação física (posicionamento e roteamento) 

de todos os módulos (fixos e reconfiguráveis). Nesta etapa, cada módulo é 

implementado separadamente, mas sempre no contexto de uma lógica de nível 

hierárquico superior (top level). Nesta etapa, são utilizadas ferramentas de construção de 

netlist (ngdbuild), mapeamento na arquitetura (map) e posicionamento e roteamento 

(place and route). 

 

 
 

Figura A.3: Fase de ativação de módulos parciais. 

NGDBuild

Arquivo 
.NMC

Arquivo 
PCF

Arquivo 
NGC

Arquivo 
.NGD

Arquivo 
.NGD

MAP

Arquivo 
.NCD

PAR

Arquivo 
.NCD

BITGEN

Bitstream 
Parcial

PIMCREATE

Arquivo 
.NGM

Arquivos 
.NCD

Arquivos 
.NGD

Edição UCF e 
Floorplanner

Arquivo 
UCF

Arquivo 
.NMC

Arquivos PIM

Arquivo 
PCF



 158 

 

Um subproduto importante resultante da fase de ativação dos módulos são os arquivos 

PIM (physically implemented modules). Estes arquivos são utilizados como entrada na 

última fase de modo a formar um sistema de configuração completo.  Para cada módulo 

reconfigurável é criado um arquivo de configuração completo de inicialização do 

FPGA. Este fluxo é mostrado na Figura A.4. 

 
 

Figura A.4: Fase de montagem final. 
 

Apesar do fluxo de projeto modular da Xilinx fornecer as ferramentas e métodos para a 

geração de arquivos de configuração parciais, o processo como um todo está sujeito a 

erros de implementação por não ser automatizado. Adicionalmente, o método não está 

completamente documentado, especialmente nas restrições de projeto que devem ser 

manualmente inseridas pelo projetista. Desta forma, deve-se realizar a geração de 

scripts para que as etapas de síntese possam ser realizadas corretamente conforme, 

descrito por Cravalho et al. em [88]. 
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Apêndice B 

Metodologia de Implementação de Auto 

Reconfiguração em FPGAs Virtex II 

 

A auto reconfiguração representa uma maneira de um controlador embarcado na 

arquitetura Virtex II ter acesso a sua memória de configuração. Com isto consegue-se 

tanto a leitura quanto a escrita de novos dados de configuração. A Figura 4.14 mostra a 

arquitetura para implementação de auto reconfiguração em uma arquitetura 

dinamicamente reconfigurável baseada no FPGA Virtex II. 

 

 
Figura B1: Arquitetura de implementação. 
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como uma CPU responsável pelo controle de reconfiguração. Na arquitetura FPGA 

Xilinx Virtex, o controlador MicroBlaze é conectado a dispositivos adicionais tais como 

memórias internas (BlockRam) e uma interface de acesso ao controlador de 

configurações (ICAP). O use do módulo ICAP habilita a Virtex a operar no modo de 

auto reconfiguração de forma que quando uma determinada tarefa é completada, o 

controlador faz o salvamento de contextos (resultados) e reconfigura a área cuja tarefa 

está finalizada. Os arquivos de reconfiguração parciais são previamente carregados em 

uma memória externa de forma que o controlador possa fazer a leitura e escrevê-los na 

memória de configuração através do ICAP. A memória interna BRAM armazena o 

programa que permite o controle de reconfiguração e salvamento de contextos. 

Chamamos este programa de Módulos do Sistema de Controle (Control System 

Modules). Este programa é responsável pelo controle das atividades de envio de tarefas, 

supervisão do deadline, repositório de contextos parciais e comunicação entre tarefas. 

Basicamente, a funcionalidade dos seus módulos é a seguinte: 

• Placer – Este módulo é responsável pelas principais atividades de escalonamento, 

tais como a configuração inicial da aplicação, gerenciamento de final da 

aplicação ou do seu deadline e armazenamento de contextos parciais; 

• Deadline Task Timer (DDT) – Este módulo é responsável para a sinalização ao 

módulo placer quando um evento de deadline ocorrer; 

• Context Manager – Este módulo gerencia o repositório de contextos parciais e 

cicilicamente inicializa este repositório após o fim da aplicação; 

• Embedded Control system Communication Bridge – Provê comunicação entre o 

sistema de controle e as tarefas nas regiões reconfiguráveis.  

A implementação do módulo de controle juntamente com as áreas reconfiguráveis 

necessita do uso das ferramentas de implementação Xilinx EDK[92] e ISE [100]. 

Inicialmente, no ambiente EDK temos a implementação do sistema de controlador com 

os núcleos de hardware de suporte à operação, tais como BlockRAM, ICAP, e 

controladores de barramento. Estes, constituem-se dos elementos básicos de hardware 

do sistema de controle. A este hardware, acrescentamos um programa de controle que se 

constitui dos blocos de software mencionados anteriormente. A partir deste ponto, o 

projeto é exportado para a síntese modular no ambiente da ferramenta ISE. Neste 

ambiente este projeto é visto como um módulo pertencente a um projeto de hierarquia 
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superior (top.vhd). Um arquivo de restrições que é gerado a partir da concepção no 

ambiente EDK é usado para criar as restrições de área e posicionamento no ambiente 

ISE. No arquivo top, são colocados às referências aos módulos reconfiguráveis. 

Percebe-se que teremos produzido tantos arquivos de configurações totais iniciais 

quanto forem o número de arquivos de reconfiguração. Uma vez que as restrições de 

área estão delimitadas, estes módulos são agora sintetizados no modo seqüencial. Nesta 

forma tanto o módulo de controle quanto os reconfiguráveis são posicionados como 

black boxes. O restante da síntese ocorre como explicado anteriormente utilizando o 

fluxo modular design. Desta forma são gerados os arquivos de configuração iniciais 

(totais) e parciais para operação do sistema reconfigurável. 
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Apêndice C 

Descritivo e Diagrama de Classes da 

Ferramenta PNBuilder 

A ferramenta PNBuilder foi especificada para receber como entrada os requisitos de 

deadline da aplicação e a precedência entre tarefas além do deadline de cada tarefa em 

particular da aplicação. A saída da ferramenta é a descrição PNT e TMD da aplicação. 

Esta especificação servirá de entrada para uma ferramenta de análise das propriedades 

da rede. A Figura C.1 mostra o diagrama de classes da ferramenta PNBuilde. Cada uma 

das classes é descrita da seguinte forma: 

Classe Tarefa 

Essa classe é uma abstração de uma tarefa de hardware, possuindo assim características 

como tempo máximo de execução, tempo de reconfiguração e tempo computacional. 

Essas características estão devidamente mapeadas em seus atributos podendo ser 

acessadas através dos métodos listados no diagrama 

Classe ModeloTarefaPN 

A classe modelo tarefa recebe em seu construtor uma tarefa e constrói um modelo dessa 

tarefa em TPN (Timed Petri Net). A TPN é gerada de acordo com o modelo de tarefa 

descrito na Seção 6. 

Classe ModeloAplicacaoPN 

Uma classe ModeloAplcacaoPN tem como função criar um modelo da aplicação de 

hardware em TPN. Para isso essa classe recebe em seu construtor um conjunto (classe 

Vector) de ModeloTarefaPN, criando esse modelo da aplicação a partir desses modelos 

de tarefa. A TPN da aplicação é gerada de acordo com o modelo de tarefa descrito na 

Seção 6. 
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Figura C1: Diagrama de classes da ferramenta PNBuilder. 

Classe place 
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Classe que representa um lugar em uma rede de Petri. É formada por um conjunto de 

transições de entrada e um conjunto de transições de saída. 

Classe transition 

Classe que representa uma transição em uma rede de Petri. É formada por um conjunto 

de lugares de entrada, um conjunto de lugares de saída e um tempo de disparo. 

Interface gráfica 

A interface provê ao usuário um meio de utilizar funcionalidades como criar novas 

tarefas, definir precedências, remover tarefas e precedências anteriormente criadas e 

exportar a rede gerada. A Figura C2 mostra a tela principal da ferramenta PNBuilder. A 

Figura C3 mostra a tela para criação de tarefa. 

 
 

Figura C2: Tela principal da ferramenta . 
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Figura C3: Tela criar tarefa. 
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Apêndice D 

Relatório da Ferramenta INA com Resultado 

do Escalonamento da Aplicação de Teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x  

TA TE 

Legenda:  Ti = Tarefa i, Fi = Final tarefa i,         = início da tarefa,         = Fim de tarefaLegenda:  Ti = Tarefa i, Fi = Final tarefa i,         = início da tarefa,         = Fim de tarefa
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Apêndice E 

Código PNT e TMD da Aplicação 

 

Código .PNT 

 

P   M   PRE,POST  NETZ 0:tese07 

0 0  20, 0 

1 0  0, 1 

2 0  1, 2 37 

3 0  2 

4 0  0, 2 4 

5 0  0, 3 

6 0  3, 4 

7 0  6, 5 

8 0  9, 6 

9 0  9, 7 5 

10 0  7 

11 0  8, 7 37 

12 0  9, 8 

13 0  20, 9 

14 0  11, 10 

15 0  14, 11 

16 0  14, 12 10 

17 0  12 

18 0  13, 12 37 

19 0  14, 13 

20 0  20, 14 

21 0  20, 15 

22 0  15, 16 
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23 0  16, 17 37 

24 0  17 

25 0  15, 17 19 

26 0  15, 18 

27 0  18, 19 

28 1  40, 20 

29 0  22, 21 

30 0  25, 22 

31 0  25, 23 21 

32 0  23 

33 0  24, 23 37 

34 0  25, 24 

35 0  31, 25 

36 0  27, 26 

37 0  30, 27 

38 0  30, 28 26 

39 0  28 

40 0  29, 28 37 

41 0  30, 29 

42 0  10, 30 

43 0  4, 31 

44 0  5, 31 

45 2  4 5 10 19 32 26 21, 3 11 18 33 6 27 22 

46 0  33, 32 

47 0  36, 33 

48 0  36, 34 32 

49 0  34 

50 0  35, 34 37 

51 0  36, 35 

52 0  20, 36 

53 0  21, 37 

54 0  26, 37 

55 0  19, 37 

56 0  32, 37 
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57 0  37, 40 

58 0  20, 38 

59 0  38, 39 

60 0  20, 40 39 

61 0  39 

@ 

place nr.             name capacity time 

       0: Sa                  65535    0 

       1: PDa                 65535    0 

       2: P0a                 65535    0 

       3: PDta                65535    0 

       4: Pra                 65535    0 

       5: Pta                 65535    0 

       6: Pfa                 65535    0 

       7: Pfe                 65535    0 

       8: Pte                 65535    0 

       9: Pre                 65535    0 

      10: PDte                65535    0 

      11: P0e                 65535    0 

      12: PDe                 65535    0 

      13: Se                  65535    0 

      14: Pfd                 65535    0 

      15: Ptd                 65535    0 

      16: Prd                 65535    0 

      17: PDtd                65535    0 

      18: P0d                 65535    0 

      19: PDd                 65535    0 

      20: Sd                  65535    0 

      21: Sf                  65535    0 

      22: PDf                 65535    0 

      23: P0f                 65535    0 

      24: PDtf                65535    0 

      25: Prf                 65535    0 

      26: Ptf                 65535    0 
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      27: Pff                 65535    0 

      28: Ps                  65535    0 

      29: Pfc                 65535    0 

      30: Ptc                 65535    0 

      31: Prc                 65535    0 

      32: PDtc                65535    0 

      33: P0c                 65535    0 

      34: PDc                 65535    0 

      35: Sc                  65535    0 

      36: Pfb                 65535    0 

      37: Ptb                 65535    0 

      38: Prb                 65535    0 

      39: PDtb                65535    0 

      40: P0b                 65535    0 

      41: PDb                 65535    0 

      42: Sb                  65535    0 

      43: Pac                 65535    0 

      44: Pec                 65535    0 

      45: Pa                  65535    0 

      46: Pfg                 65535    0 

      47: Ptg                 65535    0 

      48: Prg                 65535    0 

      49: PDtg                65535    0 

      50: P0g                 65535    0 

      51: PDg                 65535    0 

      52: Sg                  65535    0 

      53: fc                  65535    0 

      54: fb                  65535    0 

      55: ff                  65535    0 

      56: fg                  65535    0 

      57: end                 65535    0 

      58: PDA                 65535    0 

      59: PFda                65535    0 

      60:                     65535    0 
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      61: deadapp             65535    0 

@ 

trans nr.             name priority time 

       0: Tra                     0    0 

       1: TDa                     0    0 

       2: T0a                     0    0 

       3: Tta                     0    0 

       4: Tfa                     1    0 

       5: Tfe                     1    0 

       6: Tte                     0    0 

       7: T0e                     0    0 

       8: TDe                     0    0 

       9: Tre                     0    0 

      10: Tfd                     1    0 

      11: Ttd                     0    0 

      12: T0d                     0    0 

      13: TDd                     0    0 

      14: Trd                     0    0 

      15: Trf                     0    0 

      16: TDf                     0    0 

      17: T0f                     0    0 

      18: Ttf                     0    0 

      19: Tff                     1    0 

      20: Ts                      0    0 

      21: Tfc                     1    0 

      22: Ttc                     0    0 

      23: T0c                     0    0 

      24: TDc                     0    0 

      25: Trc                     0    0 

      26: Tfb                     1    0 

      27: Ttb                     0    0 

      28: Tob                     0    0 

      29: TDb                     0    0 

      30: Trb                     0    0 
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      31: Taec                    0    0 

      32: Tfg                     1    0 

      33: Ttg                     0    0 

      34: T0g                     0    0 

      35: TDg                     0    0 

      36: Trg                     0    0 

      37: Tend                    0    0 

      38: TDA                     0    0 

      39:                         0    0 

      40:                         0    0 

@ 

 

Código .TMD 

   1:  20; 
   3:  2; 
   6:  10; 
   8:  25; 
   11:  5; 
   13:  20; 
   16:  25; 
   18:  16; 
   22:  4; 
   24:  20; 
   27:  2; 
   29:  20; 
   33:  20; 
   35:  45; 
   38:  100; 
@ 
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