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Resumo 
 

Há um grande interesse por parte dos pesquisadores em relação às características de auto-

reconfiguração e auto-adaptação presentes em plataformas modernas de hardware baseadas em 

dispositivos lógicos dinamicamente reconfiguráveis FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). 

Alguns destes dispositivos apresentam características ainda mais específicas, permitindo sua 

reconfiguração parcial e dinâmica, o que permite que, parte da lógica, possa ser modificada 

enquanto o restante do circuito permanece em operação.  

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma Plataforma de Reconfiguração Dinâmica 

baseada em FPGAs, que permita a execução de aplicações utilizando os métodos de hardware 

virtual, permitindo  modificações nas configurações parciais em hardware, processamento massivo 

de dados, etc. Esta plataforma é um estudo de caso em reconfiguração dinâmica para 

implementação real dos trabalhos de pesquisa em Escalonamento de Tarefas e Particionamento 

Temporal.   

Esta plataforma híbrida, denominada Aquarius, é composta pelas plataformas Altera e 

Xilinx, baseadas nos dispositivos FPGAs Stratix-II e Virtex-II, respectivamente. A plataforma 

Altera oferece todo o suporte para reconfiguração do dispositivo da Xilinx. Esta plataforma é 

controlada por um  processador soft-core Nios da Altera, o qual possui o suporte de  um SO 

uCLinux, além de device drivers especialmente desenvolvidos para reconfiguração do dispositivo 

da Xilinx. Um módulo de reconfiguração especial, o IP-SelectMAP, foi desenvolvido para 

programação do hardware dinâmica e parcialmente reconfigurável. Este módulo recebe informações 

da plataforma da Altera, através dos device drivers, os bitstreams, arquivos responsáveis pela 

programação do dispositivo da Xilinx. Todos os bitstreams de configuração são previamente 

escalonados de acordo com a aplicação do usuário.   

 Desenvolver sistemas de reconfiguração dinâmica ainda é um desafio, porque sua 

implementação é complexa e por haver poucas plataformas de hardware e software para projetá-los. 

No entanto, metodologias de projeto como as aqui propostas, permitem que novas classes de 

hardware virtual possam ser, no futuro, mais facilmente utilizados, assim como, soluções reais, em 

processamento massivo de dados em plataforma Multi-FPGAs. 

 

Palavras chave: FPGAs, reconfiguração parcial e dinâmica, bitstreams, uCLinux, device drivers, 

escalonamento de tarefas em hardware. 



 5 

Abstract 
 Self-reconfiguration and self-adaptation platforms of hardware based on 

dynamically reconfigurable logic devices (FPGAs) has started to show their advantages 

when compared with others technologies in areas related to telecommunications, massive 

data processing, image processing, etc.  

The objective this dissertation is the development of a Dynamic Reconfiguration 

Platform for digital systems based on FPGAs. The challenge is to allow the execution of 

applications in a temporal partition and scheduling approach, where the tasks will be 

executed is particular devices that support partial and dynamic reconfiguration. In these 

devices  parts of logic can be modified while the remaining circuit is keept in operation. 

 This hybrid platform, called Aquarius, is composed by two platforms from Altera 

(Master) and Xilinx (Slave) respectively, based on Stratix-II and Virtex-II FPGAs devices. 

The Virtex-II is the virtual hardware unit. The Altera platform, offers whole support to 

reconfiguration of the Xilinx device. This platform is controlled by a processor soft core 

Nios, which provides the support of OS uCLinux. Moreover, device drivers developed 

specially for the reconfiguration of the Xilinx device. A special module called IP-

SelectMAP, was developed in order to allow the programming of dynamic and partial 

reconfigurable hardware. This module receives the bitstrems from the Altera platform, 

through a special device driver. The bitstreams of the total and partial configuration are 

previously scheduled in accordance with the user application. 

 Develop dynamic reconfiguration systems is still a challenge, because its 

implementation is complex and there are little platforms of hardware and software to design 

them. However, design methodologies like the one proposed in this work, allow that new 

classes of virtual hardware can be, in the future, more easily used, as well as, real solutions, 

in massive processing of data in Multi-FPGAs platform. 

 A complete example is presented and also metrics about FPGA configuration time, 

OS overhead, device driver, and so on.  

 

Index terms: FPGAs, dynamic and partial reconfiguration, bitstreams, uCLinux, device 

drivers, tasks schedule in hardware, virtual hardware.
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Glossário 
 

AVALON Especificação de barramento utilizada para interconexão entre 

periféricos em um sistema baseado em chip programável 

 

API   Application Programming Interface 
 

ARM   Advanced RISC Machines 

 

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 

 

CCLK   Controlled clock 

 

CLB   Configurable Logic Block 

 

Core   Representação eletrônica de um componente em nível de   

   processamento, como um microprocessador, ou um periférico.  

   Também pode ser tratado como módulos pré-projetados e pré- 

   validados em hardware. 

 

Codesign  É um projeto que envolve a composição, simultânea, de hardware e 

   software em um sistema 

 

CPLD   Complex Programmable Logic Device 
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CPU   Central Processing Unit 

 

CRC   Cyclic Redundancy Checking 
 

CSoC   Configurable Systems on a Chip 
 

DAG   Directed Acyclic Graphs 

 

Device Driver  Software que faz a comunicação com um hardware específico 

 

DRS Dynamic Reconfigurable System 

 

DSP Digital Signal Processors 

 

DMA Direct Memory Access 

 

DSP   Digital Signal Processor 

 

EDK Embedded Development Kit 

 

EPROM Erasable Programmable Read Only Memory 

 

EEPROM Electrical Erasable Programmable Gaste Array 

 

Firmware Programação em hardware. Programa ou dados de computador que 

são armazenados permanentemente em um chip de memória de 

hardware, como uma ROM ou EPROM. 

 

Flash Memory Memória não volátil, que pode ser apagada e re-programada. 

 

FPGA Field Programmable Gate Array – Matriz de elementos lógicos 

programáveis em campo. Dispositivo que permite a programação de 
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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. 

 

Framework  Uma estrutura de suporte bem definida em que um outro projeto do 

 software pode ser organizado e desenvolvido 

 

GPP  General Purpose Processor 

 

GRECO  Grupo de Engenharia da Computação 

 

GUI   Graphical User Interface 

 

Hardware Virtual Este termo é utilizado para indicar hardware reconfigurável  

 dinamicamente através de chaveamento de contextos, ou seja, em 

 função de um conjunto de arquivos de configuração pré-carregados 

 em uma memória de controle interno ao dispositivo. 

 

HDL  Hardware description language 

 

ICAP  Internal Configuration Access Port 

 

IOB  Input/Output Blocks 

 

IP  Intellectual Property 

 

JTAG  Join Test Action Group 

 

Kernel  Representa a camada mais baixa de interface com o hardware, sendo 

 responsável por gerenciar os recursos do SO como um todo. 
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LUT Look-Up Table 

 

MCore Microcontroller Core 

 

MMU Memory Management Unit 

 

Netlist Arquivo que descreve as informações e interconexões de um circuito 

eletrônico.  

 

NoC Network-on-Chip 

 

OPB On-chip Peripheral Bus – Barramento periférico interno para 

interligação com um processador embarcado 

 

Overhead  Um custo adicional em processamento ou armazenamento que, como 

 conseqüência, piora o desempenho de um programa ou de um  

 dispositivo de processamento.  

 

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. 

 

PIC Peripheral interface controller 

 

PLA Programmable Logic Array – Dispositivo programável composto 

basicamente por dois níveis distintos de lógica programável: AND e 

OR. 

 

PLD   Programmable Logic Device 

 

Plug- in  Software que é acoplado a um aplicativo para ampliar suas funções. 
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PROM  Programmable Read-Only Memory 

 

RAM Random Access Memory – Memória de Acesso aleatório (Leitura e 

escrita) 

 

Readback  É o processo de leitura de todos os dados da configuração interna da 

 memória 

 

Resistores Pull-up São usados em projetos de circuitos lógicos eletrônicos para  

 assegurar que entradas de sistemas lógicos amenizem em níveis  

 lógicos esperado, no caso dos dispositivos externos serem  

 desconectados 

 

RISC Reduced (or regular) instruction set computer (or Computing) 

 

ROM Read Only Memory – Memória apenas de leitura 

 

RSCM   Reconfigurable System Configuration Manager 
 

RTL Register Transfer Level 

 

RTR Run Time Reconfiguration – Reconfiguração em Tempo de Execução 

 

SDF  Synchronous dataflow 

 

SDR  Sistema Dinamicamente Reconfigurável 

 

SDRAM  Synchronous Dynamic RAM 

 

SO  Sistema Operacional 

 

SoC   System-on-a-Chip 
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SoPC  System-on-a-Programmable-Chip 

 

SRAM  Static RAM 

 

SystemC   Linguagem de modelagem em alto nível baseado em C++ 

  

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 
 

1.1 – Introdução 
 

 Com a evolução da microeletrônica nos últimos anos, encontramos hoje uma grande 

variedade de dispositivos eletrônicos, com uma enorme capacidade de processamento e 

armazenamento de informações, com menor consumo de energia e custos cada vez mais 

atrativos [6]. Estes dispositivos, denominados circuitos integrados, ou simplesmente chips, 

fazem parte de sistemas computacionais, utilizados como processadores de propósito geral 

(GPP, General Purpose Processor) [85], circuitos integrados de aplicação específica 

(ASICs) ou ainda dispositivos lógicos programáveis em hardware, tais como os Field 

Prgrammable gate Arrays (FPGAs) ou Complex Programmable Logic Devices (CPLDs) 

[1].  

Os processadores de propósito geral são bastante populares e genéricos, apresentam 

menores custos de implementação de sistemas, mas perdem em desempenho no 

processamento rápido das tarefas.  

Por outro lado, os ASICs são projetados exclusivamente para uma única tarefa, 

apresentam um alto desempenho e um alto custo NRE (custo de projeto) e apresentam 

baixo custo para grandes volumes de produção. 

Os dispositivos FPGAs possuem  as características comuns de ambos, ou seja, 

apresentam uma boa flexibilidade e a possibilidade de customização de hardware oferecida 

pelos ASICs.  

Em relação ao custo de implementação, as tecnologias dos dispositivos FPGAs na 

implementação de sistemas digitais, vêm se tornando cada vez mais competitivas, mais 

acessível que os ASIC,  a cada nova geração. Atualmente, estes dispositivos podem 

comportar sistemas inteiros, com milhões de portas lógicas equivalentes, com 

características de reconfiguração, ajustes de potência, timing,  etc.   

Estas tecnologias reconfiguráveis hoje, tendem a ser uma opção interessante na 

prototipação de sistemas digitais completos (SoPC, System-on-a-Programmable-Chip), 

sistemas que requeiram sua reconfiguração ao longo de seu tempo de operação, em 
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processamento massivo de dados, sistemas reprogramáveis de alto desempenho [12] [8], 

sistemas configuráveis sobre chip (CSoC, Configurable Systems on a Chip) [8], etc.  

Muitos desses sistemas combinam altos níveis de desempenho com mudanças de 

aplicações freqüentes, demonstrando aplicabilidade a diversos tipos de problemas na área 

de sistemas embarcados reconfiguráveis, tal como, wearable computing systems [18], 

mobile systems [19], networking systems [20].  

O uso da tecnologia reconfigurável, com o reuso massivo de propriedade intelectual 

(IP),  pode também reduzir consideravelmente o tempo de projeto de um  SoC (system-on-

a-chip) [23], diminuindo significativamente o seu lançamento no mercado, tempo de 

mercado (time-to-market) [22]. Além disso, este tecnologia permite o aumento do tempo de 

vida dos produtos [22],  já que permitem o reuso e a customização de acordo com as 

necessidades do usuário. 

 Novas tendências nesta tecnologia mostram que a exploração de sistemas 

embarcados em reconfiguração parcial e dinâmica de hardware pode fornecer flexibilidade 

em diferentes tipos de aplicações [24], a saber, televisão digital, comunicações sem fio 

reconfiguráveis, sistemas de computação de alto desempenho, processamento de imagens 

em tempo real e produtos para consumo atualizáveis remotamente, entre outros. E a 

reconfiguração dinâmica é também utilizada como tecnologia para construção de sistemas 

tolerantes a falhas: tais sistemas podem realizar auto-verificação e reconfigurar a si 

mesmos, substituindo elementos defeituosos por elementos reserva disponíveis [2]. Neste 

caso é possível se criar configurações adaptáveis de hardware, de acordo com os requisitos 

do sistema, em tempo de execução. Estas configurações podem significar uma 

reconfiguração total do sistema no FPGA ou mudança de parte  de seu hardware 

(reconfiguração parcial),  preservando as demais  tarefas em execução no dispositivo. 

 Os sistemas reconfiguráveis que permitem reconfiguração em tempo de execução, 

ou RTR (Run-Time Reconfiguration), baseados em  tecnologia SRAM ou FLASH [24],   

podem ser configurados mais de uma vez por permitirem especialização da lógica e/ou do 

roteamento em tempo de execução. A idéia de RTR é exibida na figura 1.1, através de uma 

figura ilustrativa tridimensional. Os eixos x e y identificam o plano espacial, no qual ocorre 

o roteamento e o posicionamento da lógica a ser implementada em um FPGA. Já o eixo z, 

indica as diversas configurações dos módulos funcionais no dispositivo, em relação ao 

instante em que estão configuradas [2].   
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Sistemas que não são dinamicamente reconfiguráveis, ou seja, não permitem RTR,  

podem ser vistos apenas no plano x e y.  

Pode-se fazer uma analogia do funcionamento do RTR com o sistema de memória 

virtual em sistemas computacionais convencionais. A partir desta idéia, o hardware físico 

pode ser muito menor do que a soma dos recursos requisitados (tarefas de hardware) para 

cada uma das configurações. Portanto, para não reduzir o número destas configurações que 

são mapeadas no dispositivo, apenas ocorre uma troca entre a tarefa de hardware 

armazenada em um hardware virtual (por exemplo: DRAM, EPROM, Flash, SRAM, etc.), 

pela tarefa de hardware que está implementada fisicamente no dispositivo.  

 
Figura 1.1 - Figura ilustrativa indicando a reconfiguração parcial [2] 

 

 Observamos a possibilidade de uma variedade de aplicações para sistemas RTR em 

áreas como telecomunicações, multimídia, sistemas embarcados reconfiguráveis, entre 

outros. No entanto, existem poucos sistemas que de fato implementam sistemas RTR. Isto 

se deve, em parte, a complexidade das arquiteturas e sua reconfiguração parcial, do pouco 

investimento ainda feito especificamente para esta área pela indústria, disponibilizando 

assim, poucas ferramentas de CAD para seu projeto, depuração  e testes. 

 Atualmente, Atmel e Xilinx são as únicas empresas que comercializam FPGAs que 

permitem reconfiguração parcial e dinâmica [2] [11].  

A Atmel produz o FPSLIC (Field Programmable System Level Integrated Circuit) 

[46], o qual inclui um processador de propósito geral, memória e lógica programável no 

mesmo circuito integrado. Este dispositivo carrega reconfiguração dinâmica e parcial 

através de chaveamento de contexto [11]. Chaveamento de contexto é a capacidade de um 
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dispositivo ou sistema de ser configurado em tempo de execução, durante a operação do 

sistema, em função de um conjunto de arquivos de configuração pré-carregados em uma 

memória de controle interna ao dispositivo.  

Já a Xilinx, oferece a família Virtex, que também suporta reconfiguração dinâmica e 

parcial em tempo de execução. Sua reconfiguração é possível porque os elementos de 

configuração interna deste dispositivo podem ser endereçados individualmente [11] [15]. 

Estas famílias de FPGAs são amplamente utilizadas em projetos de pesquisa em 

plataformas de reconfiguração parcial e dinâmica, principalmente a empresa Xilinx que tem 

maior disponibilidade no mercado.  

O dispositivo Virtex-II da Xilinx, assim como o dispositivo AT40K da Atmel, 

permite operações de reconfiguração baseada no carregamento de contextos previamente 

armazenados em uma memória externa do FPGA (hardware virtual). O hardware virtual é 

análogo à memória vir tual [26] e tem a mesma idéia do Cache Logic [5], que usa memória 

de mais alta velocidade (usualmente SRAM) para armazenar o volume dos dados ativos, e 

o volume de dados não ativos (dados virtuais) reside em armazenamento de mais baixo 

custo, tal como, em memórias do tipo DRAM, EPROM, compact flash disk, discos 

magnéticos, etc. 

Uma plataforma de reconfiguração é basicamente constituída de um ou mais 

FPGAs, processador para o controle do sistema, memórias, interface de E/S, sistema 

operacional, arquivos de configuração do hardware (bitstreams), métodos e ferramentas 

para controlar o processo de reconfiguração do hardware. 

Implementar um sistema reconfigurável em tempo de execução é muito complexo, 

ainda é um desafio para os pesquisadores, pois atualmente falta uma plataforma que ofereça 

suporte satisfatório para a implementação destes sistemas. Podemos citar algumas destas 

plataformas implementadas, a saber, XF-Board [16], PaDReH [7], Egret [4], Ultrasonic 

[17], que serão descritas e comentadas no capítulo 2.  

Nem todas as plataformas citadas acima conseguiram dominar as técnicas de 

reconfiguração parcial e dinâmica, por falta de ferramentas de CAD adequadas, ou 

dispositivos apropriados para o RTR.  
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1.2 – Objetivos 
 

O objetivo  desta dissertação de mestrado é desenvolver uma plataforma de 

computação dinamicamente reconfigurável (CDR) que permita a execução de aplicações 

utilizando os métodos de hardware virtual [26].  

Para se implementar características de hardware virtual, a plataforma sugerida neste 

trabalho deve permitir, além da reconfiguração dinâmica, modificações parciais dos dados 

de configuração durante a reconfiguração do dispositivo, ou seja, permitir reconfiguração 

de parte do dispositivo enquanto as outras continuam em operação.   

 A plataforma será utilizada em aplicações de reconfiguração dinâmica na 

implementação de Escalonamento de Tarefas em hardware [28], em um conjunto de 

regiões reconfiguráveis no FPGA.  

 Esta plataforma deve ser capaz de configurar parcialmente ou totalmente um 

dispositivo FPGA Virtex-II da plataforma Xilinx [29], com o gerenciamento do 

processador soft-core Nios da plataforma Altera [30] e com o suporte do sistema 

operacional embarcado µCLinux [27].  

Esta plataforma é híbrida, controlada pela plataforma da Altera [3], que oferece o 

suporte a reconfiguração dinâmica, reconfigura o dispositivo Virtex-II da plataforma 

Xilinx, através de arquivos de configuração, bitstreams, gravados em sua memória compact 

flash. Detalhes da plataforma serão apresentados no capítulo 3 desta dissertação. 

 

1.3 - Estrutura do Documento 
 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: O capítulo 2 apresenta uma revisão 

sobre os trabalhos relacionados mais recentes na área de reconfiguração parcial e dinâmica 

de FPGAs descrevendo o estado da arte em reconfiguração dinâmica, com ênfase em 

plataformas de reconfiguração parcial e dinâmica.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia aplicada nesta dissertação, descrevendo o 

desenvolvimento e a estrutura da plataforma de reconfiguração Aquarius, com o suporte do 

processador Nios, sistema operacional embarcado µCLinux, device driver, módulo IP-
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SelectMAP, aplicações do usuário e arquivos de configuração bitstreams, para reconfigurar 

o dispositivo da placa Virtex-II da Xilinx.  

 Um estudo de caso é apresentado no capítulo 4 de forma a validar a plataforma 

desenvolvida e mostrando também os resultados desta reconfiguração. Em seguida, no 

capítulo 5 são apresentada às conclusões desta dissertação e direcionamento da pesquisa 

para trabalhos futuro. 
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Capítulo 2 

Trabalhos Relacionados 
 

 A reconfiguração dinâmica pode ser classificada de duas formas. A primeira delas 

leva em conta se o dispositivo é reconfigurável parcialmente ou totalmente. O dispositivo é 

reconfigurado parcialmente se parte da lógica do chip pode ser reconfigurado enquanto a 

outra parte opera sem interrupção. Este tipo de reconfiguração é útil em aplicações que 

necessitam carregar projetos diferentes numa mesma área do dispositivo ou ter a 

flexibilidade de mudar partes de um projeto sem precisar reiniciar ou reconfigurar 

totalmente o dispositivo [39]. Diferentemente, a reconfiguração total é aquela que acontece 

quando todo o chip é configurado de uma única vez, com a perda da configuração anterior. 

As configurações/reconfigurações destes dispositivos podem ser feitas através de uma 

memória externa (off-chip), através de uma memória interna do chip (contexto) ou ambas. 

 Sistemas dinamicamente reconfiguráveis possuem em geral, áreas reconfiguráveis 

baseadas em slots, que são áreas modeladas em tamanhos fixos e que podem ser 

substituídas durante a execução do sistema (run-time) [35]. Projetistas destes sistemas têm 

que levar em conta durante a escolha da arquitetura, características como: tempo de 

reconfiguração do sistema, transferência de dados, tamanho dos dados de configuração, 

compartilhamento de recursos reconfiguráveis em configurações diferentes, etc. A escolha 

do dispositivo FPGA para o sistema deveria ser tal que, todo o processo de reconfiguração, 

a quantidade de recursos de hardware disponível e sua alta flexibilidade, proporcionassem 

o desempenho desejado do sistema [39]. 

Dentre os diversos fabricantes de dispositivos lógicos reconfiguráveis Altera [3], 

Atmel [46], Xilinx [45], entre outros, a Xilinx é aquela que mais investiu no 

desenvolvimento de uma solução que permitisse a implementação de sistemas, em 

hardware, com características de reconfiguração dinâmica e também parcial. Por se tratar 

da arquitetura alvo deste trabalho, a arquitetura e plataforma baseadas nos dispositivos 

Virtex da Xilinx serão discutidos como referência deste trabalho. 

Como exemplos de dispositivos que suportam reconfiguração dinâmica, temos os 

FPGAs da família ORCA [40], Atmel AT40K, [42] e Xilinx Virtex II, IV, V, Pro [53] [54] 

[55]. Os FPGAs da família Virtex da Xilinx oferecem a possibilidade de reconfiguração 



 25 

parcial e dinâmica em tempo de execução (run-time), como descrito em Becker [35] [25] 

[21] [36], Platzner [8] [59] [16], Calazans [22] [14] [97] [49], UltraSonic [17], Bergmann 

[4], Xilinx [34], etc.  

 Atualmente, com o aumento da densidade e modos de reconfiguração de FPGAs  

muitas aplicações promissoras começam a utilizar este novo paradigma, usando estes 

componentes em sistemas embarcados reconfiguráveis, tais como: wearable computing 

systems [18], mobile systems [52], e networking systems [51], combinando a demanda de 

alto desempenho com mudanças de aplicações freqüentes. 

 Nas sub-seções seguintes deste capítulo serão apresentados trabalhos relacionados 

relevantes na área. A seção 2.1 apresenta um levantamento de alguns dispositivos FPGAs 

dinamicamente reconfiguráveis disponíveis no mercado; a seção 2.2 descreve de forma 

suscinta, uma reconfiguração simples em sistemas embarcados para os FPGAs Virtex-II da 

Xilinx; a seção 2.3 apresenta trabalhos relacionados às plataformas de sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis e metodologias para o seu desenvolvimento. E para 

finalizar, a seção 2.4 conclui o capítulo 2. 

 

2.1 - Dispositivos lógicos Dinamicamente Reconfiguráveis 

 

 Este trabalho [39] apresenta uma coletânea de alguns dispositivos FPGAs 

dinamicamente reconfiguráveis, disponíveis no mercado. Os dispositivos pesquisados neste 

trabalho foram: a família AT40k da Atmel, a família Virtex da Xilinx, ORCA e a família 

ispXPGA do fabricante Lattice Semiconductors, e a família APEX20K da Altera. 

 A tabela 2.1 exibe as características de alguns dispositivos FPGAs pesquisados 

neste trabalho. Esta tabela apresenta um comparativo dos parâmetros técnicos a diferentes 

famílias de FPGAs, tais como: o dispositivo da família, a capacidade das células básicas, 

número típico de portas lógicas, número máximo de pinos de E/S do usuário, a tecnologia e 

a granularidade. 

 A granularidade de um sistema reconfigurável é um dos fatores importantes quando 

falamos de 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.  
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 Basicamente, os dispositivos reconfiguráveis podem apresentar granularidade fina 

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

elementos simples, por exemplo, geradores de funções lógicas (LUTs, Look-Up Tables), 

flip-flops e multiplexadores. Dispositivos que apresentam granularidade grossa apresentam 

blocos lógicos de maior complexidade como ULAs (Unidade Lógica Aritmética), 

Microprocessadores, DSPs (Digital Signal Processor) e blocos de memória. 
 

Tabela 2.1 – Características dos Dispositivos FPGAs 

Fabricante Xilinx Lattice semiconductors  Atmel Altera 
Família de 

Dispositivos 
Virtex, Virtex-E ORCA ispXPGA AT40K Apex20K, 

Apex20KE 
Dispositivos XCV812E OR4E06 ispXPGA 

1200 
AT40K40LV EP20K1500E 

Capacidade, 
Célula Básica 

21168 
CLBs 

16192  
LUTs 

15376  
LUTs 

2304 Células 512840 ELs, 
24LABs 

Portas 
Lógicas 
Típicas 

 
254016 

 
471K-
899K 

 
1200K 

 
5K-50K 

 
1500K 

Número 
Máximo de 

Pinos de E/S 

 
556 

 
466 

 
496 

 
384 

 
808 

Tecnologia SRAM SRAM SRAM SRAM SRAM 
Granularidade Grossa Grossa Grossa Fina Grossa 

 

 Na tabela 2.1, a arquitetura Virtex do fabricante Xilinx apresenta granularidade 

grossa, e a célula básica deste dispositivo é um CLB, e cada CLB apresenta uma LUT de 

quatro entradas. Na arquitetura Apex da Altera apresenta elementos lógicos (ELs), e cada 

EL contém uma LUT de quatro entradas que pode implementar alguma função de quatro 

variáveis. A estrutura das interconexões deste dispositivo consiste de grupos de LABs 

(Logic Array Blocks), e cada LAB apresenta um EL.  

 Os dispositivos FPGAs mostrados nesta tabela apresentam tecnologia baseado em 

RAM estática (SRAM), volátel e, precisa ser reprogramado sempre que reativar o circuito. 

Esta tecnologia permite implementação rápida de circuitos, sem alteração do ambiente de 

teste e programação, etc. 

          As principais características dos dispositivos pesquisados neste trabalho foram: 
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A) ORCA da Lattice Semiconductors 

 Esta família de FPGAs [40] suporta reconfiguração parcial e total. O tipo de 

reconfiguração da família de FPGA da ORCA é o off-chip. 

B) ispXPGA da Lattice Semiconductors 

 O dispositivo ispXPGA [41] é reconfigurável parcialmente ou totalmente. O seu 

tipo de reconfiguração é o off-chip e de contexto. 

C) AT40K da Atmel  

 O dispositivo AT40K [42] pode ser configurado totalmente ou parcialmente. Os 

dados de reconfiguração nos dispositivos Atmel são lidos de um dispositivo de memória 

externa (reconfiguração off-chip). 

D) APEX20K da Altera 

 Este dispositivo [43] só permite reconfiguração total. O APEX20K usa um 

microprocessador que fornece os dados de configuração de um dispositivo de 

armazenamento, tal como hard disk, RAM ou outras memórias do sistema. Assim, o tipo de 

reconfiguração do FPGA do APEX20K é off-chip. 

E) Virtex da Xilinx 

 O dispositivo Virtex [44] pode ser totalmente ou parcialmente reconfigurado. Sua 

reconfiguração parcial é efetuada através de dois modos: modo Slave SelectMAP ou modo 

Boundary Scan (JTAG). Através do modo SelectMAP o dispositivo pode ser programado 

em paralelo, por exemplo de 8 em 8 bits, e o modo JTAG é um modo de programação 

serial. 

Para os atuais FPGAs, os dados são carregados sobre colunas, chamadas “frames”. 

Um frame é a menor unidade de reconfiguração desta arquitetura. O número e tamanho de 

frames variam de acordo com o tamanho dos dispositivos. No dispositivo Virtex, os 

arquivos de configuração (bitstreams) são usados para modificar os dados sobre o 

dispositivo. Este tipo de reconfiguração é off-chip.  

 Os dispositivos da família Virtex da Xilinx mais recentes são: Virtex-5, Virtex-4, 

Virtex-II Pro, Virtex-II, and Virtex-E [45]. Todos estes dispositivos possuem características 

de configuração parcial e total. Assim, a Xilinx, por disponibilizar dispositivos com 

características de reconfiguração, tornou-se uma candidata natural para a implementação de 

plataformas de  sistemas dinamicamente reconfiguráveis. 
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2.2 - Modelo da Xilinx para Reconfiguração Simples de FPGAs 

Virtex-II da Xilinx em sistemas embarcados 

 

 Este trabalho [34] descreve um subsistema inteligente para reconfiguração simples 

de sistemas embarcados para os FPGAs Virtex-II da Xilinx. O sistema habilita a auto 

reconfiguração sob controle de um microprocessador (soft core) dentro do FPGA.  

 As duas formas mais avançadas de reconfigurabilidade dos FPGAs são 

reconfiguração dinâmica e auto-reconfiguração. Na reconfiguração dinâmica, como 

definido anteriormente, parte da lógica do FPGA é parcialmente reconfigurada sem 

interromper a operação de outras lógicas, em execução, dentro deste dispositivo.  

A reconfiguração parcial nesta arquitetura necessita de uma interface de 

reconfiguração interna, que pode ser acionada pela lógica configurada sobre o FPGA. Nos 

dispositivos da família Virtex-II da Xilinx, esta interface de reconfiguração interna é 

chamada ICAP (Internal Reconfiguration Access Port). Em geral está interface é controlada 

por um microprocessador RISC soft-core MicroBlaze da Xilinx, o qual fornece controle 

inteligente da reconfiguração do dispositivo em tempo de execução. Os módulos ICAP e o 

processador não são alterados durante qualquer reconfiguração do chip. Estes módulos 

ficam localizados em uma área fixa do chip.  

 A reconfiguração dos dispositivos Virtex é possível porque os elementos de 

configuração interna deste dispositivo podem ser endereçados individualmente [11] [15].  

Estes dispositivos contém blocos lógicos configuráveis (CLBs), blocos de E/S, blocos de 

RAM (BRAM), recursos de clock, roteamento programável e configuração do circuito 

elétrico. A Figura 2.1 exibe a arquitetura interna de um FPGA Virtex, onde podem ser 

vistos os elementos citados acima. 

 A funcionalidade deste dispositivo é determinada através do arquivo de 

configuração (bitstream), que configura o FPGA. O arquivo de configuração contém 

comandos e dados, que podem ser lidos e escritos através de uma das interfaces de 

configuração (ou portas de configuração) da placa Virtex.  
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Figura 2.1 - Disposição em colunas dos elementos do FPGA do Virtex [2]. 

 

A arquitetura interna dos dispositivos Virtex é organizada em colunas. Assim 

podem ser lidas ou escritas individualmente. Portanto, é possível reconfigurar parcialmente 

este dispositivo através da modificação destas colunas no bitstream. 

 Os dispositivos Virtex-II da Xilinx são configurados pelo carregamento dos dados 

específicos na memória de configuração, o qual é segmentada em “frames” (ou quadros).  

Um frame é a menor unidade de reconfiguração possível. O número de frames e os bits por 

frame é diferente para cada dispositivo da família Virtex-II. O número de frames é 

proporcional à largura do CLB do dispositivo e o número de bits por frame é proporcional à 

altura do CLB do dispositivo [34].  

 O subsistema de hardware da infra-estrutura do controle de reconfiguração 

apresenta o barramento OPB (On-chip Peripheral Bus), que é o meio de comunicação do 

periférico com o microprocessador MicroBlaze. Na figura 2.2 é mostrado um diagrama de 

blocos dos componentes de hardware do sistema. Basicamente, o programa MicroBlaze 

solicita um frame especifico, depois a lógica de controle do periférico usa o ICAP para 

fazer um readback e armazenar os dados de configuração em um bloco de memória BRAM 

(Block RAM). Após a realização do readback o programa MicroBlaze modifica 

diretamente os dados de configuração armazenados na memória BRAM. Para programar o 

dispositivo FPGA, o ICAP é utilizado para escrever os dados de configuração modificados 

de volta para o dispositivo.  
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Figura 2.2 – Diagrama de blocos dos componentes de hardware do sistema 

 

 O subsistema de software é implementado como demonstrado na figura 2.3, usando 

camadas de acesso. Este subsistema permite a mudança de implementações da camada mais 

inferior sem afetar as camadas mais superiores. 

 A API (funções) do nível 2 oferece funções importantes para aplicações em sistema 

embarcado:  

• Funções para programar com os bitstreams armazenados previamente na memória 

externa; 

• Funções para copiar áreas da memória de reconfiguração e alocá-las para uma nova 

região; 

• Existem funções (API) para selecionar reconfiguração dos recursos do FPGA [38]. 

 

No nível 3 o usuário pode definir regras de projeto, por exemplo, definir regiões 

estáticas no FPGA que não deveriam ser reconfiguradas. 
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Figura 2.3 – Arquitetura do subsistema de software 

 

2.3 – Plataformas para Sistemas Dinamicamente 

Reconfiguráveis 

 

 Nesta subseção são apresentados alguns trabalhos relacionados a plataformas de 

sistemas dinamicamente reconfiguráveis, metodologias e infra-estruturas para o seu 

desenvolvimento. 

 

2.3.1 – Modelo de Williams e Bergmann - uma Plataforma para 

Sistema Auto Reconfigurável Dinamicamente 

 

 Neste trabalho [4] foi implementado e descrito uma metodologia e um conjunto de 

ferramentas para implementação de sistemas auto-reconfiguráveis e dinamicamente 

reconfiguráveis. Um método que os pesquisadores encontraram para projetar e implementar 

sistemas reconfiguráveis dinamicamente (DRS, Dynamic Reconfigurable System), foi 

desenvolver uma plataforma de ferramentas onde sistemas reconfiguráveis complexos 

podem ser construídos através do sistema operacional embarcado,  o  µCLinux [27], como 

um verdadeiro hospedeiro para tal sistema. 
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 Para alcançar o objetivo em desenvolver um sistema reconfigurável, os projetistas 

têm o suporte do µCLinux, para auto-reconfiguração do FPGA Virtex-II da Xilinx, no 

microprocessador Microblaze, utilizando o modelo padrão de device driver do Linux. Pela 

flexibilidade e potência da plataforma Linux, os projetistas são capazes de desenvolver 

ferramentas para desempenhar tarefas complexas de auto-reconfiguração dinâmica.  

 A arquitetura Virtex-II tem um diferencial em relação às outras arquiteturas citadas 

anteriormente, ou seja, recursos que permitem a realização de auto-reconfiguração. Esta 

modalidade de reconfiguração é descrita no trabalho de Blodget et al. [34], seção 2.2. Os 

dispositivos Virtex-II apresentam uma porta de acesso á memória de configuração interna 

denominada ICAP (Internal Configuration Access Port) da Xilinx, de modo a permitir auto 

reconfiguração. Esta porta tem 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 do dispositivo. 

 A escolha dos pesquisadores em abrir a fonte derivada do Linux, chamado µCLinux, 

é devido ao µCLinux ser uma interface do kernel do Linux para suportar processadores 

embarcados sem uma unidade de gerenciamento de memória (MMU) [32]. 

 O controle da reconfiguração de um sistema tanto pode ser externa, onde a 

reconfiguração é controlada por uma fonte externa, como por exemplo, um co-processador 

FPGA sobre um barramento PCI; ou interna, onde a decisão para reconfigurar o sistema e o 

processo de reconfigurar ele mesmo, são controlados independentemente pelo sistema; e ou 

híbrida, que combina as características de ambas as reconfigurações.  

 Há pouco tempo, sistemas dinamicamente reconfiguráveis pertenciam à categoria de 

reconfiguração interna, tal como crossbar switch reconfigurável em tempo de execução da 

Xilinx [33]. Em 2003 a Xilinx apresentou a conexão de um processador soft Microblaze ao 

ICAP de um FPGA Virtex-II [34] (descrito na subseção 2.2) via barramento OPB do 

microprocessador, como descrito na figura 2.2. A porta ICAP concede um acesso do 

programa Microblaze para o sistema de configuração do FPGA, para escrever dados de 

configuração e desempenhar readback do dispositivo, etc. 

 A pesquisa desenvolvida neste trabalho complementa esses acessos existentes, 

fornecendo uma interface de alto desempenho para o mecanismo de reconfiguração. Essa 

interface permite a mudança direta de sistemas de reconfiguração externa para sistemas de 

reconfiguração interna, pela remoção das necessidades de controle dos dispositivos 

externos.  
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  Um dos maiores desafios encontrado foi à implementação de sistemas de auto-

reconfiguração e dinâmicos através de ferramentas de mapeamento, produzindo bitstreams 

parciais, e implementando seus posicionamentos de forma adequada dentro do chip.   

Com o suporte do Linux embarcado, como um hospedeiro para tal plataforma e o 

desenvolvimento de device drivers, foi possível oferecer flexibilidade ao usuário realizar a 

reconfiguração do dispositivo FPGA. 

  

2.3.2 – Modelo de Platzner e Walder para Sistema Operacional 

de Hardware Reconfigurável 
 

Platzner e Walder [8] [59] contribuem com uma nova abordagem do sistema 

operacional em aplicações de hardware reconfigurável. Primeiro eles descreveram um 

conceito de projeto que define abstrações básicas e serviços de sistema operacional em uma 

forma independente do dispositivo. Eles refinaram este modelo, tomando como exemplo, 

sua implementação na tecnologia Virtex XCV-800 da Xilinx. A idéia da implementação é 

um ambiente multi-tarefas que executa tarefas em hardware realocáveis, gerencia acessos 

ás memórias interna e externa para a carga destas tarefas, gerencia o salvamento de 

contextos e comunicação com E/S externa. Além disto, o ambiente conta com device 

drivers para conexão destas tarefas com dispositivos de E/S (entrada/saída).  

Neste trabalho são apresentados alguns conceitos de projeto para recursos e 

abstrações de tarefas: 

• Particionamento da Superfície Reconfigurável: Alguns dispositivos 

reconfiguráveis oferecem um número de unidades lógicas configuráveis e elementos 

de roteamento. Os pesquisadores particionaram a área reconfigurável em dois tipos 

de regiões: 

o OS frame: dispõe de circuitos que acomodam funções do sistema 

operacional, que permite acesso à memória, comunicação e E/S. 

o Área do usuário : acomoda as tarefas de hardware, onde estas tarefas são 

dinamicamente alocadas no espaço do usuário. 

• Tarefas de Hardware: As tarefas de hardware representam elementos centrais no 

ambiente do sistema operacional de hardware reconfigurável.  
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• Módulos OS:  Um conjunto de módulos da CPU, que fornece serviços do sistema 

operacional. A figura 2.4 mostra estes módulos, os quais são compartilhados entre o 

CPU e o FPGA.  

 O nível mais alto dos módulos do sistema operacional é responsável por tarefas, 

recursos e gerenciamento de tempo, são eles: 

o Task Scheduler: O escalonador decide qual a próxima tarefa a ser executada, 

entre todas as tarefas prontas para executar. 

o Resource Manager: Faz o gerenciamento de todos os recursos que podem  

ser utilizados pelas tarefas de hardware tais como áreas reconfiguráveis, filas 

e temporizadores.  

i. Time Manager: Este módulo oferece 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. 

 
Figura 2.4 – Execução dos módulos SO sobre a CPU e o FPGA 

 

 O nível intermediário dos módulos do sistema operacional apresenta o tratamento 

das tarefas, representado por bitstreams e estados destas tarefas, são eles: 

o Raw Task Repository: Este repositório armazena circuitos de tarefas, 

posicionadas de forma independente, que são gerados pelo fluxo de projeto 

de tarefas.  

o Context Store: Este módulo armazena os contextos que foram extraídos 

previamente de tarefas que sofreram processo de preempção. 
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o Task Preparation Unit (TPU): Esta unidade gera e analisa os bitstreams 

parciais que representam as tarefas de hardware. A TPU oferece os 

seguintes serviços: 

• Task Relocation: Carrega uma tarefa de hardware e uma posição na área 

do usuário, e gera um bitstream parcial que pode ser programado no 

dispositivo FPGA. 

• Context Extraction: Realiza readback do bitstream e extrai o contexto 

da tarefa. 

• Context Insertion: Carrega a tarefa e seu contexto armazenado 

previamente e gera um bitstream parcial.  

 O nível mais baixo dos módulos do sistema operacional sobre a CPU lida com 

comunicação e configuração: 

o OS Bridges: Um canal necessário para a comunicação entre a CPU e o 

FPGA, desde que ambos acomodem parte do sistema operacional. 

o FPGA Driver: Este driver fornece configuração do dispositivo independente 

e serviços de readback para a CPU. Os serviços incluem configuração 

parcial e completa, assim como readback parcial e completo. 

• Fluxo de Projeto e Modelos de Programação: O sistema operacional de hardware, 

discutido neste trabalho, exige que uma aplicação seja decomposta em tarefas e 

objetos, tal como buffers, timers, etc. Enquanto que a funcionalidade das tarefas tem 

que ser definidas por aquele que desenvolve, a interação com os módulos do sistema 

operacional deve seguir padrões pré-definidos. 

  

• Plataforma e Tecnologia Alvo: Os projetistas optaram pela placa XESS XSV-800 

como plataforma de implementação. Esta placa integra um dispositivo FPGA Virtex 

XCV-800 baseado na tecnologia SRAM e uma variedade de dispositivos de E/S. 

Eles modificaram o controlador da configuração da placa para permitir configuração 

parcial, configuração total e readback.  

• Particionamento da Superfície do FPGA:  Os dispositivos Virtex da Xilinx 

permitem reconfiguração parcial e readback durante o tempo de execução. Mas 

estas operações são limitadas em colunas verticais na área do chip. Devido a esta 

limitação, o particionamento da área reconfigurável, é feito também em colunas 
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orientadas. As superfícies do FPGA foram divididas em várias partes verticais, em 

regiões OS-frames e slots de tarefas, como exibido na figura 2.5. Esta estrutura 

assegura reconfiguração dos slots de tarefas sem afetar a vizinhança das regiões do 

OS-frame.  

         

Figura 2.5 – Modelos de Tarefas / Região de OS-frame / Slots de Tarefas 

 

• Tarefas de Hardware / Slots de Tarefas / Interface de Tarefa Padrão: As áreas 

reservadas para reconfiguração definem as seguintes características necessárias para 

as tarefas de hardware, tal como, as tarefas não devem exceder a largura do slot, 

com mostrado na figura 2.5. Uma forma das tarefas interagirem com os elementos 

externos é através da interface de tarefa padrão (STI, Standard Task Interface). Os 

canais de comunicação inter-frame precisam passar através das tarefas para 

assegurar a conectividade do OS-3frame. Todas as tarefas executadas são 

controladas pelo sistema operacional (SO) via suas interfaces de tarefa padrão (STI). 

 

A CPU, ilustrada na figura 2.4, é responsável por escalonar tarefas, gerenciar 

recursos e gerenciamento de tempo das tarefas. O dispositivo FPGA tem o controle das 

tarefas, tem a unidade de gerenciamento de memória (MMU), gerencia funções de 

hardware implementadas no FPGA, device drivers, etc. 

 Esta estrutura serve como modelo para projeto de reconfiguração dinâmica em um 

ambiente multi-tarefas que executa tarefas realocáveis.  

 A desvantagem encontrada neste modelo é que ele suporta apenas o modelo de 

recurso 1D, onde cada tarefa de configuração colocada ocupa a dimensão vertical completa 

no FPGA. Mas este modelo 1D pode sofrer da subutilização dos dispositivos, ou seja, 
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pequenas configurações ocupam o mesmo espaço que as grandes configurações, e assim 

não tem melhor proveito de espaço no FPGA. 

Este protótipo foi realizado sobre uma placa de FPGA XESS XSV-800, da família 

Virtex 800 da Xilinx, mas este protótipo apresentou uma série de falhas, devido aos pinos e 

E/S, deste dispositivo, não serem disponíveis o suficiente para o sistema operacional, 

quando acontece a reconfiguração do dispositivo a qualquer momento. Portanto, motivou 

os pesquisadores a desenvolverem uma nova placa de prototipação, denominada XF-Board 

[16], com características mais apropriadas para o desenvolvimento de sistemas operacionais 

de hardware reconfigurável. 

 

2.3.3 – Modelo da Plataforma de Platzner et al. para Sistema 

Operacional de Hardware Reconfigurável 

 

 Este trabalho desenvolvido por Platzner, Walder e Nobs [16] descreve uma 

plataforma de prototipação para um sistema operacional em hardware reconfigurável, como 

complemento ao trabalho anterior. Esta plataforma é baseada em dois FPGAs, onde o 

primeiro implementa um soft CPU core que controla o sistema completamente e o segundo 

FPGA é usado como recurso de co-processamento, em hardware reconfigurável 

dinamicamente.  

As principais características desta plataforma são: a possibilidade de reconfiguração 

parcial rápida e readback; controle do clock avançado, para carregar as tarefas do usuário 

em diferentes velocidades de clock, onde o clock pode ser parado e controlado de ciclo em 

ciclo com o objetivo de livrar-se dos defeitos de programação (debug); um grande número 

de memória e interfaces de E/S; e suporte para o modelo de recurso 1D. Assim, todos os 

periféricos e memórias estão acessíveis diretamente pelo sistema operacional. 

 As principais funções do sistema operacional de hardware reconfigurável são 

gerenciamentos de tarefas e recursos. Os modelos de recursos dividem-se em dois grupos, 

modelos 1D e 2D. No modelo de recurso 1D cada tarefa colocada ocupa a dimensão 

vertical completa (uma coluna de lógica do chip). Tais modelos 1D adaptam-se bem na 

capacidade de reconfiguração das atuais tecnologias de FPGA, mas podem sofrer da 

subutilização dos dispositivos.  
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Os modelos de recursos 2D tratam as tarefas como retângulos para serem colocadas 

em posições arbitrárias no interior do dispositivo. Embora o modelo 2D tenha sido 

mostrado como melhor utilização do dispositivo, na prática, eles ainda aparecem como fora 

do alcance.   

A placa desenvolvida, XF-Board, permite reconfiguração parcial rápida e readback 

e controle do clock. Além disso, ela é rica em memória e E/S conectados nas margens 

esquerda e direita do dispositivo reconfigurável para suportar implementações eficientes 

dos modelos de recurso 1D. 

 Os pesquisadores optaram por não usar um processador padrão dedicado (isto é, 

ARM, PIC, MCore), e sim o soft core de um processador RISC de 32 bits Microblaze da 

Xilinx com o EDK (Embedded Development Kit) da Xilinx. Embora a soft CPU seja 

inferior em desempenho, ela oferece mais flexibilidade do que uma CPU dedicada, ou seja, 

tratando-se da flexibilidade da interface da soft CPU Microblaze com a área reconfigurável. 

A figura 2.6 mostra a arquitetura interna da plataforma XF-board. 

 
Figura 2.6 – Diagrama de blocos do XF-Board 

 

 O firmware da placa XF-Board fornece sistema básico de funções necessárias para 

um protótipo de sistema operacional.  O firmware consiste principalmente da execução de 

tarefas em hardware e software na C-FPGA (FPGA mestre), um processo básico 

bootstrapping, que carrega o firmware, e suporte para teste e debugging.  

 O XF-Board e seu firmware são projetados para permitir a implementação de 

modelos diferentes de protótipos para sistemas operacionais de hardware reconfigurável.  
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Estes protótipos contam com funções que executam atividades em hardware reconfigurável 

(sobre o R-FPGA) e de funções que são executadas em software (sobre o C-FPGA).  

No protótipo as funções de software são adicionadas para as funções do firmware 

sobre o core do Microblaze (área fixa). As funções sobre o R-FPGA são colocadas dentro 

do sistema operacional através do módulo OS-frame. OS frame acomoda circuitos que 

permitem acesso à memória, comunicação e E/S.  

A figura 2.7 mostra o layout geral do R-FPGA, como modelo de recursos 1D. A 

área de reconfiguração do R-FPGA é dividida em duas regiões, o OS frame e a área da 

tarefa do usuário.  

 
Figura 2.7 – Particionamento das áreas de tarefas do usuário e OS-frames dentro do R-FPGA 

 

 O XF-Board é uma plataforma adequada e poderosa em aplicações computacionais 

como processamento de sinais em tempo real intensivo, codificação/decodificação, 

processamento de áudio, etc. Nesta plataforma falta implementar tarefas de espessuras 

variáveis para os modelos de recursos 1D, como exemplo das tarefas T1, T2, T3, na área do 

usuário, como mostrado na figura 2.7, o qual conduzirá uma melhora na utilização do 

recurso comparado ao modelo fixo atual. 

 

2.3.4 - Infra-estrutura para Sistemas Reconfiguráveis 

Dinamicamente 

 

 Este trabalho [14] tem apresentado as necessidades de infra-estrutura para sistemas 

auto-reconfiguráveis dinamicamente (DSRSs), identificando os componentes necessários 

para este sistema e melhores escolhas para implementações práticas. 
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 Os dispositivos mais comuns de hardware reconfigurável são os FPGAs, baseado 

em memória RAM. Estes dispositivos podem ser configurados várias vezes armazenando 

configurações lógicas em sua memória de configuração. Estas configurações lógicas 

definem o comportamento do hardware através de estruturas bem definidas e coerentes. 

 Basicamente, a estrutura de um sistema DSR que deve conter recursos específicos 

para controlar novas configurações em tempo de execução, como descrito na figura 2.8. 

 
Figura 2.8 – Arquitetura básica de um DSR 

 

2.3.4.1 – Estrutura do sistema DSR proposto 

 

 A escolha de cada elemento, que compõe a arquitetura deste trabalho, envolveu a 

relação custo-benefício para implementação deste sistema: 

a) Repositório 

 O repositório, também conhecido como memória de configuração, deve ser capaz de 

armazenar um grande número de configurações parciais e deve oferecer ao sistema DSR 

um rápido acesso destas configurações.  

Basicamente, existem quatro tipos de dispositivos que podem ser usados como 

memória de configuração: (i) memória BRAM (blocos de RAM), memória interna do 

dispositivo reconfigurável, (ii) memória SRAM (static RAM), (iii) memória EPROM ou 

Flash, (iv) memória SDRAM. Neste projeto foram adotadas duas memórias, para estudos 

de caso, BRAM e SRAM. 

b) Interface Reconfigurável (IR) 

 Foram apresentados, neste trabalho, três tipos de interfaces propostas por Palma 

[37], Xilinx [44] e Huebner [48]. Destas interfaces apenas a interface proposta por Huebner 

(macros de Huebner) mostrou preocupações em relação a algumas ferramentas de 
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roteamento de não respeitarem a fronteira do módulo reconfigurável e a parte fixa do 

sistema. Para resolver este problema, Huebner desenvolveu um barramento estático 

implementado com LUTs.  A vantagem desta arquitetura foi à separação da computação e 

comunicação (através de barramento), prevenindo-se assim, alguma interrupção do sistema. 

Este trabalho propõe uma nova interface reconfigurável baseado em LUTs, conforme os 

macros de Huebner. 

c) Portas de Configuração (PC) 

 As portas de configuração usadas em sistemas DSR são fornecidas, geralmente, 

pelos fabricantes e podem ser acessadas internamente ou externamente ao FPGA. Os 

dispositivos mais popularmente usados como base de implementação para os sistemas DSR 

são os dispositivos do fabricante Xilinx, especialmente as famílias Virtex e Spartan. Nestes 

dispositivos há três tipos de portas de configuração: JTAG, SelectMAP e ICAP. As 

interfaces externas JTAG e SelectMAP são alternativas para implementação de PC para 

sistemas reconfiguráveis dinâmicos (DRSs) que não são auto-reconfiguráveis.  Onde o 

controlador de configuração é localizado fora do DRS. 

A interface ICAP (Interface Configuration Access Port) pode ser acessada no 

interior do dispositivo reconfigurável pela lógica do usuário. Geralmente, esta interface 

constitui a melhor escolha para apoio no projeto de sistema DSR. O ICAP foi à porta de 

configuração adotada por este trabalho. 

d) Controlador de Configuração (CC) 

 Os sistemas DRS necessitam de módulos internos para controlar o processo de 

reconfiguração interna, no caso um controlador de configuração. Neste trabalho foi 

utilizado o controlador da literatura [49], RSCM. Há duas versões para o controlador de 

configuração construída pelos autores: (i) RSCM (em hardware), e (ii) RSCM-S (em 

software). 

 A figura 2.9 mostra a implementação de dois estudos de caso. Na figura 2.9 (A) 

mostra o primeiro deles empregando os seguintes componentes: (i) o controle de 

configuração implementado em software, RSCM-S; (ii) para armazenar os bitstreams 

parciais foi escolhida as memórias internas BRAMs; (iii) porta de configuração ICAP; (iv) 

API da Xilinx para acessar a interface ICAP; (v) barramento OPB como infra-estrutura de 

comunicação.   

No segundo estudo de caso, descrito na figura 2.9 (B), foi empregado: (i) o controle 

de configuração implementado em hardware, RSCM; (ii) os bitstreams parciais 
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armazenados em memórias externas SRAMs; (iii) porta de configuração ICAP; (iv) 

controlador de hardware dedicado para acessar diretamente a porta ICAP; (v) na infra-

estrutura de comunicação foi utilizado, uma NoC, Hermes [50]. 

 (A) 

                        (B) 

Figura 2.9 - Arquiteturas dos sistemas DSRSs (Dynamic self-reconfigurable systems). (A) Arquitetura 

baseada em barramento. (B) Arquitetura baseada em NoC. 

 

Nas arquiteturas das figuras 2.9 (A) e (B), foi utilizado o dispositivo XC2VP3 e 

bitstreams parciais em ambos os métodos para comparar o desempenho na reconfiguração. 

A reconfiguração usando API da Xilinx consumiu 34,76 ms (figura 2.9 (A)) e a 

reconfiguração através do módulo de hardware dedicado consumiu 9,98 ms (figura 2.9 

(B)).  



 43 

A implementação do sistema DSR com controlador de configuração em software 

(RSCM-S), oferece ao usuário mais flexibilidade para implementar algoritmos através de 

escalonamentos, permitindo-se modificar e inserir novas funcionalidades (através de 

bitstreams, chaveamento de contexto), escrevendo apenas uma nova parte do código, sem 

síntese do código HDL. Esta arquitetura apresenta, no entanto, um tempo de reconfiguração 

alto, devido ao tempo que a API da Xilinx leva para acessar o módulo ICAP.  

O ICAP foi à escolha disponível para implementar a porta de reconfiguração, sem a 

necessidade de conexão em circuito externo. No entanto, as portas JTAG e SelectMAP 

podem também ser usadas em sistemas DSR, através de componentes externos para 

conectá- los. 

Das arquiteturas apresentadas a que apresentou vantagem foi o da figura 2.9 (B), 

pois levou menor tempo de reconfiguração. Esta arquitetura apresenta uma infra-estrutura 

de comunicação utilizando uma NoC (Network-on-Chip).  Esta infra-estrutura é 

recomendável para sistemas DSRs, principalmente devido a escalabilidade, característica 

essencia l em futuros SoCs (System-on-a-Chip). 

 

2.3.5– Modelo de framework de Calazans et al. para Projeto e 

Implementação de Sistemas parcial e dinamicamente 

reconfiguráveis 

 

 Este trabalho descreve um framework para fornecer suporte para implementação de 

hardware do tipo DRSs (Dinamically and Partially Reconfigurable System) chamado 

PaDReH [22]. O primeiro passo dos projetistas para a implementação deste framework foi 

o desenvolvimento de métodos e ferramentas para controlar o processo de reconfiguração 

de hardware e a geração de bitstreams parciais.  

As características gerais deste framework são as seguintes: 

• O PaDReH é inicialmente dirigido para tratar com o fluxo de projeto de hardware 

DRS (Dynamic Reconfigurable System). A sua maior complexidade está, portanto, 

relacionada à estrutura de hardware, necessitando uma ampla experiência em 

conceitos de hardware do DRS antes de se aprofundar em noções de seu software. 

• O framework  tem como objetivo suportar reconfiguração parcial e dinâmica de 

FPGAs.  
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• PaDReH defende o uso de abstrações de mais alto nível para captura e validação do 

projeto através do uso de linguagens como SystemC. 

 

 O DRS é suportado por dispositivos FPGAs da família Virtex da Xilinx (Virtex, 

Virtex-II e Virtex-II Pro), por estes possuírem características de reconfiguração parcial e 

dinâmica e por serem dispositivos comerciais de alta capacidade de integração. 

O PaDReH é um sistema bem estruturado para projeto e implementação de sistemas 

parcial e dinamicamente reconfiguráveis, que oferece módulos responsáveis pela descrição 

e validação do sistema DRS em alto nível de abstração, pela geração de arquivos que 

descreve o comportamento do DRS, e pela geração de arquivos de configuração 

implementado como bitstreams total e parcial. 

 PaDReH é composto por três conjuntos de módulos, como descrito na figura 2.10. 

O primeiro módulo é chamado Design Capture and Functional Validation. Ele é 

responsável pela descrição e validação do DRS em alto nível de abstração e tradução destes 

para o RTL (Register Transfer Level) de abstração. 
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Figura 2.10 - Projeto do framework PaDReH - fluxo de verificação e implementação para o 

DRS 
 

 

O próximo módulo do conjunto Partitioning and Scheduling, é responsável pela 

geração de arquivos que descreve o comportamento do DRS. Estes arquivos são geralmente 

representados em linguagem de descrição de hardware (HDL). Os mesmos arquivos são 

transmitidos para o módulo do conjunto Physical Synthesis and Reconfiguration 

Infrastructure. Este último módulo é responsável pela geração de arquivos de configuração 

implementado como bitstreams total e parcial, junto com o particionamento de sistema 

temporal e regional, como definido no segundo módulo do conjunto.  

 Cada bitstream contém a informação exigida para o mapeamento do conjunto de 

recursos configuráveis do FPGA (isto é, switches e lookup tables, LUT), assim 

implementando o circuito projetado.  
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 Para reconfigurar parcialmente o FPGA, é necessário criar bitstreams parciais e ter 

arquiteturas de FPGA disponíveis que suportem este tipo de mapeamento. Os bitstreams 

parciais, como sub-conjunto dos bitstreams totais, levam menos tempo para serem 

carregados no FPGA.  

Outra vantagem importante nesta arquitetura é que, dependendo da arquitetura do 

FPGA, parte do dispositivo que não esteja sofrendo processo de reconfiguração pode 

continuar operando normalmente durante a reconfiguração parcial. 

  Mas este trabalho necessita de refinamentos na infra-estrutura de implementação, 

por exemplo, melhorar o módulo Physical Synthesis and Reconfiguration Infrastructure da 

figura 2.10, e endereçamento dos níveis de abstração superior do framework. 

 

2.3.6– Modelo da plataforma UltraSonic (Hardware/Software 

Codesign) para Sistemas de computação reconfigurável Multi-

FPGA 

  

 Este trabalho [17] apresenta uma aproximação sistemática para hardware/software 

codesign, que tem por objetivo, aplicações de dados intensivos. Este sistema codesign é 

baseado em uma plataforma reconfigurável UltraSONIC, que foi projetada juntamente com 

o Imperial College [56] e o laboratório da SONY Broadcast [57]. Este sistema é modelado 

como uma estrutura unida consistindo de um simples processador de instrução e múltiplos 

elementos de hardware reconfigurável. Este trabalho foi focado em processos de aplicações 

que podem ser representados em DAGs (Directed Acyclic Graphs) e foi utilizado um 

modelo de fluxo de dados síncronos (SDFs, Synchronous dataflow), forma popular de fluxo 

de dados empregado em sistema DSP (Digital Signal Processors), quando executando os 

processos. Para este sistema codesign foi sugerido um método de sistema de construção e 

tratamento de tarefas, onde ambas as tarefas de hardware e software são estruturadas de 

modo que podem ser trocados sem sacrificar a vantagem da concorrência encontrada em 

implementações de hardware convencional. O sistema é basicamente um ambiente de 

projeto que envolve um algoritmo de escalonamento e particionamento automatizado para 

decidir quando e onde as tarefas serão implementadas e executadas. 

 O ambiente codesign projetado é baseado em tarefas especializadas para aplicações 

de vídeo em tempo real. Apresentando um ambiente de escalonamento e particionamento 
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automatizado (a infra-estrutura pré-projetada na forma de wrappers (pacotes)), existe um 

programa administrador de tarefas que ajuda a fornecer um roteamento robusto e rápido 

para aplicações que demandam apoio deste sistema codesign. Este ambiente explora o 

paralelismo temporal e espacial do algoritmo de processamento de vídeo e também facilita 

o reuso de projeto e suporta os componentes de software com metodologia plug-in 

(recursos adicionais de multimídia facilitando a visualização de textos, som, vídeo, etc). A 

estrutura da plataforma UltraSonic é mostrada na figura 2.11. 

 
Figura 2.11 – Arquitetura da plataforma reconfigurável UltraSonic 

 

 O sistema consiste de módulos de elementos de processamento plug-in (PIPE) que 

desempenha o processamento atual. O padrão PIPE contém um FPGA XCV1000E e 4 x 2 

MB SRAM. O barramento PCI conecta a placa UltraSONIC a um computador hospedeiro. 

Os dados transferidos entre a placa UltraSONIC e o PC são apresentados através do 

barramento PCI. Sobre a placa, há um barramento global, chamando barramento PIPE 

(PB), e dois barramentos locais, chamados de PIPE fluxo global (PFG, PIPE Flow Global) 

e PIPE fluxo corrente (PFC, PIPE Flow Chain).  
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 Cada PIPE consiste de três partes principais: 

• PIPE Engine (PE): Executa computações específicas da aplicação definidas pelo 

usuário. Os registradores do PE são utilizados para receber valores de parâmetros do 

host (processador) durante o processo computacional. 

• PIPE Router (PR): Responsável pela movimentação dos dados. A transferência dos 

dados são programáveis via registradores do PR internos. 

• PIPE Memory (PM): Fornece local para armazenamento de dados. Duas portas de 

dados/endereços independentes são fornecidas por dois blocos de memória iguais a 

4 MB cada uma. 

 

 O modelo do sistema UltraSonic é mostrado na figura 2.12, e pode ser modelado 

como um sistema simples com elementos de software. Nela existem dois tipos de 

barramentos no sistema: global e local.  

O barramento global é usado como um canal de comunicação entre hardware e 

software. Entretanto, os dados que são transferidos entre componentes de hardware 

reconfigurável (Processing Elements) são realizadas através do barramento local.  

Cada PE tem sua própria memória local, com mostrado na figura 2.12 (a), para 

armazenamento de entrada e saída de dados para todas as tarefas internas. 

 Um exemplo de implementação de tarefas no sistema é mostrado na figura 2.12 (b). 

Estas tarefas num sistema de processo são implementadas e executadas dinamicamente na 

CPU ou PE, conforme condição anterior e prioridades. Todas as operações são controladas 

e iniciadas por um programa administrador de tarefas executadas em software. 
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Figura 2.12- Sistema UltraSonic. (a) Modelo do sistema. (b) Exemplo de implementação de 

tarefas 

 

 Neste sistema há um programa administrador de tarefas de controle centralizado 

usado para administrar o arranjo de todas as tarefas de software e hardware, a transferência 

de dados e a sincronização entre eles, e a reconfiguração dinâmica dos FPGAs em PEs, 

quando solicitado. 

 Este trabalho é um modelo para implementação de hardware/software codesign, 

principalmente na aplicação de dados intensivos, que combinam hardware reconfigurável 

com processadores de instrução convencional em um sistema codesign.  

O computador reconfigurável da UltraSONIC tem sido usado para muitas 

implementações em uma série de aplicações industriais na SONY e no Imperial College. 

Este trabalho adota um modelo de execução de tarefas interessante, no qual uma 

memória local é compartilhada por tarefas de hardware sobre cada PE. Isto pode permitir 

maior agilidade e processamento local, no entanto, limita o grau de compartilhamento de 

dados entre os PE.  O que deve ser feito através dos barramentos ou canais de comunicação.  

Uma proposta do projeto é estender as idéias implementadas na plataforma SONIC 

em silício, para melhorar seu desempenho.  
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Mas neste trabalho é necessário melhorar o modelo de execução de tarefas, o qual 

utiliza memória local com um buffer comum para as tarefas de hardware sobre cada PE. 

Isto limita o grau de possibilidade de concorrência dentro de um PE. 

 

2.3.7 – Metodologia de Hübner e Becker para Desenvolver 

Sistemas Reconfiguráveis Parcial e Dinâmico 

 

 Neste trabalho [35] foi desenvolvida uma metodologia para ajudar projetistas e 

pesquisadores a implementarem efetivamente sistemas reconfiguráveis parcial e dinâmico 

em arquiteturas Virtex. 

 Esta pesquisa enfoca as limitações existentes nas atuais arquiteturas, principalmente 

com relação ao posicionamento e roteamento das células dentro do chip.   

Hübner e Becker mostram as dificuldades nesta tecnologia e propõe métodos que 

podem facilitar e ajudar a evitar problemas de mapeamento [21].  

Observa-se, por exemplo, que as ferramentas disponíveis pelo fabricante (Xilinx) 

não permitem facilmente a fixação (posicionamento) de interfaces comunicação, para 

substituição com segurança dos módulos reconfigurávies (parciais). Assim, interfaces 

especiais como as denominadas Macros (bus macros) [58] [71], devem ser usadas como 

recursos para garantir o roteamento fixo de células em FPGAs Virtex-II da Xilinx. Um bus 

macro é um componente pré-definido e pré-roteado, fornecido pelo fabricante, que permite 

a comunicação entre módulos fixos e reconfiguráveis e entre módulos reconfiguráveis. Os 

Macros são instalados na mesma posição para cada bloco funcional. Conectando-se estes 

módulos sobre a mesma posição, permite-nos a substituição de um módulo por outro.  

A figura 2.13 exibe o sistema reconfigurável de hardware que foi descrito em 

Becker et al. [25]. Os Macros como interface de comunicação entre áreas reconfiguráveis 

tem que ser projetado com ferramentas de roteamento como o Xilinx FPGA Editor. 
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Figura 2.13 - Sistema Reconfigurável Dinâmico 

 

 Realizar posicionamento de macros é complexo e consome muito tempo. 

Adicionalmente, os macros devem ser antes projetados individualmente para cada tipo 

diferente de FPGAs.  

Este trabalho tem, portanto, o propósito de apresentar processos de projeto inerentes 

ao desenvolvimento de sistemas reconfiguráveis parcial e dinâmico sobre um alto nível de 

abstração, onde as diferentes funcionalidades e interfaces de comunicação (bus-macros), 

exibida na figura 2.13, possam ser incluídas e integradas com IP cores em ambiente de 

projeto. Neste trabalho, a ferramenta de projeto EDK (Embedded Development Tool Kit) da 

Xilinx foi usada como um framework de projeto de alto nível para combinar projeto de 

hardware e software.  

Para garantir que todo o bus-macro do sistema esteja alocado corretamente na área 

reconfigurável do FPGA, utiliza-se à ferramenta de projeto EDK. O resultado do projeto 

pode ser visualizado na figura 2.14. Esta figura apresenta três áreas de reconfiguração e 

uma estrutura de bus-macro na base inferior conectando-se com a área estática (static 

area). 
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Figura 2.14 – Projeto completo com reconfiguração separada e áreas fixas 

 

 As atuais ferramentas de projetos da Xilinx não suportam o desenvolvimento 

automático de sistemas reconfiguráveis parcial e dinâmico em um alto nível de abstração. 

Integrar no sistema processadores soft-cores, por exemplo, MicroBlaze da Xilinx, também 

é problemático, porque as atuais ferramentas na oferecem o suporte necessário. Assim, não 

é possível gerar arquitetura reconfigurável para FPGA Virtex-II da Xilinx através da sua 

ferramenta EDK. Os pesquisadores ilustram na figura 2.14 a implementação do 

microprocessador MicroBlaze com as áreas reconfiguráveis e informaram que não 

implementaram este projeto automaticamente. Neste trabalho faltaram os procedimentos 

necessários que chegaram a este resultado. 

Neste trabalho foi utilizado, como exemplo, o EDK com o OPB (On-Chip 

Peripheral Bus) integrado da IBM para estabelecer comunicação entre o controlador 

MicroBlaze e seus IP-cores sobre as áreas do chip reconfigurável. 

 Após a composição dos dispositivos no sistema, a ferramenta EDK fornece dois 

fluxos para geração de bitstream para configuração, são eles: 

• Xflow: Realiza síntese do código em linguagem de descrição de hardware (HDL), 

executa o mapeamento e processos de alocação (place) e roteamento (route). Assim, 

o usuário não precisa trabalhar com a ferramenta ISE (Integrated System 

Enviroment) para a geração de bitstream de configuração. 

• ISE: É um ambiente de software integrado da Xilinx, que recebe como entrada uma 

variedade de projetos, e gera códigos para programação de FPGAs [60].  

Bus 
Macro 
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 A figura 2.15 apresenta o fluxo de projeto usando as ferramentas EDK e a ISE. Os 

componentes são instanciados manualmente, e para que estes componentes e os bus macros 

estejam na posição correta, estes devem ser fixados através da escrita de um arquivo de 

restrições do usuário, dentro do ambiente de desenvolvimento ISE. Após o fluxo de projeto, 

ou seja, a síntese (converte o arquivo HDL/esquemático em uma netlist), a tradução (agrupa 

múltiplos arquivos do projeto em uma única netlist), o mapeamento (agrupa símbolos 

lógicos da netlist em componentes físicos, CLBs, blocos lógicos configuráveis, e IOBs, 

blocos de entrada e saída), os processo de placement e routing, posicionam e conectam os 

componentes no chip.  

 
Figura 2.15 – Fluxo de Projeto EDK e ISE 

 

 Os bitstreams parciais e totais (módulos reconfiguráveis) que são gerados pela 

metodologia modular da Xilinx [70], caso não sejam independentes, ou seja, há sinais de 

entrada ou saída comuns aos módulos reconfiguráveis. Para assegurar à comunicação e a 

integridade destes sinais durante a reconfiguração parcial, é necessária a implementação do 

bus macro. O seu principal objetivo é prover uma forma de controlar a interface de 

comunicação entre dois módulos, a partir de qualquer um dos módulos. A implementação 

do bus macro é acompanha pelo arquivo de configuração (bm_4b_v2.nmc) [72] [73], 

fornecido pela Xilinx. Os apêndices B e C descrevem a sua implementação. 
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2.3.8 - Metodologia de Lin e Yang para Desenvolver uma 

Plataforma Reconfigurável e Prototipação Rápida de Sistemas 

Embarcados 

 

 Ling e Yang [47] propõem implementar uma plataforma de prototipação rápida e 

reconfigurável de sistemas embarcados utilizando FPGAs. Os projetistas apresentaram uma 

solução adicionando um módulo de interconexão entre o sistema e os periféricos, utilizando 

um FPGA. Na função principal deste módulo, o FPGA pode redefinir rapidamente as 

ligações dos pinos e conexões através de programação. 

 Os periféricos permitem a comunicação do sistema embarcado com o mundo real, 

mas a sua velocidade de comunicação é considerada lenta, se comparado aos processadores 

SoC e dispositivos de memória. Então, para que haja melhor comunicação entre o sistema 

mínimo e os periféricos, foi inserido entre eles um módulo de interconexão reconfigurável, 

que pode ser visto na figura 2.16. 

 
Figura 2.16 - Diagrama de blocos da plataforma de prototipação rápida 
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 A plataforma de prototipação rápida proposta por Ling e Yang é dividida em duas 

partes: 

• Placa de Configuração: contém aplicações específicas para diferentes produtos. 

Para mostrar a compatibilidade e flexibilidade da plataforma, os projetistas 

desenvolveram duas demonstrações com dois processadores mais comuns, 

atualmente: Intel Xcale PXA255 e Samsung S3C2410. 

• Placa do Sistema: contém periféricos, como: RS232, USB, Ethernet, PCMCIA/CF, 

AC97, etc. 

 Para permitir flexibilidade foram implementados no sistema mínimo dois 

dispositivos: FPGA (Altera Cyclone EP1C4FBGA400) e CPLD (Altera EPM3256A), como 

módulos de interconexão entre as placas de configuração e do sistema. Os pinos e conexões 

entre as interfaces destas placas podem ser redefinidos rapidamente sobre o FPGA e o 

CPLD, através de programação, direcionando-os corretamente para alguns dos 

processadores especificados anteriormente. 

 Para demonstrar a prototipação rápida foi estabelecido um ambiente de compilação 

(cross-compile), finalização do carregador de boot (finished the boot-loader), e a integração 

do sistema operacional embarcado para esta plataforma. Para o sistema da placa de 

configuração com PXA255 da Intel foi escolhido Red-boot como o carregador de boot, e o 

ARM-Linux como o sistema operacional (SO) embarcado. Para o sistema com S3C2410 da 

Samsung, foi escolhido ViVi como o carregador de boot, e ARM-Linux como o SO 

embarcado. 

 Na arquitetura de software desta plataforma, como mostrada na figura 2.17, os 

projetistas desenvolveram códigos para o driver, adicionando os parâmetros dos periféricos 

nos registradores correspondentes dos processadores. Atualmente a maioria dos kernels de 

sistema operacional pré-compilados incluindo ARM-Linux, µC/OS, µCLinux estão 

disponíveis em código aberto nos sites de Internet.  
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Figura 2.17 – Arquitetura de software 

 

 Tipicamente o procedimento da prototipação segue de acordo com as necessidades e 

definições das especificações. Os engenheiros de hardware selecionam o processador 

embarcado que melhor se ajusta aos seguintes parâmetros: a funcionalidade, consumo de 

potência, custo, área, etc. São escolhidos memórias SDRAM e FLASH que são adequados 

para o processador. 

 Caso o sistema mínimo não seja satisfatório ou tenha apresentado alguma falha, há a 

possibilidade de se refazer um novo projeto convenientemente. Após estas modificações do 

sistema, conectam-se as placas de configuração e do sistema juntamente, e são habilitadas 

para o procedimento de debug como um sistema completo. Depois, drivers e SO 

embarcados são modificados, e enfim a plataforma torna-se o protótipo que pode executar 

aplicações do usuário. 

 Os projetistas podem acelerar processos de desenvolvimento de novos produtos 

eletrônicos do consumidor, reduzindo significativamente o time-to-market, e boas 

oportunidades nos negócios na reutilização de recursos anteriores.   

 Para completar a estrutura desta plataforma falta um ambiente GUI (Graphical User 

Interface), que possa facilitar na comunicação com o usuário para redefinir diretamente as 

conexões e pinos de forma visível e fácil. Desta forma pode-se realizar reconfigurações 

mais rapidamente. 

 

2.4 – Conclusões 

 

 Nos trabalhos relacionados, podemos notar que a maioria dos trabalhos envolvidos 

com reconfiguração foi implementada com os dispositivos FPGAs da família Virtex da 

Xilinx.  
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 Inicialmente, na referência [39], foram mostrados alguns dispositivos FPGAs que 

permitem reconfiguração parcial e total, mas atualmente os dispositivos da Xilinx 

apresentam maior variedade e disponibilidade de dispositivos no mercado para 

reconfiguração parcial e dinâmica.  

Estes dispositivos também podem realizar auto reconfiguração, como descrito na 

referência [34], através de uma interface de reconfiguração interna, chamada ICAP, junto 

com o microprocessador soft core MicroBlaze da Xilinx, fornecendo controle inteligente da 

reconfiguração do dispositivo em runtime. Mas, integrar este microprocessador MicroBlaze  

no sistema é problemático, como mencionado anteriormente, devido as atuais ferramentas 

não oferecerem o suporte necessário. 

Desenvolver sistemas dinamicamente reconfiguráveis é um problema ainda 

complexo. No entanto, várias soluções têm sido propostas, como novos recursos 

computacionais, como SOs, que tendem a facilitar a programação, o escalonamento, e 

mapeamento de tarefas em software e hardware, visando ganho de desempenho e reuso de 

unidades.  

Estes sistemas operacionais baseados em Linux e devices drives especiais, permitem 

gerenciamento de processos em ambientes multi-tarefas com execução de tarefas em 

software e hardware realocáveis.  

A escolha de componentes necessários para a infra-estrutura destes sistemas é 

relevante, como apresentado na referência [14], como memórias com capacidade de 

armazenamento dos bitstreams, interface reconfigurável que permita a comunicação entre 

módulos reconfiguráveis, bus macro, como descrito na referência [35], portas de 

configuração para sistemas reconfiguráveis dinâmicos, controlador de configuração, etc. 

No capítulo 3 descreve a infra-estrutura e a metodologia para o desenvolvimento da 

plataforma de reconfiguração parcial e dinâmica proposta nesta dissertação de mestrado, a 

qual foi denominada Aquarius. 
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Capítulo 3 

Plataforma de Reconfiguração Parcial e Dinâmica 

– Aquarius 
 

Este capítulo apresenta a plataforma para desenvolvimento de sistemas digitais que 

permite a reconfiguração parcial e dinâmica de tarefas de hardware, denominada Aquarius 

e,  sua metodologia de projeto.  

 Como mencionado anteriormente desenvolver um sistema reconfigurável parcial e 

dinâmico não é uma tarefa simples, principalmente quando implementamos um processador 

soft-core, por exemplo, o MicroBlaze da Xilinx, e as áreas de reconfiguração no mesmo 

dispositivo FPGA. Esta dificuldade pode ser devido às atuais limitações das ferramentas de 

projetos da Xilinx não suportarem o desenvolvimento de sistemas reconfiguráveis parcial e 

dinâmico de alto nível de abstração, Becker et al. [35] (capítulo 2, seção 2.3.6).  

Para contornar esta situação escolhemos uma plataforma híbrida, baseada em duas 

plataformas diferentes e mais simples de serem implementadas. Uma delas, denominada 

plataforma Mestre é baseada na arquitetura Altera, Stratix-II e, tem como  núcleo, um  

microprocessador Nios [77], o qual é  utilizado como controlador mestre de todo o sistema. 

Esta arquitetura oferece ferramentas de softwares com ambiente amigável para o projetista 

poder produzir SoCs (System-on-a-Chip) apropriados para desenvolver projetos. 

A segunda plataforma,  denominada Escrava, e aquela que efetivamente suporta 

reconfiguração dinâmica e parcial de hardware,  é implementada com um dispositivo 

Virtex-II  da Xilinx. A plataforma escrava funciona como um módulo co-processador 

reconfigurável. 

  Semelhante ao descrito na seção 2.3.3 no trabalho de Platzner et al. [16], a diferença 

entre  as abordagens é que esta última descreve uma plataforma de prototipação com  um 

sistema operacional em hardware reconfigurável, ou seja, o sistema operacional em frames 

e tarefas do usuário dividem o mesmo espaço no FPGA reconfigurável, enquanto a 

plataforma Aquarius utiliza o espaço deste FPGA, apenas para as tarefas de reconfiguração 

do usuário, apresentando maior disponibilidade de espaço no dispositivo FPGA para as 

tarefas reconfiguráveis e possibilidade de reconfiguração remota, já que microprocessador e 

áreas reconfiguráveis estão em dispositivos FPGAs distintos. 
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Na plataforma Aquarius foi utilizada a metodologia modular da Xilinx [70] para 

mapeamento, posicionamento e roteamento de unidades funcionais, para a construção dos 

arquivos de configuração (bitstreams) parciais e totais. Para assegurar à comunicação e a 

integridade dos sinais de entrada e saída comuns aos módulos reconfiguráveis (bitstreams) 

durante a reconfiguração parcial foi necessária à implementação do bus macro. 

Metodologia também utilizada por Becker et al. [35], subseção 2.3.6. 

 A seguir,  a seção 3.1 dá uma visão geral quanto a sua arquitetura. A plataforma 

Altera que oferece o suporte para a reconfiguração da plataforma Aquarius é descrita da 

seção 3.2. Na seção 3.3 apresentamos em detalhes o dispositivo da plataforma Xilinx que 

será reconfigurado de acordo com o escalonamemto de tarefas gerenciado pela plataforma 

mestre. A metodologia aplicada ao desenvolvimento da plataforma Aquarius é apresentada 

na seção 3.4, descrevendo o módulo responsável pela reconfiguração do dispositivo, 

chamado IP-SelectMAP (subseção 3.4.1).  Na subseção 3.4.1.1 apresentamos as duas fases 

deste módulo. Como foram gerados os arquivos de configuração de bitstream parcial e 

total, estes estão apresentadas na subseção 3.4.2. Na subseção 3.4.3 é descrita a arquitetura 

de software desenvolvida para a plataforma Aquarius, com a descrição do device driver 

(subseção 3.4.3.1) e rotinas de suporte ao usuário para reconfiguração (subseção 3.4.3.2). 

Por fim, na seção 3.5 a conclusão deste capítulo. 

 

3.1 – Visão geral da plataforma Aquarius 

O fluxo de projeto da plataforma Aquarius descrito no decorrer deste capítulo, desde 

rotinas de suporte ao usuário para reconfiguração até a configuração do dispositivo Virtex-

II da Xilinx, é ilustrado na figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Fluxo de Projeto da Plataforma Aquarius 

 

O fluxo de projeto da plataforma Aquarius é iniciado a partir da utilização de uma 

das rotinas de suporte ao usuário para reconfiguração do dispositivo escravo Virtex-II, 

ipsm_prog ou ipsm_esc, que estão descritas na seção 3.4.3.2. Dependendo da rotina 

utilizada, a API do SO µCLinux associa o driver, que oferece o suporte a reconfiguração, 

ao módulo de reconfiguração IP-SelectMAP. O IP-SelectMAP é o IP responsável pela 

programação total ou parcial do FPGA da Xilinx, da plataforma escrava. Assim, o 

processador soft core Nios pode gerenciar o envio dos bitstreams ao módulo IP-

SelectMAP, através do suporte de um SO µCLinux e device driver, IPSM ou IPSM_IRQ, 

descritos na subseção 3.4.3.1.  

  Os bitstreams parciais e totais são  desenvolvidos para o FPGA Virtex-II da Xilinx 

através da metodologia de geração de arquivos modular da Xilinx [74] [70] [72] [73], 

descrito nos apêndices B e D.   
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3.2 –Plataforma Mestre 
 

 Para o desenvolvimento da plataforma Aquarius foi preciso escolher uma 

plataforma que nela fosse possível: oferecer suporte de reconfiguração, que permitisse a 

integração de sistemas programáveis sobre chips (System-on-a-Programmable-Chip ou 

apenas SOPC); embarcar um sistema operacional, disponibilizar memórias de massa 

(flashcard) com capacidade para armazenar informações do sistema e sistema operacional, 

além de ferramentas de desenvolvimento acessíveis ao usuário. Uma destas plataformas, a 

plataforma Stratix-II da Altera [3],  foi a escolhida, por permitir o desenvolvimento rápido 

de componentes de hardware, por exemplo IP-SelectMAP, possui uma CPU de bom 

desempenho, além de um barramento rápido e toda infra-estrtura de memória de massa 

adequada. A tabela 3.1  apresenta  algumas das características desta plataforma. 

 

Tabela 3.1 – Características da placa Stratix-II da Altera 

FPGA: Stratix-II com mais de 13.500 módulos lógicos adaptáveis e 1,3 milhão de 
bits de memória sobre chip; 
Barramento Avalon de 32 bits 
Memórias: 16 Mbytes de memória flash; 1 Mbyte de RAM estática; 16 MBytes de 
SDRAM; 
Lógica on-board para configuração do dispositivo Stratix-II da memória flash; 
Porta Serial RS-232; 
Cartão de memória compact flash de 16 MBytes; 
Conector JTAG para programação via cabo; 
Dispositivo Ethernet on-board; 
7 LEDs, 4 botões, display de 7 segmentos, etc. 

 

 Nesta tabela podemos observar a estrutura física fornecida pela plataforma Stratix-II 

da Altera. A Altera é um dos pioneiros no mundo em soluções de sistemas programáveis 

em chips reconfigurávies (SoPC), combinando tecnologia lógica programável com 

ferramentas de software e propriedade intelectual (IP).  

A Altera possui a ferramenta SOPC Builder [67], uma das pertencentes ao 

framework   Quartus-II [66], que permite a fácil integração de IPs pertencentes à biblioteca 

da Altera com aqueles produzidos pelo cliente.  

 As principais funcionalidades da ferramenta SOPC Builder são: 

• Permitir a criação de componentes personalizados pelo usuário e incluí- los no seu 

sistema; 
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• Permitir o mapeamento das portas do IP; 

• Criar pacotes de suporte à placa sobre mapeamento de memória e componentes do 

sistema gerado. 

  

3.2.1 – Barramento Avalon 

 

 O barramento de comunicações da plataforma Aquarius é o barramento Avalon 

[61], oferecido pela plataforma Altera. Este barramento síncrono, que pode ter 16  ou 32 

bits de largura,  é uma interface projetada para permitir a conexão de processadores, 

periféricos, memórias, DMA (Direct Memory Access), etc. reunidos em um chip 

programável no ambiente Nios.  

Este barramento serve de interface de comunicação entre as duas plataformas que 

compõem Aquarius. Através dele a plataforma Mestre pode realizar as configurações da 

plataforma Escrava, via módulo de reconfiguração IP-SelectMAP, descrita na seção 3.4.1.  

 Os principais sinais do barramento Avalon utilizados no projeto da plataforma 

Aquarius estão descritos na tabela 3.2 [61]. 

 

Tabela 3.2 – Sinais do Barramento Avalon 

Sinal Largura Direção Descrição 

clk 1 Entrada Relógio do sistema e do barramento. 
reset 1 Entrada Sinal que inicializa o sistema. 
chipselect 1 Entrada Quando desativado, o escravo deve ignorar 

todos os outros sinais do Avalon. 
write 1 Entrada Sinal de solicitação de escrita para o escravo. 
writedata 1-32 Entrada Linhas de dados que o barramento envia para 

o escravo. 
waitrequest 1 Saída O escravo usa para travar o barramento 

Avalon, quando não é capaz de responder 
imediatamente. 

irq 1 Saída O escravo sinaliza quando precisa dos serviços 
do mestre. 

 

 Os sinais em itálico da tabela 3.2 são aqueles utilizados na implementação do 

módulo IP-SelectMAP, especificamente, na máquina de estados (figura 3.5) deste módulo. 

O comportamento destes sinais pode ser visto nas figuras 3.7 e 3.8. 
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3.3 - Plataforma Escrava 
 

 A plataforma Escrava, baseada na plataforma Virtex-II da Xilinx, funciona como 

dispositivo co-processador reconfigurável, tendo em seu núcleo o dispositivo  especial, o 

FPGA Virtex-II, que permitem reconfiguração dinâmica e parcial, em tempo de execução, 

de suas células lógicas. Lembrando que a reconfiguração dinâmica deste dispositivo no 

tempo é função de um  escalonamento prévio gerenciado pelo plataforma Mestre, descrito 

no capítulo 4. 

 Como já descrito na seção 2.2, o dispositivo Virtex-II da Xilinx permite 

reconfiguração parcial e dinâmica devido a sua arquitetura interna ser organizada em 

colunas, desta forma o usuário pode realizar reconfiguração parcial e dinâmica modificando 

estas colunas individualmente, através dos arquivos de configuração (bitstreams). 

 Na tabela 3.3 apresenta algumas das características desta plataforma. 

 

Tabela 3.3 – Características da placa Virtex-II da Xilinx 

O dispositivo FPGA Virtex-II XC2V1000-4FG456C utiliza 1 milhão de portas 
lógicas 
Apresenta grande número de interface E/S do usuário 
Memória 16M x 16 DDR SDRAM 
Memória PROM XC18V04 
Duas fontes de clock (100 MHz e 20 MHz) 
Porta RS-232 
Interfaces de programação: SelectMAP, JTAG e Serial 
Oito chaves DIP switches e dois displays de 7 segmentos, etc. 

 

3.4 - Metodologia Aplicada ao desenvolvimento da Plataforma 

Aquarius 
 

 Os projetos de circuito integrado, antigamente, eram projetados com pouco auxílio 

computacional, na maioria das vezes eram desenvolvidos manualmente. Ultimamente com 

as complexidades de projeto e as exigências de mercado, o tempo para realizar estes 

projetos se tornou crucial para o sucesso do mesmo. Portanto, surgiram ferramentas de 

CAD (Computer Aided Design) para viabilizar e auxiliar engenheiros e projetistas na 

construção e na qualidade dos projetos desde a sua especificação até a sua implementação. 
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 As ferramentas utilizadas para a construção da plataforma de reconfiguração parcial 

e dinâmica, chamada Aquarius, foram utilizadas as seguintes ferramentas de CAD: 

Quartus-II 5.1 [66] e Nios II 5.1 [65], ambos da Altera, e ISE 6.3i da Xilinx [68]. 

 A plataforma Aquarius foi desenvolvida nos ambientes Altera e Xilinx, esta 

plataforma é exibida em detalhes na figura 3.2. A plataforma Altera oferece o suporte para 

reconfigurar o FPGA da plataforma Xilinx. Neste dispositivo foi divido em duas áreas 

reconfiguráveis, área 1 e área 2, para receber as tarefas de hardware parciais e totais. As 

plataformas envolvidas pela plataforma Aquarius são Stratix-II da Altera e Virtex-II da 

Xilinx. 

 

Figura 3.2 – Visão da Plataforma Aquarius 

  

 Desenvolver uma plataforma para sistemas reconfiguráveis dinamicamente não é 

uma tarefa simples, mas com os recursos do Linux embarcado µCLinux, ou seja, funções 

API de suporte, device drivers, podem ajudar aos projetistas a criarem um ambiente para 

prototipação e teste deste sistema.  

Neste projeto o kernel do Linux embarcado (µCLinux) é embarcado para o 

processador RISC soft-core Nios da Altera. Pela flexibilidade da plataforma Linux é 

possível desenvolver ferramentas para desempenhar auto-reconfiguração dinâmica 
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complexa para o FPGA da Xilinx, no kernel do µCLinux no processador Nios, usando o 

modelo de um device driver padrão Linux [4].  

 Nesta  proposta de plataforma foram implementados dois drivers para o módulo IP-

SelectMAP, basicamente a função do driver é habilitar o sistema operacional (µCLinux) 

para interagir com o módulo de configuração IP-SelectMAP e possibilitar o envio adequado 

dos bitstreams de reconfiguração para  configuração  do dispositivo FPGA do Virtex-II,  de 

acordo com um escalonamento prévio das tarefas de configuração.  

Um módulo IP-SelectMAP e device driver IPSM (IP-SelectMAP) foram 

desenvolvidos como o módulo de reconfiguração  

 Os componentes importantes para a implementação de sistemas reconfiguráveis 

dinamicamente estão apresentados na tabela 3.4, semelhante ao apresentado em Calazans et 

al. [14] (capítulo 2, seção 2.3.8). Estes componentes representam a infra-estrutura da 

plataforma Aquarius, apresentando o local onde são gravados os arquivos de configuração 

(repositório), interface reconfigurável oferecida pela Xilinx, porta de configuração 

integrada a placa da Xilinx, o processador Nios como o controlador de configuração e o 

µCLinux como o sistema operacional embarcado. 

Tabela 3.4 - Infra-estrutura da plataforma Aquarius  

Repositório Memória Compact Flash da Altera 

Interface Reconfigurável Bus-macro da Xilinx 

Porta de Configuração SelectMAP da Xilinx 

Controlador de Configuração Microprocessador Nios da Altera 

Sistema Operacional Embarcado µCLinux 

 

 Nas seções seguintes serão descritas as participações de todos estes componentes, 

descritos na tabela 3.4, sua importância e como foram implementados. 

 

3.4.1 – Módulo de Reconfiguração – IP-SelectMAP 

 

 Para realizar a reconfiguração dinâmica e parcial foi nececessário a implementação 

de  um módulo de reconfiguração IP-SelectMAP que faz parte da plataforma Aquarius, 

como mostrado na figura 3.3. O processador Nios que gerencia a reconfigurção do FPGA 

da Xilinx,  envia, quando requisitado, os bitstreams, através do barramento Avalon,  para  o 
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módulo IP-SelectMAP. Este módulo, por sua vez, é o responsável pela reconfiguração 

parcial ou total  do FPGA do Virtex-II da Xilinx. 

  

 

Figura 3.3 – Visão Geral do Módulo de Configuração IP-SelectMAP 

 

 O IP-SelectMAP foi desenvolvido em linguagem VHDL, na ferramenta de CAD 

Quartus-II 5.1 e este código, apresentado no apêndice F,  foi adicionado no SOPC Builder, 

da ferramenta Quartus, para a construção do IP-core SelectMAP. Cada IP-core que é 

construído no SOPC Builder possui um endereço base de configuração no FPGA, para que 

o mesmo possa ser identificado pelo sistema.  

O módulo IP-SelectMAP é composto por uma lógica de controle (Logic Control), 

registrador de controle (REG_Ctrl) e registrador de transferência de dados de bitstream de 

configuração (REG_Bit).  

Logic Control 

A lógica de controle é implementada através de uma máquina de estados em 

linguagem VHDL, esta lógica utiliza os sinais da interface slave SelectMAP (tabela A2 - 

apêndice A). Estes sinais e os sinais do barramento Avalon (tabela 3.2), podem ser 

observados na figura 3.3. Nesta lógica de controle os dados de configuração são 
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requisitados pelo IP-SelectMAP, através dos sinais “waitrequest” ou “irq”, descritos na 

subseção 3.4.1.1. Os sinais externos, mode e status informam o modo de configuração e se 

a configuração (total ou parcial) foi finalizada corretamente. 

A figura 3.4 apresenta a máquina de estados simplificada do módulo IP-SelectMAP, 

mais especificamente na sua lógica de controle. A implementação deste módulo foi feita de 

duas formas, com os sinais waitrequest (figura 3.4 (a)) e irq (figura 3.4 (b)).  A primeira 

requisita os dados em wait = 0 (desabilita o sinal de waitrequest) e após o recebimento 

destes dados o sinal é habilitado, wait = 1. Já a segunda o IP-SelectMAP solicita dados em 

irq = 1 (habilita interrupção) e quando recebe estes dados a interrupção é desabilitada, 

irq = 0. Mais detalhes destas implementações na subseção 3.4.1.1. A desvantagem da 

implementação do módulo IP-SelectMAP com o sinal de waitrequest é o travamento que 

este sinal realiza no processador e o destrava todas as vezes que solicita dados, 

diferentemente da implementação com o sinal irq que não trava o processador quando 

necessita solicitar dados para configurar o dispositivo FPGA Virtex-II. 

No primeiro estado (start), para ambas implementações, o módulo espera a ativação 

dos principais sinais do barramento Avalon (write e chipselect), para começar o processo de 

configuração.  

O primeiro dado (no estado read_mode) é carregado no registrador REG_ctrl que 

envia os dados e verifica o tamanho dos bitstreams e o modo de programação. O registrador 

de controle (REG_ctrl) informa o tamanho e modo de configuração (parcial ou total).  

Se o modo for total (mode = 1), o próximo estado será pulse_prog que tem o 

parâmetro de tempo igual a 300 ns [63]. Se o modo é parcial (mode = 0), os dados de 

configuração podem ser enviados, pelo registrador REG_Bit, e o processo de configuração 

é iniciado, no estado receiving_word. Antes deste estado, os dados de configuração tem 

sido solicitado pelo IP-SelectMAP, com os sinais waitrequest (figura 3.4 (a)) ou irq (figura 

3.4 (b)). O estado four_cicles representa quatro ciclos de clock CCLK necessários para 

completar a seqüência de inicialização (estado startup) [82]. Os dados de configuração de 

32 bits (bitstreams), enviados através do barramento Avalon, contém informações de seu 

tamanho e modo de programação. Estes dados são devidamente particionados no 

registrador de bitstreams (REG_Bit) e enviados byte a byte para o dispositivo (com byte-
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swapping), desde que no modo de programação paralela, o Virtex-II suporta apenas 8 bits 

de dados por vez.  

Esta máquina de estados foi baseada no fluxo de configuração do dispositivo 

Virtex-II da Xilinx, exibido na figura 3.5, utilizando os sinais de inicialização do 

dispositivo INIT, PROG_B, e o tempo de pulso mínimo do sinal de programação PROG_B 

(TPROG), até a fase seqüência de inicialização (startup).  

 

 
(a) (b) 
 

 
 
 

Figura 3.4 – Máquina de estados simplificada do módulo IP-SelectMAP. (a) para a 

implementação com waitrequest. (b) para a implementação com irq 

 

Fluxo de configuração do dispositivo 

 A figura 3.5 ilustra o fluxo de configuração do dispositivo Virtex-II da Xilinx. O 

processo de configuração deste dispositivo envolve carregar os dados de configuração, 

bitstreams, no FPGA usando o modo slave SelectMAP, descrito no apêndice A. Há quatro 

fases no processo de configuração dos dispositivos Virtex-II da Xilinx [62], são elas: 

Ø 1ª) Limpeza da memória de configuração; 

Ø 2ª) Inicialização da configuração; 

Ø 3ª) Carregamento dos dados de configuração; 

WAIT=1 

write  
chipselect 

IRQ=1 

IRQ=0 

write  
chipselect 

IRQ=1 

WAIT=0 

WAIT=1 

WAIT=0 
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Ø 4ª) Inicialização da operação do dispositivo.  

 

 Neste fluxo percebemos que na 1ª fase há tensões mínimas para inicializar o 

dispositivo. Após esta inicialização, a memória é limpa, caso o FPGA do Virtex-II tenha 

habilitado o sinal de programação (PROG_B = 0) ou desabilitado o sinal de inicialização 

(INIT_B=0). Após a liberação da memória (2ª fase), o sinal de inicialização do dispositivo 

(INIT_B=1) é habilitado, mas para continuar o processo de configuração um pulso mínimo 

com TPROG = 300ns, do sinal de programação (PROG_B), é necessário para iniciar a 

programação do FPGA [62]. Após este tempo (TPROG) é iniciada a 3ª fase do processo de 

configuração, onde os sinais do modo de configuração (MODE) serão lidos, descritos na 

tabela A2, após a identificação do modo de configuração, no caso da plataforma Aquarius é 

slave SelectMAP, o dispositivo está preparado para receber os dados de configuração, desta 

forma o módulo de reconfiguração IP-SelectMAP pode começar a enviar estes dados para 

programar o dispositivo FPGA Virtex-II. Estes dados são data frames, ou seja, a 

configuração nos FPGAs Virtex-II é realizada através de colunas, ilustrado na figura 3.2, e 

cada coluna corresponde a um frame, que representa a menor informação que pode ser 

armazenada na memória de configuração do FPGA. Durante esta fase, ocorre à verificação 

da integridade dos dados de configuração, através do CRC (Cyclic Redundancy Checking), 

que deve ser desempenhada antes da inicialização do dispositivo. 

 A 4ª fase acontece quando o dispositivo tem recebido todos os dados de 

configuração e o sinal DONE é habilitado, informando a finalização da programação, são 

necessários mais quatro ciclos de clock para completar a seqüência de inicialização 

(Startup) [82]. 
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Figura 3.5 - Fluxo de configuração do dispositivo Virtex-II da Xilinx 

 O controle do fluxo de dados de configuração enviado ao dispositivo FPGA, através 

do módulo IP-SelectMAP, é feito através do controle do clock CCLK (Controlled CCLK), 

ilustrado na figura 3.6. O controle do clock depende dos sinais da interface SelectMAP, a 

saber, o sinal de programação (PROG_B=1) e o sinal de inicialização (INIT_B=1). O 

1ª Fase 

2ª Fase 

3ª Fase 

4ª Fase 
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carregamento dos dados DATA[0:7], em pacotes de bytes, enviados ao dispositivo FPGA, 

acontece na subida do clock CCLK, quando os seguintes sinais da interface SelectMAP 

forem habilitados: CS_B = 0 e RDWR_B = 0 (ativado para escrita). 

 

Figura 3.6 – Dados de configuração dependentes do clock controlado (CCLK) 

 

Como os dados de configuração são enviados ao módulo IP-SelectMAP, via 

barramento Avalon, o fluxo de dados de configuração só pode ser iniciado, após os sinais 

do Avalon (write e chipselect) serem habilitados simultaneamente, como explicado 

anteriormente no funcionamento da máquina de estados do IP-SelectMAP (figura 3.4). 

Estes dados de configuração precisam ser permutados (byte-swapping) antes de serem 

enviados para o dispositivo Virtex-II, pois a ordem dos bits de dados enviados para o 

módulo IP-SelectMAP está no formato diferente em que o dispositivo Virtex-II pode ler. A 

seção A3 do apêndice A descreve com detalhes esta permutação. 

Na subseção seguinte, descreve o controle de fluxo de dados de configuração para 

as implementações do IP-SelectMAP, com os sinais “waitrequest” e “irq”. 

 

3.4.1.1 – Transferência de dados via módulo IP-SelectMAP 

 

 Duas formas diferentes de transferência de dados para configurar o dispositivo 

FPGA, via módulo IP-SelelectMAP, foram desenvolvidas:  modo waitrequest e modo  

interrupção  (irq).  

  Os dois modos de transferência de dados  são  descritas abaixo: 
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a) IP-SelectMAP com o sinal “waitrequest” 

 

 Na primeira fase da plataforma desenvolvemos o módulo IP-SelectMAP que 

manipula o sinal waitrequest do barramento Avalon, como ilustrado na figura 3.7. 

Basicamente, o IP-SelectMAP habilita o sinal waitrequest, após os sinais writedata, write e 

chipselect serem habilitados, para que o barramento Avalon espere até que este módulo 

libere o sinal, quando estiver pronto para receber mais dados.  

Como esta versão do SelectMAP não tem buffer interno, o sinal de waitrequest é 

usado aqui para controlar o fluxo de dados (palavras de 32 bits), via barramento Avalon. A 

cada leitura a palavra precisa ser decomposta em bytes e enviadas adequadamente ao 

dispositivo Virtex-II. Após este procedimento, este sinal é desabilitado e uma nova palavra 

pode ser recebida através do barramento. Uma forma mais eficiente, em desenvolvimento, é 

a utilização de um buffer no módulo SelectMAP. A forma de transferência destes dados 

utilizando o sinal waitrequest do barramento Avalon pode ser vista na figura 3.7. 

 
Figura 3.7 – Transferência de dados com estado de espera (waitrequest) variável [61] 

 
 Nesta figura observa-se o comportamento dos sinais de controle e dados entre o 

barramento Avalon e o módulo IP-SelectMAP, utilizando o sinal waitrequest para o 

controle de transferência dos dados para o dispositivo. A seqüência de sinais deve ser 

preservada para evitar eventuais problemas de perdas de dados válidos no processo de 

reconfiguração do dispositivo, ou seja, a ação conjunta dos sinais write e chipselect é 

essencial. Estes dados de 32 bits são enviados pela plataforma Mestre ao módulo IP-

SelectMAP  com o suporte do SO µCLinux e device driver. Sempre que o módulo 

necessitar de mais palavras, o sinal waitrequest é desabilitado, desta forma o mestre do 

sistema (processador Nios) pode enviar uma nova palavra, e após o recebimento destes 

dados de 32 bits, o sinal waitrequest é habilitado até a transferência destes dados de byte 

em byte ao dispositivo FPGA.  
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b) IP-SelectMAP com o sinal “irq” 

 

Neste segundo método de transferência de dados as plataformas são sincronizadas 

através do sinal de interrupção  (irq). O sinal é ativado pelo módulo IP-SelectMAP, sempre 

que solicitar dados de 32 bits ao mestre (Nios). A figura 3.8 mostra os sinais envolvidos 

neste modo de transferência de dados: writedata, write e chipselect. O módulo IP-

SelectMAP  só é atendido pelo mestre, através do seu número de interrupção, como todos 

os outros dispositivos conectados ao barramento. Este métdodo diferentemente do 

waitrequest,  não dedica o  barramento Avalon  integralmente para as suas operações de 

transferência de dados.  

 A figura 3.8 apresenta os sinais de controle utilizados durante o processo de 

interrupção (irq) do barramento Avalon. Esta figura é similar à figura 3.7, exceto pela troca 

de sinais de solicitação de transferência de dados.  

 
Figura 3.8 - Transferência de dados com sinal de interrupção (irq) 

 

Quando o sinal de interrupção (irq) é ativado pelo periférico IP-SelectMAP, o 

mestre (cpu Nios), envia, via barramento Avalon, os dados de configuração (writedata), 

com o suporte do SO µCLinux e device driver estes dados são enviados de palavra em 

palavra ao módulo IP-SelectMAP. Quando o módulo necessitar de mais palavras o sinal de 

interrupção é habilitado e desabilitado após o recebimento da palavra.  

Dependendo da aplicação do projeto, as duas implementações para o módulo IP-

SelectMAP desenvolvidas podem servir para diferentes situações. Por exemplo, caso o 

projeto necessite apenas realizar reconfiguração parcial e dinâmica, com o controlador (cpu 

Nios) servindo apenas ao dispositivo IP-SelectMAP, quando este necessita receber dados 

no menor tempo possível, a implementação com o sinal waitrequest é o melhor candidato. 

Por outro lado, um projeto que necessite de gerenciamento de mais dispositivos, o 

controlador não deveria permanecer ocupado com um único dispositivo quando este 
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necessita dos serviços do mestre. Neste caso a implementação com irq torna-se o melhor 

candidato para estas necessidades. 

O capítulo 4 apresenta resultados dos tempos de transferência dos bitstreams, 

implementados com estes dois métodos. 

 

3.4.2 – Arquivos de configuração – Bitstreams  

 

 Os arquivos de configuração, bitstreams, determinam a funcionalidade para os 

dispositivos FPGAs [2][26]. Para desenvolver uma aplicação na plataforma Aquarius, que 

permita reconfiguração parcial e dinâmica é necessário à geração destes arquivos de acordo 

com o tipo de configuração desejada, parcial ou total.  

 A metodologia geralmente utilizada para a geração destes bitstreams na arquitetura 

Xilinx é o Fluxo de Projeto Modular da Xilinx [74] [70] [72] [73], descrita no apêndice B. 

Esta metodologia foi implementada através da ferramenta ISE 6.3i da Xilinx (seção B.1.2 

do apêndice B). Esta metodologia começa a partir da especificação de projeto, síntese 

lógica, implementação até a geração dos bitstreams para configurar o FPGA. Os arquivos 

utilizados para a geração dos bitstreams parciais e totais através da Metodologia de Projeto 

Modular da Xilinx estão no apêndice F. 

 Os bitstreams parciais e totais (módulos reconfiguráveis) gerados pela metodologia 

modular da Xilinx, para configurar o dispositivo FPGA Virtex-II, não são independentes, 

ou seja, há sinais de entrada ou saída comuns aos módulos reconfiguráveis.  Assim, para 

assegurar à comunicação e a integridade destes sinais durante a reconfiguração parcial, é 

necessária a implementação de um componente especial denominado bus macro [71]. A 

implementação do bus macro é acompanha pelo arquivo de configuração (bm_4b_v2.nmc) 

[72] [73], fornecido pela Xilinx. Os apêndices B e C descrevem a sua implementação. Este 

arquivo .NMC (bm_4b_v2.nmc) faz parte da biblioteca Macro (bus macro) e contém as 

definições de uma Macro física para implementação no dispositivo FPGA. 

 O formato dos arquivos de bitstreams parciais e totais gerados pela metodologia 

modular da Xilinx é do tipo .BIT. Este formato é utilizado para reconfiguração parcial e 

dinâmica do dispositivo Virtex-II através da ferramenta iMPACT [75] da Xilinx. Nesta 

ferramenta o processo de reconfiguração é manual. Conseguimos realizar, com sucesso, a 

reconfiguração do dispositivo Virtex-II com os arquivos de bitstreams .BIT total e parcial, 
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usando a ferramenta iMPACT, através da interface JTAG. O mesmo procedimento foi 

utilizado por Bobda et al. [71].  

O objetivo da Plataforma Aquarius é tornar este processo de reconfiguração parcial 

e dinâmico automáticos. Mas para isso foi preciso converter o formato do arquivo .BIT para 

o formato .BIN.  

Os dados de bitstreams no formato .BIN são aqueles utilizados para configurar o 

dispositivo FPGA Virtex-II. Estes arquivos .BIN são representações binárias dos bitstreams 

de configuração usados por microprocessadores durante a programação destes dispositivos 

[71]. O gerador que formata os arquivos .BIT em formato .BIN é a ferramenta PROMGen 

[78] [62] da Xilinx, descrito no apêndice D. 

 

3.4.3 – Arquitetura de Software para Plataforma Aquarius 

 

 A complexidade em desenvolver sistemas de computação reconfiguráveis, parcial e 

dinâmico, em um dispositivo FPGA, é devido a pouca disponibilidade de dispositivos 

capazes de realizar esta função e poucas ferramentas de CAD para projetar estes sistemas 

[2]. O gerenciamento automático desta reconfiguração também não é uma tarefa simples.  

 Mesmo com a posse de um dispositivo que ofereça reconfiguração parcial e 

dinâmica, e dominando as ferramentas e técnicas no desenvolvimento de bitstreams 

parciais e totais, nos deparamos com o objetivo principal no desenvolvimento de uma 

plataforma que realize estas reconfigurações automaticamente sem o auxílio do usuário. 

Uma solução apresentada no trabalho de Williams et al. [4] é que estes sistemas complexos 

podem ser desenvolvidos através de um sistema operacional embarcado, o µCLinux, por 

exemplo, como um verdadeiro hospedeiro para este sistema, auxiliando o projetista na 

utilização da plataforma reconfigurável. 

Portanto foi desenvolvida uma arquitetura de software, para a plataforma Aquarius, 

utilizando o SO µCLinux com o objetivo de oferecer, comunicação, gerenciamento e 

flexibilidade ao usuário para realizar reconfiguração parcial e dinâmica no dispositivo 

FPGA. 

Os principais componentes básicos desta arquitetura de software são: o kernel do 

sistema operacional, µCLinux, device driver para o IP-SelecMAP, e as rotinas de suporte 

ao usuário (ipsm_prog e ipsm_esc) para reconfiguração, como ilustrada na figura 3.9.  
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A ferramenta Quartus II 5.1. [65] da Altera tem sido utilizada para a integração e 

implementação do driver, a imagem do kernel e rotinas de suporte ao usuário para 

reconfiguração. 

 
Figura 3.9 - Arquitetura de Software para a Plataforma Aquarius 

 

Existem várias versões para o µCLinux, mas a versão 2.6 foi utilizada e adaptada 

para a plataforma do processador Nios II pela Microtronix [27] [63].  

Projetos envolvendo Linux têm sido reconhecidos ultimamente e crescido nas 

pesquisas de arquiteturas de computadores. O sucesso do µCLinux se deve a portabilidade 

deste sistema operacional em microprocessadores, por oferecer código fonte acessível e 

modificável pelo projetista, mantendo o propósito de código aberto do Linux. 

O SO µCLinux gerencia hardware e recursos de software encontrados na 

plataforma Aquarius.  

Os principais recursos são: file system, dispositivos e rotinas de suporte ao usuário. 

Este SO gerencia especialmente o dispositivo IP-SelectMAP, através dos seus drivers, 

dependendo das suas versões, por exemplo, IPSM e IPSM_IRQ, descritos na tabela 3.4. 

 

3.4.3.1 – A Implementação dos Device Drivers 

 

  O componente device driver tem como principais funções: controlar o componente 

de hardware específico, fornecer serviços para outros componentes de software e verificar 

erros. O driver é o responsável pela comunicação entre o hardware (o Virtex-II) e a 

interface de programação bem definida (interface com o usuário), obedecendo ao 

comportamento e as restrições do dispositivo IP-SelectMAP, que foi implementado de duas 

formas, como mostra a tabela 3.5. Nestas restrições o driver deverá enviar os dados ao 

dispositivo de palavra em palavra (32 bits) a cada solicitação do dispositivo. 
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Tabela 3.5 – Descrição dos drivers do módulo IP-SelectMAP 

Drivers Descrição 

IPSM 
Criado para o módulo (ou dispositivo) IP-SelectMAP 

implementado com o sinal “waitrequest” 

IPSM_IRQ 
Criado para o módulo (ou dispositivo) IP-SelectMAP 

implementado com o sinal “irq” 

 

 Na tabela 3.5 observamos as descrições dos drivers desenvolvidos para a plataforma  

Aquarius, para cada implementação do IP-SelectMAP, cada driver é flexível, ou seja, os 

drivers desenvolvidos podem ser utilizados para ambas rotinas de suporte ao usuário 

desenvolvidas, ipsm_prog e ipsm_esc, ilustradas na tabela 3.6. Deixando as restrições de 

como utilizar o dispositivo, para as rotinas de suporte ao usuário. O driver oferece o suporte 

ao módulo IP-SelectMAP para reconfigurar o dispositivo FPGA Virtex-II. 

Nas rotinas de suporte ao usuário devem ser observadas as seguintes restrições: 

• Configurar o dispositivo totalmente para depois reconfigurá- lo parcialmente;  

• A primeira escrita é direcionada para o registrador de controle do módulo IP-

SelectMAP, que informa o tamanho e o modo do bitstream.  

 

O device driver segue os protocolos impostos pelo módulo IP-SelectMAP, para 

ambas implementações, com o modo waitrequest  ou com o modo de interrupção (irq). 

 O driver é modelado e implementado em camadas, onde cada camada tem funções 

específicas. As camadas driver kernel e HAL fazem parte do driver. Estas camadas estão 

apresentadas na figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Camadas do device driver 
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 A camada HAL (Hardware Abstration Layer) é a mais próxima do hardware. Esta 

camada fornece funções para acessar o dispositivo Virtex-II, que estão disponíveis no SO 

µCLinux e foram devidamente portadas para o processador Nios II. Através destas funções, 

o driver pode acessar o módulo IP-SelectMAP, sem se preocupar com o controle de 

transferência de dados para a configuração do dispositivo. 

 A camada seguinte, chamada driver kernel, pode ser considerada o “cérebro” do 

driver. Esta camada é responsável pelo controle do modo de operação, seqüência de 

operação e verificação do processo de reconfiguração. O modo de operação é determinado 

através de comando com parâmetros enviados através da rotina de suporte ao usuário, estes 

comandos podem ser visto na tabela 3.6. 

Esta camada garante que a configuração total deve ser o primeiro serviço solicitado, 

para posteriores reconfigurações parcia is. [62] [74].  

 A camada superior, chamada OS API (Application Programming Interface), é 

responsável pela comunicação com a interface kernel do SO. O driver IPSM ou IPSM_IRQ 

implementa as seguintes funções [64]: 

• ipsm_open – função chamada pelo kernel para abrir o dispositivo; 

• ipsm_write – escreve um número especificado de bytes do buffer espaço do usuário 

para o IP-SelectMAP; 

• ipsm_ioctl – função para especificar o modo de configuração, parcial ou total. 

• ipsm_init - função que associa o driver ao dispositivo 

 

 Estas camadas implementam o driver do IP-SelectMAP. Ele torna possível a 

integração do módulo IP-SelectMAP dentro do kernel do µCLinux, usadas através da rotina 

de suporte ao usuário. O driver é compilado e unido ao kernel no momento na geração da 

imagem do kernel. Para isso, a ferramenta de geração da imagem do kernel tem sido 

configurada para incluir o driver. Esta ferramenta de geração de imagem do kernel é uma 

interface de configuração do SO µCLinux (plug in). Ela foi instalada no software Nios II 

5.1, para configuração da estrutura total do sistema operacional, a saber, device driver, 

periféricos da plataforma, etc., facilitando ao projetista a configuração do sistema 

habilitando ou desabilitando dispositivos.  

Neste plug in é possível visualizar os dispositivos device driver criados para a 

plataforma Aquarius, descritos na tabela 3.4, facilitando na escolha do driver dependendo 
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do dispositivo IP-SelectMAP, se implementado com “waitrequest” ou “irq”, ou seja, IPSM 

ou IPSM_IRQ, respectivamente.  

Após estas configurações o driver é compilado e unido para a imagem do kernel 

automaticamente. Na ferramenta de CAD Nios II 5.1, um dispositivo foi adicionado para o 

filesystem, chamado /dev/ipsm ou /dev/ipsm_irq, para a representação do dispositivo IP-

SelectMAP, descrito na tabela 3.5.  

Na inicialização, o kernel chama a função “ipsm_init” e associa o driver IPSM para 

o dispositivo /dev/ipsm e o driver IPSM_IRQ pra o dispositivo /dev/ipsm_irq.  

 O /dev/ipsm ou /dev/ipsm_irq são exemplos de módulos tipo character (ou char) 

[32]. O módulo char faz parte da classe de módulos do sistema operacional, para viabilizar 

o SO identificar o dispositivo IP-SelectMAP e acessar os bitstreams. 

 

3.4.3.2. – Rotinas de Suporte ao Usuário para Reconfiguração 

Dinâmica 
 

 As rotinas de suporte para reconfiguração foram desenvolvidas para oferecer um 

suporte no uso da plataforma reconfigurável. Assim, o usuário pode interagir diretamente 

com a plataforma e desempenhar o processo de reconfiguração através de um terminal 

remoto, um computador. Duas rotinas foram desenvolvidas: ipsm_prog e ipsm_esc. 

A tabela 3.6 descreve as rotinas de suporte ao usuário que podem ser utilizadas para 

ambos os drivers, descritos na tabela 3.5. Através de um computador digitamos os 

parâmetros de entrada de cada rotina, ou seja, o comando, o modo e o nome do arquivo. Na 

primeira aplicação, ipsm_prog, possibilita que o usuário envie os arquivos de bitstreams, 

totais e parciais para configurar o dispositivo. Para isso o usuário deve informar o tipo de 

configuração (p-parcial ou t-total). Para a segunda aplicação, ipsm_esc, desenvolvida para o 

projeto de Escalonamento de Tarefas em Hardware [28], o usuário pode realizar 

reconfiguração parcial e dinâmica, considerando a especificação de tempo real,  ilustrada na 

tabela 4.1 do capítulo 4.  Ou seja, há uma restrição de tempo com a intenção de demonstrar 

o momento da reconfiguração parcial entre uma tarefa reconfigurável e outra. Neste caso, o 

usuário deve informar sobre a aplicação num arquivo script (escalonar.txt), gravado na 

flash da plataforma Altera, que contém o escalonamento de tarefas (arquivos de bitstreams) 
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informando os modos de configuração (parcial ou total), os bitstreams correspondentes a 

estes modos e suas restrições de tempo.  

 

Tabela 3.6 – Descrições das Rotinas de Suporte ao Usuário para Reconfiguração 

Parâmetros Rotinas de 

Suporte para 

Reconfiguração 
Comando  Modo  Arquivo 

Descrição 

ipsm_prog  t  total.bin Configuração total do FPGA  ipsm_prog 

ipsm_prog  p  parcial.bin Configuração parcial do FPGA 

ipsm_esc ipsm_esc  e  escalonar.txt Envia arquivo script com as seqüências do 

escalonamento das tarefas reconfiguráveis.  

 

3.5 – Problemas e Dificuldades 

 

 A partir do protocolo do fluxo de configuração do dispositivo Virtex-II da Xilinx 

[62], foi desenvolvido o módulo de reconfiguração parcial e dinâmico, IP-SelectMAP, em 

VHDL, mas houve dificuldades em configurar o dispositivo FPGA, com o bitstream 

enviado da plataforma Altera, pois não tínhamos a certeza se todos os dados estavam sendo 

enviados totalmente ao dispositivo FPGA e se o formato deste arquivo estava correto. 

Procuramos analisar o problema, visualizando os dados que chegavam neste dispositivo, 

com o auxílio de um analisador lógico.  

 Ajustes no driver e no IP-SelectMAP foram realizados até que os dados chegassem 

no FPGA, mesmos com estes dados chegando no dispositivo, ainda não foi possível 

configurá- lo. Portanto, procuramos em diversas documentações, o formato do arquivo 

correto para configurar o FPGA, via microprocessador soft-core. Foram encontrados nas 

documentações [62] [78], dois formatos de arquivos utilizados para reconfiguração via 

microprocessador soft-core, a saber, os formatos .HEX e .BIN. Desta forma, bitstreams 

nestes formatos foram gerados, descritos nos apêndices B e D.  
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3.6 – Conclusões 
 

 Este capítulo apresentou a metodologia para o desenvolvimento de uma plataforma 

de reconfiguração parcial e dinâmica, denominada Aquarius. Esta plataforma apresenta 

uma arquitetura de software com µCLinux e device driver de forma a oferecer flexibilidade 

ao módulo IP-SelectMAP em reconfigurar o dispositivo FPGA Virtex-II. Caso não 

houvesse esta arquitetura de software seria muito mais complexa a reconfiguração do 

dispositivo.  

 Desenvolver esta plataforma não foi uma tarefa simples, pois as documentações do 

fabricante Xilinx não davam o suporte necessário para realizar reconfiguração dinâmica. 

Além disso, erros foram encontrados em algumas destas documentações, por exemplo, a 

configuração dos jumpers da placa Virtex-II não estava corretamente documentada.  

 Ao longo das tentativas de configurar o dispositivo FPGA, percebemos que a 

implementação em arquiteturas reconfiguráveis era uma tarefa extremamente sujeita a erros 

e problemas de sincronismos, ent re driver, módulo IP-SelectMAP e FPGA, também foram 

encontradas. Para funcionar é preciso que todos trabalhem em perfeita harmonia. 

Adicionalmente, a configuração não pode ser possível, se os jumpers de configuração da 

placa Virtex-II não estiverem configurados corretamente para permitir a configuração do 

dispositivo FPGA, descrito no apêndice E. 

 Após ajustes no sincronismo entre driver, IP-SelectMAP e FPGA, e com a posse do 

arquivo de configuração, bitstream, no formato correto (.BIN) e a configuração da placa 

apta para receber este bitstream, via slave SelectMAP, a configuração do dispositivo FPGA 

foi realizada com sucesso. 

 A plataforma Aquarius apresenta algumas vantagens, a saber, flexibilidade do 

usuário realizar reconfiguração parcial e dinâmica no dispositivo FPGA via terminal de um 

computador, através de um arquivo script contendo a seqüência das tarefas a serem 

escalonadas. Como a Aquarius é uma plataforma híbrida, o dispositivo FPGA Stratix-II 

controlando a reconfiguração do dispositivo FPGA Virtex-II, oferece a flexibilidade ao 

usuário reconfigurar o dispositivo remotamente, pois o microprocessador e as áreas 

reconfiguráveis estão em FPGAs distintos. Adicionalmente, oferece mais área 

reconfigurável para receber as tarefas de hardware (bitstreams) para reconfiguração do 

dispositivo Virtex-II. 
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 No capítulo 4, são apresentados os resultados da configuração parcial e dinâmica, 

através da rotina de suporte ao usuário ipsm_esc, desenvolvida especialmente para estudo 

de caso do projeto Escalonamento de Tarefas em Hardware [28]. E também apresenta 

resultados da configuração do dispositivo FPGA Virtex-II, para cada implementação 

desenvolvida no IP-SelectMAP. 
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Capítulo 4 

Exemplos 
 

Este capítulo apresenta um exemplo representativo para o Escalonamento de Tarefas 

em Hardware [28] na plataforma Aquarius.  

O exemplo, em reconfiguração parcial e dinâmica, foi resultado da execução de 

tarefas escalonadas a partir de um escalonamento estático. As tarefas foram escalonadas no 

tempo e executadas simultaneamente em duas áreas reconfiguráveis do FPGA Virtex-II da 

Xilinx.   

 As seções deste capítulo encontram-se organizados da seguinte forma: a seção 4.1 

descreve o exemplo em detalhes e o escalonamento de tarefas em hardware e, um estudo 

comparativo dos tempos de transferência dos dados de configuração, para as 

implementações do IP-SelectMAP por wait (waitrequest) e interrupção (irq). A seção 4.2 

apresenta os resultados da implementação na plataforma Aquarius. A conclusão deste 

capítulo é apresentada na seção 4.3. 

 

4.1 – Escalonamento de Tarefas em Hardware 

 

 As tarefas do escalonamento, descritas na tabela 4.1, foram sintetizadas como 

tarefas de hardware simples, que emulam funções lógicas, adicionadas de um retardo de 

execução, que são as restrições de tempo. Este retardo funciona como o deadline associado 

à tarefa. Assim temos a rotina de suporte ao usuário sendo implementada na forma de 

funções lógicas devidamente temporizadas e com deadline para a execução de todas as sete 

tarefas.  

Tabela 4.1 – Arquivo do Escalonamento de Tarefas em Hardware 

Modo Tarefas reconfiguráveis Restrições de tempo (ms) 
Total top1.bin 1000 

Parcial nxor.bin 6500 
Parcial nor.bin 8000 
Parcial   nand.bin 5000 
Parcial or.bin 3000 
Parcial ornot.bin 9,5 
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O aplicativo, ipsm_esc, é utilizado para executar a seqüência de tarefas de 

reconfiguração parcial e dinâmica, segundo o escalonamento utilizando no modelo 

proposto na tese de doutorado [28]. Esta tese apresentou uma metodologia para geração de 

escalonamento estático de tarefas em tempo real para arquiteturas dinamicamente 

reconfiguráveis, tendo como arquitetura alvo, os dispositivos FPGAs da família Virtex-II 

da Xilinx.  

 No exemplo em discussão, foram geradas sete tarefas possíveis de serem 

escalonadas. Estas tarefas foram sintetizadas para a geração dos arquivos de configuração 

parciais (bitstreams) através do uso da metodologia de projeto modular da Xilinx, descrito 

no apêndice B. O dispositivo utilizado para reconfiguração da plataforma Aquarius, o 

FPGA Virtex XC2V1000, possui 1 Milhão de gates equivalentes da Xilinx, com 1104 

frames de configuração e o tempo de configuração total do dispositivo é 9,36ms [62] 

(apêndice E). Assim,  o tempo de configuração de cada frame é aproximadamente 8,5µs. 

Cada coluna de CLB apresenta 48 frames [62], desta forma cada coluna de CLB precisa de 

pelo menos 48 X 8,5 µs ˜ 0,4 ms para reconfiguração.  

As sete tarefas desenvolvidas, no exemplo,, foram projetadas para cada uma  ocupar 

18 colunas de CLBs [28]. Desta forma o tempo de reconfiguração para 18 colunas de CLBs 

pode ser estimado em 18 X 48 X 8,5 µs ˜ 7,4 ms.  

 A figura 4.1 ilustra graficamente a seqüência do escalonamento das sete tarefas, que 

configuram as duas áreas do dispositivo Virtex-II, como descritas na tabela B1, do apêndice 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Seqüência do escalonamento de tarefas em hardware [28] 
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Na figura 4.1 TbpA, Tbt e Te, significam respectivamente, o tempo de transferência do 

bitstream parcial da tarefa A, tempo de transferência do bitstream total (tarefas A e E) e 

tempo de transferência total do escalonamento.  

Observe que o dispositivo foi particionado em duas áreas, as quais serão 

reconfiguradas parcialmente, a saber: na área 1, comportará as tarefas A, D, F, B e C,  

enquanto que a área 2 comportará as tarefas E e G.  

Nesta figura podemos observar a dependência entre as tarefas e sua seqüência no 

processo de reconfiguração do dispositivo. Por exemplo, a tarefa D só poderá ser executada 

após o término da execução da tarefa A. 

 A primeira configuração do dispositivo FPGA é sempre total, permitindo habilitar a 

opção persistente no dispositivo, cujo objetivo é forçar os pinos do FPGA a guardarem as 

suas configurações mesmo após a configuração do dispositivo ser completada. Se esta 

opção não é habilitada, aplicações que empregam reconfiguração parcial, reconfiguração 

dinâmica ou readback não serão possíveis de serem realizadas [62].  

Assim, na seqüência, teríamos inicialmente a configuração do dispositivo com o 

bitstream total, “top1.bin”, do arquivo script, o qual inicializa a configuração do FPGA. 

Este arquivo é composto por duas tarefas, as funções lógicas xor (tarefa A) e and (tarefa E), 

visualizadas na figura 4.1. Estas tarefas configuram cada área do dispositivo. A restrição de 

tempo deste bitstream significa que 1 segundo após a configuração total (top1.bin), a tarefa 

seguinte (nxor.bin) poderá começar a reconfigurar parcialmente o FPGA (na área 1). O 

mesmo processo ocorre para as próximas tarefas de reconfiguração, levando-se em conta a 

seqüência do escalonamento previamente estimado.  

 

4.1.1 – Estudo Comparativo dos Tempos de Transferência dos 

Dados de Configuração 

 

 As medidas dos tempos de transferência total dos bistreams (parcial e total), como 

exemplo, foram realizadas para cada implementação do módulo IP-SelectMAP, levando-se 

em conta todo overhead do sistema operacional e gargalo de barramento, como exibido na 

tabela 4.2. 

Relembrando, o módulo IP-SelecMAP, é o módulo responsável pela programação 

do FPGA. Este módulo foi projetado de duas formas distintas neste exemplo, visando a 
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análise de desempenho na transferência de dados entre a plataforma mestre (Altera) e a 

escrava (Xilinx).  

Assim, inicialmente a interface IP-SelectMAP, foi implementada através do método 

wait, utilizando-se o sinal de waitrequest para controlar o tempo de transferência dos dados, 

garantindo o sincronismo no barramento Avalon. O segundo método utilizado foi a 

implementação do IP-SelectMAP com interrupção da CPU master (Nios), através do sinal 

irq.  

A aplicação "ipsm_prog", tabela 3.5, permite que o usuário controle o envio dos 

bitstreams totais e parciais para configurar o FPGA.  

Enviando um bitstream total para configurar o FPGA foi possível medir, através de 

um osciloscópio (Modelo Agilent MSO 6012A 100MHz), a transferência total deste 

bitstream, isto é, a transferência a partir da solicitação do IP-SelectMAP, com o sinal 

waitrequest ou irq, de uma palavra de 32 bits ao driver até a transferência completa deste 

bitstream ao FPGA. A transferência total leva em consideração os tempos de overhead do 

sistema operacional e o gargalo de barramento. Entende-se como overhead do SO como 

uma cópia de uma página de dados (4kB) do espaço do usuário para o espaço do kernel 

(buffer do driver).  

 

Tabela 4.2 – Análise dos tempos de transferência total dos bitstreams do exemplo 

Tempo de transferência total Implementações 

do IP-SelectMAP 

Tempo médio de 

cada palavra 

enviada ao FPGA 

(µs) 

Bitstream 

Total 

(ms) 

Bitstream 

Parcial 

(ms) 

IP-
SelectMAP_WAIT 

˜ 10,2 

 

˜ 1300 ˜ 80 

IP-
SelectMAP_IRQ 

˜ 35,2 

 

˜ 4500 ˜ 280 

 

 O tempo médio de cada palavra enviada ao FPGA, descrito na tabela 4.2, foi 

estimado a partir do tempo de transferência total do bitstream, para cada implementação, 

baseado nos bitstreams total e parcial da tabela 4.3, como exemplo. Este tempo médio 
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corresponde à soma dos tempos médios de cada palavra enviada do SO ao driver e deste 

para o FPGA. O tempo médio estimado pode ser comparado ao tempo médio (T8) medido, 

exibido nas tabelas 4.4 e 4.5, para as implementações do IP-SelectMAP com wait e irq, 

respectivamente. 

 

 Tabela 4.3 - Dados dos bitstreams parcial e total (exemplo) 

Bitstreams Tamanho (kBytes) Palavras (32 bits) 
Total ˜ 512 ˜ 128000 

Parcial ˜ 32 ˜ 8000 
  

 Nas subseções seguintes são exibidas as medidas realizadas, detalhadamente, para 

cada implementação do IP-SelectMAP, apresentando medidas do tempo de transferência 

total do bitstream: tempo em que o IP-SelectMAP envia uma palavra de 32 bits ao FPGA; 

o tempo em que o driver transfere uma palavra de 32 bits ao IP-SelectMAP; o tempo de 

overhead do sistema operacional; o tempo de transferência de um pacote de 4kB ao FPGA, 

etc. O pacote de 4kB é definido em função do tamanho de página do SO. Nesse caso o 

tamanho definido é 4kB [32].  

 

4.1.1.1 - Medidas com o SelectMAP_WAIT 
 

 O método com transferência de dados com o sinal wait (waitrequest) implica dizer 

que quando os dados são solicitados pelo IP-SelectMAP_WAIT, o barramento Avalon  só é 

liberado a cada solicitação de dados, ou palavras de 32 bits.  

Portanto, como não há outro dispositivo, na plataforma Aquarius, que utiliza o sinal 

“waitrequest” o módulo IP-SelectMAP monopoliza o barramento, e o processador Nios o 

atende sempre que ele solicita mais dados. O fato do processador não estar livre para outras 

tarefas, é uma grande desvantagem para o IP-SelectMAP_WAIT. 

As restrições de tempo para cada bitstream, mostradas na tabela 4.1, foram baseadas 

no tempo de transferência total para os bitstreams total e parcial, com a implementação IP-

SelectMAP_WAIT, exibido na tabela 4.2. Como estas restrições de tempo são superiores 

ao tempo de transferência total de cada bitstream, o escalonamento das tarefas é executado 

com folga, possibilitando observar a transição de uma tarefa para outra. Quanto maior a 

restrição de tempo maior poderá ser o tempo para escalonar as tarefas.  
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Para efeito de demonstração, estas restrições de tempo, foram inclusas para 

visualizar as tarefas sendo reconfiguradas no dispositivo. Sem elas não seria possível 

observar a transição de uma tarefa para outra.  

Assim, o tempo de transferência total estimado para o escalonamento de todas as 

tarefas, com as restrições de tempo, no mínimo, igual ao tempo de transferênc ia total de um 

bitstream (parcial ou total), é aproximadamente Te = 2 segundos, para a implementação IP-

SelectMAP_WAIT. 

 A tabela 4.4 apresenta as medidas realizadas com o auxílio do osciloscópio e 

algumas destas medidas, com valores aproximados, podem ser visualizadas nas figuras 4.2, 

4.3 e 4.4.  

Tabela 4.4 – Tempos medidos para a implementação IP-SelectMAP_WAIT 

Sinal T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

WAIT 1,32 s 1,1 us 460 ns 1,6 us 1,56 ms 9 ms 9us 10,5 us  

 

Onde: 

T1 = Tempo de transferência total do bitstream (total) 

T2 = Tempo em que o IP-SelectMAP envia uma palavra de 32 bits ao FPGA 

T3 = Tempo em que o driver transfere uma palavra de 32 bits ao IP-SelectMAP 

T4 = Tempo de transferência de uma palavra do driver até o FPGA (˜  T2+T3) 

T5 = Tempo de envio de 1 pacote (4kB) ao FPGA (̃  1000 * T4) 

T6 = Tempo médio do overhead do SO µCLinux (˜ 1000 * T7) 

T7 = Tempo médio de envio de uma palavra pelo SO 

T8 = Tempo médio de envio de uma palavra do SO até o FPGA (˜  T4+T7) 

  

 O tempo total de transferência de um bitstream (T1) pode ser calculado pela 

seguinte expressão: T1 ˜  NB * (T2 + T3 + T7), onde NB é o número de palavras de 32 bits de 

um bitstream (total ou parcial). 

As figuras 4.2, 4.3 e 4.4, exibem os resultados dos tempos para a implementação do 

IP-SelectMAP_WAIT, obtidos no osciloscópio. 
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Figura 4.2 – Ilustração da medida do tempo T1 (escala horizontal: 200ms/div) 

 

 Na figura 4.2 apresenta o tempo de transferência do bitstream total (tabela 4.3) com 

T1 ˜ 1,32s. A figura 4.3 apresenta o tempo em que o driver transfere uma palavra ao IP-

SelectMAP (T3 ˜ 460 ns) e o tempo em que o IP-SelectMAP envia esta palavra ao 

dispositivo FPGA (T2 ˜ 1,1 us), a soma dos tempos T2 e T3 representa o tempo de 

transferência de uma palavra de 32 bits ao dispositivo FPGA (T4 ˜ 1,6 us).  

 

 
Figura 4.3 - Ilustração das medidas dos tempos T2 e T3 (escala horizontal: 500ns/div) 

T1 

T2 

T3 
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 A figura 4.4 ilustra as medidas dos tempos do envio de um pacote de 4kB de dados 

do bitstream (T5 ˜ 1,56 ms) e o tempo de overhead do SO (T6 ˜ 9ms). 

 

 
Figura 4.4 – Ilustração das medidas dos tempos T5 e T6 (escala horizontal: 2ms/div) 

 

 

4.1.1.2 - Medidas com o IP-SelectMAP_IRQ 
 

 O método utilizando interrupção para transferir dados entre as plataformas Mestre e 

a Escrava é realizado por interrupção da CPU através do IP-SelectMAP_IRQ. Neste caso, o 

módulo IP-SelectMAP solicita dados ao driver, através do sinal IRQ (irq), e desabilita o 

sinal assim que os 32 bits de dados são recebidos. 

 A tabela 4.5 apresenta as medidas, com valores aproximados, para implementação 

IP-SelectMAP_IRQ, realizadas com o auxílio do osciloscópio. Estes resultados podem ser 

observados nas figuras 4.5, 4.6 e 4.7.  

 

Tabela 4.5 – Tempos medidos para a implementação IP-SelectMAP_IRQ  

Sinal T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

IRQ 4,46 s 1,2 us 30 us 31,2 us  32,4 ms 4,32 ms 4,32 us  35,5 us  

 

T6 

T5 
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Onde: 

T1 = Tempo de transferência total do bitstream (total) 

T2 = Tempo em que o IP-SelectMAP envia uma palavra de 32 bits ao FPGA 

T3 = Tempo em que o driver transfere uma palavra de 32 bits ao IP-SelectMAP 

T4 = Tempo de transferência de uma palavra do driver até o FPGA (˜  T2+T3) 

T5 = Tempo de envio de 1 pacote (4kB) ao FPGA (̃  1000 * T4) 

T6 = Tempo médio do overhead do SO µCLinux (˜ 1000 * T7) 

T7 = Tempo médio de envio de uma palavra pelo SO 

T8 = Tempo médio de envio de uma palavra do SO até o FPGA (˜  T4+T7) 

 

 O tempo total de transferência de um bitstream (T1) pode ser calculado, da mesma 

forma que a implementação com waitrequest, pela expressão: T1 ˜  NB * (T2 + T3 + T7), 

onde NB é o número de palavras de 32 bits de um bitstream (total ou parcial). 

 

 
Figura 4.5 – Ilustração da medida do tempo T1 (escala horizontal: 500ms/div) 

 

 A figura 4.5 ilustra a medida do tempo de transferência de um bitstream total (tabela 

4.3). A figura 4.6 apresenta T3 como o tempo em que o driver transfere uma palavra ao IP-

SelectMAP (T3 ˜ 30us), o tempo T2 representa o tempo em que o IP-SelectMAP envia 

uma palavra ao dispositivo FPGA (T2 ˜ 1,2us), a soma destes tempos, T2 e T3, representa 

T1 
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o tempo em que o driver transfere uma palavra de 32 bits ao dispositivo FPGA (T4 ˜  

31,2us).  

Comparando-se o tempo T2 das tabelas 4.4 e 4.5 podemos verificar que o tempo em 

que o IP-SelectMAP envia uma palavra de 32 bits ao FPGA é o mesmo, como esperado, 

pois o IP-SelectMAP continua a transferir os dados da mesma forma, ou seja, enviando 

bytes a cada oito ciclos de clock.  

 
Figura 4.6 – Ilustração das medidas dos tempos T2 e T3 (escala horizontal: 5us/div) 

 

 O tempo em que o driver transfere uma palavra ao IP-SelectMAP (T3), descrito nas 

tabelas 4.4 e 4.5, apresentou uma grande diferença para cada implementação com wait e 

irq.  

Como já descrito anteriormente, para a implementação com wait o módulo IP-

SelectMAP monopoliza o barramento, liberando-o ou travando-o, a cada solicitação de uma 

palavra. O funcionamento básico para o IP-SelectMAP_IRQ, quando solicita uma 

interrupção ao Mestre (Nios), é atendido de acordo com sua prioridade, ou seja, o módulo 

IP-SelectMAP tem prioridade seis, enquanto o mais prioritário tem prioridade zero. Este 

método não trava o barramento Avalon como no caso anterior [80], pois o mestre pode 

realizar outras tarefas, por exemplo, verificar o dispositivo que gerou a interrupção. Como 

módulo IP-SelectMAP não é o dispositivo mais prioritário no sistema, desta forma, o tempo 

em que o driver transfere uma palavra ao IP-SelectMAP_IRQ é superior ao IP-

T3 

T2 
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SelectMAP_WAIT, como descrito nas tabelas 4.4 e 4.5. Configurando-se a prioridade do 

módulo IP-SelectMAP, com prioridade maior, o tempo de transferência de uma palavra a 

este módulo poderia reduzir bastante. Os outros dispositivos que também geram interrupção 

concorrendo com o IP-SelectMAP, são: a interface JTAG, timer, interface serial. 

O tempo em que o driver transfere uma palavra ao IP-SelectMAP, para ambas 

implementações, é o tempo medido a partir  da solicitação de uma palavra, pelo módulo IP-

SelectMAP, através do sinal “waitrequest” ou “irq”, até a transferência efetiva de um 

palavra (32 bits) a este módulo, via barramento Avalon. 

 A figura 4.7 ilustra as medidas dos tempos do envio de um pacote de 4kB de dados 

dos bitstreams (T5 ˜ 32,4 ms) e o tempo de overhead do SO (T6 ˜ 4,32ms).  

 

 
Figura 4.7 – Ilustração das medidas dos tempos T5 e T6 (escala horizontal: 5ms/div) 

 

O módulo IP-SelectMAP sempre programa o FPGA do Virtex-II em pacotes de 

bytes, como mencionado no capítulo 3. Para cada byte enviado pelo IP-SelectMAP ao 

dispositivo FPGA é necessária uma temporização de 8 ciclos de clock devido ao fator RC 

da conexão dos fios e resistores entre as duas placas envolvidas na plataforma Aquarius 

(Virtex-II e Stratix-II). 

Uma amostra destes ciclos de clock controlado pode ser visualizada na figura 4.8. 

Esta figura ilustra os sinais do IP-SelectMAP com os dados sendo enviados ao dispositivo 

FPGA de byte em byte, a cada 8 ciclos de clock, através do controle do clock CCLK. 

T5 

T6 
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Figura 4.8 - Análise dos sinais do módulo IP-SelectMAP no analisador lógico 

 

 O dispositivo FPGA só pode receber dados de configuração de byte em byte quando 

os sinais da interface SelectMAP, da tabala A2 do apêndice A, estiverem habilitados, ou 

seja, CS (CS_B  = 0), RW (RDWR_B = 0), PROG (PROG_B = 1) e INIT (INIT_B = 1). 

 A freqüência do clock do barramento Avalon é 50MHz, ou seja,  um ciclo de clock 

de 20ns. Se um byte é enviado a cada 8 ciclos de clock, o tempo médio de cada byte 

enviado pelo IP-SelectMAP ao FPGA é, aproximadamente, 160ns. Portanto, podemos 

estimar o tempo médio das palavras enviadas do IP-SelectMAP ao FPGA que é, 

aproximadamente, 640ns. Este tempo é inferior ao tempo T2, das tabelas 4.4 e 4.5, medido 

no osciloscópio. O tempo medido foi superior devido a quantidade de estados a mais da 

máquina de estados do IP-SelectMAP, que não foi levado em consideração neste valor 

estimado.  

Estimando os tempos médios de envio dos bitstreams (parcial e total), baseado na 

tabela 4.3, o IP-SelectMAP envia o bitstream total em 85ms e o bitstream parcial em 6ms, 

ambos aproximadamente. Estes tempos dos bitstreams não levam em consideração o tempo 

em que o IP-SelectMAP espera para receber cada palavra do driver.  

 

4.2 – Resultados da Implementação na Plataforma Aquarius 

 

 Através da ferramenta FPGA Editor, do software ISE 6.3i da Xilinx, podemos 

visualizar o resultado da implementação da aplicação de teste no FPGA Virtex-II da Xilinx 

(XC2V1000), exibido na figura 4.9. Esta figura ilustra as duas áreas reconfiguráveis do 

dispositivo FPGA, onde foram implementados os elementos lógicos das tarefas e o 

roteamento entre estes elementos, seguindo a metodologia de projeto modular da Xilinx, 
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apresentada no apêndice B. Cada uma destas áreas apresenta duas entradas de dados e uma 

saída. A saída  é utilizada para visualizar o resultado da configuração.  

Com a pouca disponibilidade de pinos de entrada e saída deste FPGA, devido ao 

roteamento não apropriado da placa da plataforma Escrava, todas as entradas e saídas estão 

disponíveis apenas na área 1. Apesar das restrições desta placa, em não permitir 

cruzamentos de linhas entre regiões reconfiguráveis, faz-se necessário a utilização de bus 

macro [58] para interligar as linhas de entrada e saída até a área 2.  

 
Figura 4.9 – Implementação das tarefas no FPGA Virtex-II da Xilinx [28] 

 

 Nos bistreams que foram gerados para o projeto do escalonamento de tarefas, 

apresentam os 8 primeiros bits como informações do cabeçalho e o restante dos bits são as 

lógicas implementadas na geração dos bitstreams.  

A figura 4.10 exibe um exemplo de um bitstream (parcial ou total), exibindo em 

detalhes o início e o fim deste bitstream, no formato .BIN, exibindo como cabeçalho inicial, 

32 bits iniciais (FF FF FF FF), o FAR (Frame Address Register), como endereço do 

registro do frame, os 32 bits seguintes (55 99 AA 66) apresentam a sincronização que 

alinha  a lógica de configuração do dispositivo com o início do primeiro pacote de dados de 

bitstream, e os bits restantes representam os dados com a lógica específica do bitstream. 

Estes dados foram conseguidos através de um analisador lógico exibido na figura 4.8, com 

cada byte sendo enviado ao FPGA a cada 8 ciclos de clock. 

 

Área 
Reconfigurável 

Área 
Reconfigurável 

Roteamentos 
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Figura 4.10 - Detalhe de um arquivo de bitstream de configuração do FPGA 

 

 A figura 4.11 apresenta a plataforma Aquarius com a placa Stratix-II da Altera 

oferecendo o suporte para a reconfiguração do dispositivo FPGA da placa Virtex-II da 

Xilinx.  

A partir da rotina de suporte ao usuário, que é enviada através da porta serial, o 

controlador Nios, com o suporte do SO µCLinux, envia a configuração total (top1. bin), 

gravado na memória compact flash da Stratix-II, para o módulo IP-SelectMAP programar o 

FPGA Virtex-II. Este bitstream total considera duas tarefas iniciais (tarefas A e E) que 

devem ser carregadas no FPGA.  

Depois, faz-se 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. Cada configuração das tarefas é exibida no display de sete 

segmentos da placa Virtex-II da Xilinx. 
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Figura 4.11 – Plataforma Aquarius exibindo a configuração do FPGA Virtex-II da Xilinx 

 

 O suporte que a plataforma Altera oferece à plataforma Aquarius, apresenta o 

processador Nios, barramento Avalon, módulo IP-SelectMAP, memórias, etc., integrados 

em um SOPC, e programado no FPGA da Stratix-II, descrito no capítulo 3.  

A arquitetura de software: SO µCLinux, drivers, file system e rotinas de suporte ao 

usuário são embarcados na memória flash da Stratix-II.  

A imagem do kernel (SO µCLinux) e o file system (contendo os comandos do SO e 

rotinas de suporte ao usuário), têm os tamanhos representados na tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Suporte da Plataforma Altera (Stratix-II) 

Arquitetura de Software  Tamanho (MBytes) Memória (capacidade) 
SO µCLinux ˜ 2,7 
File System ˜  9  

Flash (16 Mbytes) 
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4.3 – Conclusões 
 

 Neste capítulo foi apresentado um exemplo de um escalonamento de tarefas em 

hardware, seguindo uma metodologia para geração de escalonamento estático,  de tarefas 

em tempo real,  para arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis.  

O aplicativo, ipsm_esc, permite que o usuário realize reconfiguração parcial e 

dinâmica do dispositivo FPGA Virtex-II de forma automática. O controle da reconfiguração 

é realizado através de um arquivo script com a seqüência da escala encontrada.  

O controlador Nios, mestre da plataforma, utiliza o suporte do SO µCLinux 

embarcado para viabilizar a leitura e envio dos bitstreams para o módulo de reconfiguração 

do hardware, o  IP-SelectMAP, configurar o FPGA da Xilinx. O dispositivo FPGA, da 

plataforma Aquarius, utilizado para a reconfiguração foi o Virtex-II XC2V1000 (1 Mgates) 

da Xilinx. 

Estes bitstreams foram gerados a partir da metodologia de projeto modular da 

Xilinx, para o dispositivo FPGA Virtex-II da Xilinx. Estes bitstreams foram sintetizados 

com lógicas simples, porque as plataformas atuais de prototipação (de 1, 4 e 6 Mgates) 

disponibilizam muito pouco espaço nos FPGAs para reconfiguração [81].  

 Nas medidas dos tempos de transferência de bitstream para cada implementação do 

módulo IP-SelectMAP, com o sinal “waitrequest” e “irq”, a implementação com o wait 

teve o menor tempo de transferência total de bitstream em relação a implementação com 

irq. O módulo IP-SelectMAP, com a implementação irq, pode ter prioridade maior do que 

está atualmente, de forma a otimizar o tempo no atendimento deste módulo. 

Dependendo da aplicação do projeto, se o processador necessitar gerenciar um ou 

mais dispositivos e realizar outras tarefas, por exemplo, a implementação com “irq” seria 

mais adequada, pois o processador ficaria livre para realizar outras tarefas. Para aplicações 

que só reconfigure um único dispositivo e precise realizar a reconfiguração no menor 

tempo a implementação com wait seria o melhor candidato.  

É importante notar que estas implementações serviram como um exemplo para 

realizar a reconfiguração do FPGA, para cada implementação do IP-SelectMAP, e verificar 

os tempos de transferência do bitstream, parcial ou total.  

Os tempos de transferência de bitstreams foram relativamente longos, já que o 

tempo de configuração total do FPGA é 9,36ms [62]. Isto se deve ao overhead do sistema 
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operacional e a não utilização de buffer no módulo IP-SelectMAP, o que certamente 

contribuiria para uma diminuição do tempo de reconfiguração das áreas do FPGA da 

Xilinx. 

Fazendo um comparativo das plataformas Aquarius, com implementação IP-

SelectMAP com o sinal de waitrequest (IP-SelectMAP_WAIT) e XF-Board [16], visto na 

subseção 2.3.3, em relação aos tempos de programação do dispositivo FPGA Virtex-II. A 

plataforma Aquarius programa o dipositivo com 1 milhão de gates (portas lógicas) 

(XC2V1000) enquanto o XF-Board programa o dipositivo de 3 milhões de gates 

(XC2V3000).  

Podemos observar que a plataforma XF-Board configura em menos tempo 

comparando com a plataforma Aquarius devido à utilização de um core carregador de 

tarefas, DMA, para transferir os dados de configuração (bitstream), parcial e total, para o 

dispositivo XC2V3000. Enquanto a plataforma Aquarius não utiliza um DMA para a 

transferência rápida destes dados, mas será introduzido em trabalhos futuros como passo 

importante para a diminuição do tempo de transferência dos bitstreams.  

Temos o sentimento que com a introdução de um DMA e otimizações no módulo 

IP-SelectMAP e seu driver, o tempo de programação pode ser reduzido a ponto de se 

aproximar dos dados da plataforma XF-Board. 

 

Tabela 4.7 – Dados Comparativos das Arquiteturas 

Tempo de Programação  

Plataformas 
Bitstreams Total 

(ms) 

Bitstream Parcial 

(ms) 

 

Dispositivo FPGA 

Virtex-II da Xilinx 

XF-Board (com DMA) 
24 1,5 - 15 XC2V3000 

Aquarius (com IP-

SelectMAP_WAIT) 
1300 80 XC2V1000 
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Capítulo 5 
 

5.1 - Conclusão 
 

 Uma plataforma híbrida para desenvolvimento de sistemas digitais, com 

reconfiguração parcial e dinâmica, chamada Aquarius foi desenvolvida neste projeto de 

mestrado. A plataforma é operacional e permite experimentos em arquiteturas dinâmicas e 

parcialmente reconfiguráveis em FPGAs da família Virtex-II da Xilinx. Várias arquiteturas 

de hardware reconfiguráveis foram discutidas ao longo do texto, suas características de 

reconfiguração e principalmente recursos de reconfiguração parcial.  

 Apesar da plataforma Aquarius não ter um ótimo desempenho quanto ao tempo para 

reconfigurar o dispositivo, ela tem vantagem em permitir flexibilidade ao usuário 

reconfigurar o dispositivo  FPGA parcialmente e dinamicamente. A reconfiguração parcial 

oferece vantagens na economia de um projeto, ou seja, ao invés de ter mais de um 

dispositivo executando cada tarefa reconfiguráve l, podemos reconfigurar parcialmente um 

dispositivo reconfigurável com várias tarefas reconfiguráveis escalonadas de forma 

dinâmica.  

 Esta plataforma oferece também possibilidades de reconfigurar o dispositivo 

remotamente, já que o controlador e as áreas reconfiguráveis estão em dispositivos 

distintos, diferentemente da plataforma desenvolvida por Williams et al. [4], que 

apresentam microprocessador e áreas reconfiguráveis no mesmo dispositivo. Além disso, 

Aquarius oferece mais áreas reconfiguráveis ao dispositivo a ser reconfigurado.  

 São poucos trabalhos na área de pesquisa em reconfiguração dinâmica que 

conseguem realizar reconfiguração parcial e dinâmica, podemos dizer que a reconfiguração 

do dispositivo FPGA Virtex-II da Xilinx, através do suporte da plataforma da Altera, foi 

bem sucedida devido à harmonia do conjunto com o controlador de reconfiguração parcial 

e dinâmica, IP_SelectMAP, desenvolvido neste projeto.  

A estrutura de software, com SO µCLinux, device driver, suporte do processador 

soft-core Nios, permitiu-nos gerenciar adequadamente a transferência dos bitstreams ao 

módulo IP-SelectMAP  e programar a FPGA alvo.  
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 A rotina de suporte ao usuário, ipsm_esc, foi desenvolvida, como exemplo para 

validação  da plataforma.  O exemplo foi implementado a partir de um escalonamento 

estático de tarefas em hardware, o qual foi dinâmica e parcialmente implementado em duas 

áreas do FPGA. Esta plataforma nos fez ver também o quão complexo é ainda a 

reconfiguração parcial de dispositivos de hardware, suas limitações e desempenho.  

Podemos ainda constatar que, aspectos de reconfiguracão dinâmica, não 

necessariamente parcial,  sob gerência de um SO dedicado, como o µCLinux, podem 

permitir que grandes escalonamentos possam ser facilmente implementados, em uma ou 

mais unidades de hardware, em aplicações multi-FPGAs, processamento  massivo de 

dados, etc. 

 Embora tenhamos observado o overhead do SO, device drivers e reconfiguração,  

que foram desenvolvidos neste projeto para controle de programação dos FPGAs, temos o 

sentimento de que este tempo pode ser compensado, durante a reconfiguração, com 

otimizações na plataforma Aquarius, a saber, no driver, no IP-SelectMAP e nas rotinas de 

transferência de dados do SO. Pode ser obervado  também a necessidade no 

desenvolvimento de rotinas de transferência de dados entre o SO (buffer do SO) e o device 

driver do IP_SelectMAP mais  eficientes. As atuais  rotinas para este fim no µCLinux  

mostraram ser o principal gargalo no baixo desempenho na reconfiguração do Virtex-II.  

Duas implementações foram desenvolvidas para o módulo de programação IP-

SelectMAP, visando análise de desempenho do sistema de reconfiguração: O modelo 

utilizando o sinal “waitrequest” e o modelo com interrupção, o sinal “irq” (interrupção).   

Os tempos de configuração em ambos foram muito acima do esperado. Isto foi 

identificado devido a uma série de procedimentos que poderiam ter sido implementados, 

mas que fogem do escopo deste trabalho, tais como: estudo de uma maior bufferização na 

entrada de dados no IP-SelecMAP, otimização dos  drivers,  uso de DMA, etc.  

             No entanto, embora não tenhamos alcançado um bom desempenho, conseguimos, 

como proposta central desta dissertação, desenvolver uma plataforma que realiza 

reconfiguração parcial e dinâmica e desenvolver aplicações que a validam. E 

principalmente, identificar possíveis gargalos que podem ser atacados em novas versões da 

plataforma.  
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5.2 – Trabalhos Futuros 
 

 A plataforma Aquarius oferece oportunidades para continuar este projeto de 

pesquisa e desenvolver novas aplicações, implementações e melhorias no seu desempenho. 

 Inicialmente, como sugestão, poderíamos otimizar os drivers desenvolvidos e a 

bufferização de dados de reconfiguração no módulo IP-SelectMAP. Além disso, para 

diminuir o tempo de solicitação do módulo IP-SelectMAP_IRQ, seria preciso melhorar a 

prioridade deste módulo para que o mestre o atenda no menor tempo possível. 

 Também, uma terceira implementação para o IP-SelectMAP poderia ser 

desenvolvida, com transferência de dados feita através  de um DMA.  

 Um fator extremamente relevante para uma nova versão desta plataforma seria que  

pudéssemos ter possibilidades de efetuarmos leitura e escrita de dados dos módulos 

implementados no FPGA da Xilinx. Este procedimento só poderia ser implementado 

provavelmente com uma outra placa, com uma nova disposição de pinos de I/O de FPGAs 

da Xilinx adequadamente distribuídos. 

 Como conseqüência deste trabalho poderíamos partir, com mais eficiência para uma 

plataforma voltada para problemas que requeiram um maior desempenho, em uma 

abordagem multi-FPGAs. 

Um outro aspecto importante que merece atenção é quanto às características de um 

SO para controle de dispositivos de alto desempenho em hardwre, desde que geralmente 

vemos os SOs com sistemas voltados para implementação de rotinas em software. 

 Observou-se, no entanto, que uma análise mais profunda dos SOs para 

conseguirmos um maior desempenho de plataformas como esta,  com um  gerenciamento 

em software na execução de tarefas em coprocessadores (hardware) é extremamente 

relevante e será um das próximas etapas deste trabalho. 
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Apêndice A 

Interface de Configuração SelectMAP 
 

A1 - Configuração via interface SelectMAP 

 

 A interface SelectMAP é a interface de configuração da placa Virtex-II da Xilinx, 

através desta interface podemos enviar os dados de configuração para a programação do 

dispositivo FPGA. 

 A vantagem de configurar o FPGA do Virtex-II via interface SelectMAP em relação 

as interfaces Serial e JTAG é visível na tabela A1, o tempo de configuração, por exemplo, 

de um dispositivo XC2V1000 da Xilinx, a interface SelectMAP leva 9.36 ms contra 74.90 

ms e 113.48 ms das interfaces Serial e JTAG, respectivamente, ou seja, a interface 

SelecMAP é oito vezes mais rápida que a interface Serial e doze vezes mais rápida que a 

interface JTAG. Portanto, escolhemos a interface de configuração SelectMAP para 

configurar o dispositivo FPGA.  

Tabela A1 – Tempo de Configuração das interfaces de configuração [62] 

FPGA 
Bits de 

configuração 

Tempo de 
download 

aproximado do 
SelectMAP 
(50MHz) ms 

Tempo de 
download 

aproximado do 
Serial (50MHz) 

ms 

Tempo de 
download 

aproximado do 
JTAG (33MHz) 

ms 
XC2V40 360.096 0,84 6,72 10,19 
XC2V80 635.296 1,49 11,89 18,02 
XC2V250 1.697.184 3,97 31,76 48,13 
XC2V500 2.761.888 6,38 51,08 77,39 
XC2V1000 4.082592 9,36 74,90 113,48 
XC2V1500 5.659.296 12,90 103,22 156,39 
XC2V2000 7.492.000 17,01 136,05 206,13 
XC2V3000 10.494.368 23,96 191,66 290,39 
XC2V4000 15.659.936 35,53 284,25 430,68 
XC2V6000 21.849.504 49,36 394,86 598,27 
XC2V8000 29.063.072 65,44 523,49 793,17 
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A2 - Modo de Programação Slave SelectMAP 

 

A interface SelectMAP oferece dois modos de programação o master SelectMAP e o 

slave SelectMAP para o dispositivo Virtex-II. Basicamente, a difereça entre eles é no sinal 

de clock CCLK, no master SelectMAP é um sinal de saída do FPGA, enquanto no slave 

SelectMAP o clock é um sinal de entrada. O modo slave SelectMAP permite configuração 

e readback. Já o modo master SelectMAP apenas configurações são permitidas. 

 
Figura A1 – Diagrama do Circuito Modo Slave SelectMAP [62] 

 

O modo de programação utilizado na plataforma Aquarius foi o modo de programação 

slave SelectMAP [62], mostrado na figura A1. Este modo oferece uma interface de 

barramento de dados bidirecional de 8 bits para a configuração lógica do Virtex-II da 

Xilinx. Os principais sinais do modo SelectMAP são mostrado na tabela A2. A figura A1 

mostra que um ou mais dispositivos Virtex-II no modo slave SelectMAP podem ser 

conectados sobre um mesmo barramento de sinais. Caso necessite configurar os 

dispositivos individualmente o sinal CS_B permite a configuração individual destes 

dispositivos. Para configurar vários dispositivos Virtex-II, simultaneamente, 

compartilhando os mesmos sinais CS_B, o readback não poderá ser realizado e a freqüência 

do relógio CCLK não poderá ser superior a freqüência do SelectMAP (66 MHz).  
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 O sinal de BUSY só é necessário quando a freqüência do clock CCLK for superior a 

freqüência do SelectMAP, caso seja inferior o sinal de BUSY é ignorado [62]. No caso da 

plataforma Aquarius, a plataforma Altera que oferece o suporte do processador Nios 

trabalha na freqüência de 50MHz, portanto como é inferior a freqüência do SelectMAP o 

sinal de BUSY não foi relevante para a plataforma de reconfiguração dinâmica. 

 

Tabela A2 – Pinos da Interface Slave SelectMAP [62] 

Nome do 
Pino 

Tipo Descrição 

D[0:7] Bidirecional Dados de 8 bits da interface SelectMAP 

 
RDWR_B 

 
Entrada 

Este sinal determina se a interface SelectMAP está habilitada para 
controle de escrita ou leitura. 
0 = controle de escrita, D[0:7] são entradas; 
1 = controle de leitura, D[0:7] são saídas. 

 
CS_B 

 
Entrada 

Habilita o barramento de dados do SelectMAP. 
0 = habilita o barramento de dados SelectMAP  
1 = desabilita o barramento de dados SelectMAP 

 
 
BUSY 

 
 
Saída 
Three-State  

0 = BUSY desabilitado 
1 = BUSY habilitado 
Durante a configuração, o sinal BUSY indica que os dados estão 
sendo carregados muito rapidamente. Valores sobre o barramento 
D[0:7] são ignorados enquanto o BUSY é ativo. 

MODE Entrada Pinos MODE. Especifica o modo de configuração. 
Para o modo Slave SelectMAP: M1 = M2 = 1 (jumpers abertos) e M0 = 
0 (jumper fechado). 

CCLK Entrada Sinal de entrada do clock de configuração. 

PROG_B Entrada Quando ativo, PROG_B = 0, ele reinicia o chip e limpa a memória de 
configuração. 

INIT_B Entrada Após o sinal PROG_B ser ativado, o FPGA mantém o sinal INIT_B 
desabilitado (INIT_B=0) até que a limpeza da memória de 
configuração seja completa. 

 
DONE 

 
Saída 

Quando o sinal é ativo para: 
0 = FPGA não configurado 
1 = FPGA configurado 

 
 

A3 – Permutação dos Dados (Byte-Swapping) 

 

 Os dados de configuração de 32 bits que vem do barramento Avalon precisam ser 

enviados ao dispositivo Virtex-II de byte em byte. Mas a ordem destes dados, utilizado pelo  
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processador Nios, estão no formato little-endian [83], ou seja, o byte de menor ordem são 

usados como bytes menos significativos (os bytes mais a direita) da palavra, como 

mostrado na figura A4. 

 

Figura A2 – Endereço de 32 bits no formato little-endian 

 

 A ordem dos dados para a configuração SelectMAP é um pouco mais complexa que 

a configuração Serial [82]. Cada byte destes dados são carregados em cada transição do 

clock CCLK, e o byte mais significativo (MSB) dos dados de 8 bits da interface SelectMAP 

(DATA [0:7]) é apresentado sobre o pino D0, e não no pino D7. Por causa deste 

ordenamento não convencional, enviar os dados do barramento Avalon de byte em byte 

sem permutá- los ("byte-swapped") faz com que sejam carregados incorretamente no 

dispositivo, assim a configuração não sairá corretamente. A razão desta permutação é 

porque a maioria dos processadores interpretam D7 (e não D0) como o bit mais 

significativo em cada byte.  

 A figura A3 exibe um exemplo de dois bytes (0xABCD) sendo permutados. O MSB 

de cada byte de dados (D7) precisa ir para D0, assim como o bit D6 vai para a posição do 

bit D1, e assim sucessivamente, significando que os bits de cada byte nos dados corridos 

são permutados. Após a permutação o resultado é apresentado na figura A3 (0xD5B3). 

  

Figura A3 – Exemplo de bytes permutados ("byte-swapped") [82] 
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Apêndice B 

Metodologia de Projeto Modular da Xilinx para 

Geração de Arquivos de Reconfiguração Parciais 
 

 Para determinar a funcionalidade de um dispositivo FPGA em sistemas 

reconfiguráveis, arquivos de configuração são necessários, seja parcial ou total. Há várias 

metodologias disponíveis para a geração dos arquivos de configuração inicial do FPGA, 

assim como arquivos de reconfiguração parciais. Projetos que apresentam alguma 

complexidade na reconfiguração de FPGAs, como: roteamento (route), posicionamento 

(place) e cuidados para que as linhas de roteamento não cruzem outras áreas 

reconfiguráveis, a metodologia de projeto modular da Xilinx (Xilinx Modular Design) [70] 

é mais apropriada para a geração destes arquivos sob estas condições. 

 A criação de projetos de reconfiguração parcial requer a criação e implementação de 

projetos seguindo um conjunto de procedimentos específicos [74]. A metodologia destes 

procedimentos para o projeto modular da Xilinx para geração de arquivos de 

reconfiguração parcial (arquivos .BIT)  é apresentada como segue, e ilustrada na figura B1. 

 

• Especificação e Síntese: Escrita e síntese do código em linguagem de descrição de 

hardware (HDL) adaptado com procedimentos de reconfiguração parcial. 

• Orçamento inicial (initial budgeting): Planejamento dos recursos da arquitetura 

para o projeto (floorplan) são realizadas, como restrições de área no FPGA e 

mapeamentos de pinos do FPGA. 

• Implementação dos Módulos Ativos: Ativação dos módulos parciais de acordo 

com as restrições estabelecidas ao projeto. 

• Montagem final: Os módulos são conectados em único projeto, e o roteamento dos 

sinais, entre módulos, são realizados. Assim são gerados os arquivos de 

configuração total do FPGA. 
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Figura B1 – Fluxo de Projeto Modular da Xilinx até a configuração do dispositivo FPGA 

 

 A figura B1 ilustra o fluxo da metodologia Modular da Xilinx na criação de 

arquivos bitstreams parciais e dinâmicos até a configuração do dispositivo FPGA. Após a 

síntese dos módulos em linguagem HDL realizada na ferramenta ISE da Xilinx [68], 

descrita na subseção B.1.2 deste apêndice. E depois do orçamento inicial e ativação dos 

módulos parciais. Na fase de ativação dos módulos parciais, cada módulo implementado 

individualmente faz parte de um arquivo de contexto de hierarquia superior, exemplo: 

top.vhd (subseção B.1.1). Nesta fase, utiliza-se ferramentas de construção de netlist 

(NGDBuild) [70], mapeamento da arquitetura (MAP) [70], e posicionamento e roteamento 

(PAR – Place And Route) [70]. Após a fase da ativação dos módulos, onde são gerados os 

bitstreams parcia is, são gerados arquivos PIM (Physically Implemented Modules), que são 

arquivos de entrada para a fase Montagem Final criar um sistema de configuração 

completo, desta forma são gerados os bitstreams totais, como ilustra a figura B1. No fluxo 

Modular da Xilinx são gerados bitstreams no formato .BIT, mas para configurar o 

dispositivo FPGA, através da interface SelectMAP (apêndice A) é necessário convertê-lo  

para o formato .BIN (apêndice D). 
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 A seção B.1 descreve todas as fases da metodologia Modular da Xilinx, como 

exemplo do estudo de caso do Escalonamento de Tarefas em Hardware [28]. 

  

B.1 – Estudo de caso: Projeto Modular da Xilinx para o Escalonamento de Tarefas em 

Hardware 

 

 Geramos arquivos de configuração parciais e totais como estudo de caso para o 

projeto Escalonamento de Tarefas em Hardware, utilizando a metodologia de projeto 

modular da Xilinx. 

 Na primeira fase da metodologia, módulos em linguagem VHDL foram gerados na 

ferramenta ISE 6.3i da Xilinx, como descrito abaixo. 

 

Tabela B1 – Descrição dos arquivos de contexto em cada área do FPGA 

 

ÁREA 1 

 

ÁREA 2 

 

Top- level 

(contextos) Tarefas (módulos) Tarefas (módulos) 

1 A (mod_xor.vhd) E (mod_and.vhd) 

2 D (mod_nxor.vhd) E (mod_and.vhd) 

3 F (mod_nor.vhd) E (mod_and.vhd) 

4 F (mod_nor.vhd) G (mod_nand.vhd) 

5 B (mod_or.vhd) G (mod_nand.vhd) 

6 C (mod_ornot.vhd) G (mod_nand.vhd) 

 

 Os módulos descritos na tabela 1, ou seja, mod_xor.vhd, mod_and.vhd, 

mod_ornot.vhd, etc, são arquivos que implementam portas lógicas com duas entradas e 

uma saída, a saber, porta XOR, porta AND, e porta OR com uma entrada negada, 

respectivamente. 

 No arquivo que representa a descrição do sistema para cada contexto, da tabela B1, 

chamado top.vhd, são instanciados os módulos do projeto e primitivas necessárias a 

implementação do circuito, por exemplo, no primeiro contexto (mod_xor.vhd e 

mod_and.vhd) é feita a instancia das tarefas A e E, já no segundo contexto (mod_nxor.vhd 

e mod_and.vhd) são instanciada as tarefas D e E, e assim sucessivamente. Outro arquivo 
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importante de restrições para a síntese destes módulos é chamado top.xcf. Assim como o 

arquivo top.vhd, cada contexto tem seu próprio arquivo top.xcf, pois os módulos possuem 

lógicas diferentes. No quadro B1 exibe um exemplo do conteúdo do arquivo top.xcf para o 

primeiro contexto dos módulos mod_xor.vhd e mod_and.vhd das tarefas A e E, 

respectivamente. 

Quadro B1 - Arquivo top.xcf para o Primeiro Contexto 

MODEL "top"          incremental_synthesis = yes; 
MODEL "mod_and" incremental_synthesis = yes; 
MODEL "mod_xor"  incremental_synthesis = yes; 
MODEL "lut1"         incremental_synthesis = yes; 

 Na última linha do quadro B1, o “lut1” representa um componente presente na 

arquitetura Virtex-II, ele serve como fonte de alimentação para o bus macro, que é utilizado 

para facilitar a comunicação entre os módulos reconfiguráveis. 

 

B.1.1 - Estrutura recomendada de diretórios 

 A estrutura de diretórios de projeto modular da Xilinx, para desenvolver sistemas 

reconfiguráveis parciais e dinâmicos, foi utilizada para organizar o desenvolvimento deste 

projeto respeitando os procedimentos específicos descritos acima.  

 Seguindo a estrutura de diretórios recomendados da referência [74], a estrutura de 

diretórios do projeto Escalonamento de Tarefa s em Hardware ficou como segue: 

1) Síntese: Neste diretório são copiados os módulos, da tabela B1, com especificação 

inicial de cada projeto, por exemplo: 

a) Escalonador\hdl\top1: apresentam os módulos: mod_and.vhd, mod_xor.vhd, e os 

arquivos: top.vhd e top.xcf instanciando estes módulos. 

b) Escalonador\hdl\top2: apresentam os módulos: mod_and.vhd, mod_nxor.vhd, e os 

arquivos: top.vhd e top.xcf instanciando estes módulos. E assim sucessivamente 

para os outros diretórios de síntese. 

2) Orçamento Inicial: Floorplanning é a ferramenta responsável pela geração do arquivo 

de restrições dada pelo projetista, chamado UCF (User Constraint File). Os diretórios 

criados para o orçamento inicial, foram: a) Escalonador\top1\initial; b) 

Escalonador\top2\initial; etc. 

3) Ativação dos Módulos: Neste diretório são gerados os arquivos de reconfiguração 

parcial de cada módulo. Os diretórios que representam estes módulos, são: a) 

Escalonador\modules\and; b) Escalonador\modules\nand; etc. 
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4) Implementação física dos módulos: Neste diretório apresentam os módulos 

fisicamente implementados, que irão fazer parte do projeto completo na fase assemble 

final. O diretório desta fase é: Escalonador\pims; 

5) Montagem Final: Neste diretório acontece a montagem final do projeto completo. 

Nesta fase é gerado o bitstream total. Os seguintes diretórios foram criados: a) 

Escalonador\top1\assemble; b) Escalonador\top2\assemble, etc. Mas não é necessário 

criar todos os bitstreams totais para cada diretório, apenas precisamos configurar o 

dispositivo totalmente uma vez para depois reconfigurar com os bistreams parciais 

dinamicamente.  

 A figura B2 ilustra parte da estrutura destes diretórios para o processo de 

implementação do sistema reconfigurável. Ao longo do processo de criação, outros 

diretórios e arquivos são criados pela mesma ferramenta utilizada. 

  
Figura B2 – Estrutura de diretórios de projeto modular da Xilinx para o projeto do 

Escalonamento de Tarefas em Hardware 
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 Apesar do fluxo de projeto modular da Xilinx fornecer as ferramentas e métodos 

para a geração de arquivos de reconfiguração parciais e totais, as atividades da metodologia 

modular da Xilinx apresentada neste apêndice para a geração destes arquivos são realizadas 

manualmente, assim o processo de maneira geral pode apresentar erros na implementação 

por não ser automatizado. A documentação desta metodologia é deficiente, principalmente 

nas restrições de projeto onde o projetista deve adicioná- las manualmente. 

 

B.1.2 - Ferramenta ISE 6.3i da Xilinx 

 Para implementar os sistemas reconfiguráveis através da metodologia modular da 

Xilinx apresentada durante este apêndice, utilizamos a ferramenta ISE 6.3i da Xilinx [68] 

[84]. Segue nesta subseção as configurações necessárias de cada fase do projeto 

apresentadas na subseção B.1.1. 

 

B.1.2.1 – Síntese do Projeto 

 Iniciando um novo projeto na ferramenta ISE 6.3i, é preciso criar um projeto para 

cada contexto da tabela B1. Segue um exemplo, na tabela B2, para o primeiro contexto. 

Tabela B2 – Descrição do Projeto para o Primeiro Contexto 

Project Name top1 

Project Location C:\Escalonador\hdl\top1 

Top-Level Module Type HDL 

Device family Virtex2 

Device xc2v1000 

Package fg456 

Speed Grade -4 

Top-Level Module Type HDL 

Synthesis Tool XST (VHDL/Verilog) 

Simulator Other 

Generated Simulation Language VHDL 

Create a New Source Ignore esta etapa 

Add Existing Sources 

(Type: VHDL Desing File) 

mod_and.vhd 

mod_xor.vhd 

top.vhd 
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 Após a criação do projeto para cada contexto, é preciso mudar as propriedades do 

projeto na ferramenta de síntese, para cada projeto criado, permitindo ao projetista mudar 

as configurações do projeto. O caminho das propriedades do projeto é descrito na tabela 

B3. 

Tabela B3 – Propriedades do Projeto 

Caminho Opção Selecionada 

Edit >> Preferences >> Process Advanced 

 
 Antes de realizar a síntese do projeto, é preciso selecionar o arquivo de contexto de 

hierarquia superior, chamado top.vhd, visualizado na figura B3 (a), para que a síntese 

aconteça do início ao fim (top-down) do projeto, para evitar erros na compilação deste 

projeto.  

 
(a)  

(b) 

Figura B3 – Ferramenta ISE 6.3i. (a) Seleção do arquivo topo; (b) Propriedades do Processo de 

Síntese 

 
 E na propriedade da síntese (Synthesize-XST), figura B3 (b), os seguintes campos 

das opções da síntese precisam ser descritos, como segue a tabela B4. 

 
Tabela B4 – Propriedades do Processo (Opções das Sínteses) 

Synthesis Constraints File C:\Escalonador\hdl\top1\top.xcf 

Bus Delimiter ( ) 

 
 O arquivo .XCF selecionado, na tabela B4, é o mesmo do quadro B1, para o 

primeiro contexto. Já o delimitador de barramento para o bus macro (bus delimitier) tem 

parênteses, para evitar conflitos com a síntese do bus macro. Depois destas configurações 

nas propriedades do processo da síntese, basta executar a síntese em run, figura B3 (b). 
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B.1.2.2 – Orçamento Inicial 

 Nesta fase recursos da arquitetura são alocados e os módulos são dimensionados e 

posicionados através do uso da ferramenta floorplanning, que cria o arquivo de restrições 

do usuário (UCF), como mencionado no item 2 da subseção B.1.1, que pode ser alterado e 

atualizado pelo projetista. Para iniciar esta fase, efetua-se manualmente, a cópia dos 

arquivos em seus respectivos destinos, como mostra a tabela B5. Onde o arquivo de 

configuração da Xilinx (bm_4b_v2.nmc) [72] [73] é importante para a implementação do 

bus macro. 

 
Tabela B5 – Fase do Orçamento Inicial 

Origem / Arquivo Destino do Arquivo 

C:\Escalonador\hdl\top1\ top.ngc 

bm_4b_v2.nmc (da Xilinx) 
C:\Escalonador\top1\initial\ 

 
 Após a fase inicial do orçamento, de trans ferência de arquivos para os diretórios da 

estrutura de diretórios, figura B2. Utiliza-se a ferramenta de construção de netlist 

(NGDBuild) para a geração do arquivo .NGD (top.ngd). Este arquivo contém a estrutura do 

projeto, mas sem as restrições do usuário, ou seja, sem definições de áreas e mapeamentos 

dos pinos. Portanto o projetista tem a liberdade para alterar o arquivo .UCF e depois 

atualizar o arquivo .NGD, através do comando da tabela B6. O arquivo .UFC (top.ucf) pode 

ser visto no (Apêndice F). 

 
Tabela B6 – Linha de comando na ferramenta NGDBuild 

Local C:\Escalonador\top\initial\ 

Comando ngdbuild –p xc2v1000fg456 –4 –modular initial top.ngc 

 

 Ao executar o comando: floorplannig no prompt de comando ou iniciá- lo através da 

ferramenta da ISE, podemos visualizar o resultado do floorplannig após as atualizações 

realizadas acima, na figura B4. Este procedimento do orçamento inicial deverá ser 

executado para todos os projetos criados pela ferramenta ISE 6.3i. 
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Figura B4 – Resultado das restrições no arquivo .UCF, na ferramenta floorplannig 

 

 Na figura B4 podemos visualizar os pinos de entrada e saída de ambas as áreas 1 e 

2, só no lado da área 1, devido a estrutura interna do Virtex-II estar distribuída desta 

maneira. E o bus macro, descrito no Apêndice C, posicionado como descrito no arquivo 

.UCF. 

 

B.1.2.3 – Ativação dos Módulos 

 

 Na fase de ativação dos módulos parciais, os bitstreams parciais são gerados para 

cada um dos módulos de reconfiguração, exibidos na tabela B1. Nesta fase cada módulo é 

implementado, separadamente, em um arquivo de contexto de nível hierárquico superior, 

no exemplo do estudo de caso: top.vhd.  

 Na fase inicial de ativar os módulos, deve-se proceder como descrito na tabela B7. 

 

 

 

 

 

 

Bus 
Macro 

Pinos de 
Entrada 
e Saída 

Área 2 Área 1 
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Tabela B7 –Ativação dos Módulos (1ª Fase) 

Origem do Arquivo Destino do Arquivo 

 

 

 

C:\Escalonador\top1\initial\ top.ucf 

 

 

C:\Escalonador\modules\and 

C:\Escalonador\modules\nand 

C:\Escalonador\modules\nor 

C:\Escalonador\modules\nxor 

C:\Escalonador\modules\or 

C:\Escalonador\modules\ornot 

C:\Escalonador\modules\xor  

C:\Escalonador\hdl\top1ou top2 ou top 3\ mod_and.ngc C:\Escalonador\modules\and 

C:\Escalonador\hdl\top4 ou top5 ou top 6\ mod_nand.ngc C:\Escalonador\modules\nand 

C:\Escalonador\hdl\top3 ou top4\ mod_nor.ngc C:\Escalonador\modules\nor 

C:\Escalonador\hdl\top2\ mod_nxor.ngc C:\Escalonador\modules\nxor 

C:\Escalonador\hdl\top5\ mod_or.ngc C:\Escalonador\modules\or 

C:\Escalonador\hdl\top6\ mod_ornot.ngc C:\Escalonador\modules\ornot 

C:\Escalonador\hdl\top1\ mod_xor.ngc C:\Escalonador\modules\xor 

 

 Nesta fase inicial, é disponibilizado o arquivo .UCF para a geração dos arquivos de 

bitstreams parciais para todos os módulos descritos na tabela B1. E cópia das netlists, 

arquivo .NGC, gerado na fase da síntese, de cada módulo é copiada para os diretórios que 

levam o mesmo nome deste arquivo. 

 Para ativar os módulos para a geração dos bitstreams parciais é executado o 

comando do NGDBuild, como descrito na tabela B8, no diretório de cada módulo. 

Tabela B8 – Exemplo de Ativação do Módulo mod_and (NGDBuild) 

Local C:\Escalonador\modules\and 

Comando ngdbuild –p xc2v1000fg456 –4 –modular –active mod_and –uc 

top.ucf ../../top/initial/top.ngo 

 

 Na tabela B8 é mostrado um exemplo para o módulo mod_and, mas este comando 

deve ser executado também para os outros módulos descritos na tabela B1. Após a 

execução deste comando é gerado o arquivo com a estrutura do próprio do módulo, este 

arquivo é também usado na ferramenta de mapeamento (MAP), como mostra a tabela B10. 
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Tabela B9 – Ativação dos Módulos (2ª Fase) - mod_and 

Origem / Arquivos Destino dos Arquivos 

C:\Escalonador\top1\initial\ bm_4b_v2.nmc 

bitgen_v2_jtag.ut 
C:\Escalonador\modules\and 

 
 Antes de realizar o placement e routing de cada módulo é preciso transferir os 

arquivos da tabela B9, para o local do módulo que está sendo gerado. O arquivo 

“bitgen_v2_jtag.ut” contém os parâmetros para a geração do bitstream, o seu conteúdo 

pode ser visto no Apêndice F. Para finalizar a fase de ativação dos módulos, executado 

pelas ferramentas MAP, PAR, até a geração dos arquivos PIM, que são utilizados como 

entrada para a última fase, é realizada a seqüência de comandos mostrada na tabela B10. 

Tabela B10 - Exemplo de Ativação do Módulo mod_and (MAP, PAR) 

Local C:\Escalonador\modules\and 

 

Comando 
map –pr b top.ngd –o top_map.ncd top.pcf 

par –w top_map.ncd top.ncd top.pcf 

bitgen –d –f bitgen_v2_jtag.ut –g ActiveReconfig:yes top.ncd 

pimcreate –ncd top.ncd –ngm top_map.ngm ../../pims 

 
 Após a execução destes comandos da tabela B10, nos diretórios de cada módulo, 

serão gerados os arquivos de reconfiguração parcial de cada módulo (top.bit), utilizados 

para a reconfiguração parcial e dinâmica. 

 

B.1.2.4 – Montagem Final 

 Nesta fase são obtidos os bitstreams totais para a configuração inicial do dispositivo 

FPGA.  

Tabela B11 – Montagem Final para o primeiro contexto 

Origem / Arquivos Destino dos Arquivos 

C:\Escalonador\top1\initial\ top.ucf 

C:\ Escalonador \hdl\top1\ top.ngc 

C:\Escalonador\top1\initial\ bm_4b_v2.nmc 

C:\Escalonador\modules\and\ bitgen_v2_jtag.ut 

C:\Escalonador\top1\assemble 
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 Para a geração do bitstream total para o primeiro contexto da tabela B1, temos que 

realizar a montagem final com os diretórios exibidos na tabela B11. Para finalizar a 

montagem final de cada contexto realizando placement e routing do projeto, são executados 

os comando da tabela B12, exemplo para o primeiro contexto do projeto. No estudo de caso 

do Escalonamento de Tarefas em Hardware só foi preciso gerar o bitstream total para o 

primeiro contexto como arquivo de configuração inicial do dispositivo. O bitstream total 

(top.bit) será gerado em cada local da montagem final, como no exemplo da tabela B12. 

Tabela B12 - Exemplo de Montagem Final para o primeiro contexto 

Local C:\Escalonador\top1\assemble 

 

Comando 
ngdbuild –p xc2v2000ff896 –4 –modular assemble –pimpath ../../pims top.ngo 

map –pr b top.ngd –o top_map.ncd top.pcf 

par –w top_map.ncd top.ncd top.pcf 

bitgen –f bitgen_v2_jtag.ut top.ncd 

 

 Na figura 4.9 ilustra o resultado destas implementações no FPGA Editor, da 

ferramenta ISE da Xilinx. 
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Apêndice C 

Bus Macro 
 

 No apêndice B apresentamos a metodologia de projeto da Xilinx para a geração de 

arquivos de reconfiguração dinâmica para sistemas reconfiguráveis. Se módulos 

reconfiguráveis são completamente independentes, ou seja, não compartilham entradas ou 

saídas, exceto o relógio, então não há necessidade de se utilizar bus macro [74] [71]. O bus 

macro é um barramento fixo que permite a interligação de roteamento entre módulos 

reconfiguráveis (ou entre módulo reconfigurável e módulo fixo) de modo a permitir este 

roteamento, como exibido na figura C1. 

 
Figura C1 – Bus Macro utilizado para interligarem módulos [74] 

 

 A utilização do bus macro é importante para reconfigurações parciais e dinâmicas 

para garantir isolamento elétrico entre os módulos em execução, e os módulos em 

reconfiguração no dispositivo. Para os dispositivos Virtex da Xilinx o bus macro é limitado 

em 4 bits de comunicação entre dois módulos. Buffers 3-stated (TBUFs) são utilizados para 

implementar os bus macros, por exemplo: INST “BM_BusMacro_1”LOC = 

“TBUF_X0Y8”; (implementado no arquivo .ucf). A saída da fase de orçamento inicial 

(apêndice B) é um arquivo .ucf contendo todos as localizações de pinos de entrada e saída 

do dispositivo, primitivas para bus macro e definições de áreas dos módulos. Este arquivo 

(.ucf) é usado durante a implementação ativa de cada módulo [74]. 

 Os bus macros são instanciados no arquivo topo do projeto (top.vhd) (Apêndice F), 

em código VHDL, assegurando a comunicação entre os módulos. A Xilinx fornece 

arquivos binários que contém a implementação de macros física instanciáveis no projeto, 

no formato NMC. Utilizamos o arquivo disponibilizado pela Xilinx para a família Virtex-II, 

chamado bm_4b_v2.NMC. Na fase de geração de arquivos parciais (Apêndice B) a 
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Reconfigurável 
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ferramenta NGDBuild lê este arquivo, assim como as netlists criadas durante a síntese do 

projeto.  

 

 
Figura C2 – Implementação Física da Bus Macro [74] 

 

 Os bus macros são compostos por oito 3-stated, significando quatro linhas 

bidirecionais, oito linhas de dados de entrada (LI e RI) e oito linhas de controle (LT e RT), 

como ilustrado na figura C2. A saída do bus macro é representada a esquerda (LO) ou à 

direita (RO), que dependerá dos sinais das entradas a esquerda (LI) ou à direita (RI), 

respectivamente, das áreas reconfiguráveis. 

 O estudo de caso do Escalonamento de Tarefas em Hardware (capítulo 4), apenas 

precisou da implementação de um único bus macro entre as áreas reconfiguráveis, Área 1 e 

Área 2, permitindo a reconfiguração das áreas dinamicamente. Como mostrado na figura 

C3. A disponibilidades dos pinos de entrada (chaves) e dos pinos de saída (LEDs) no 

dispositivo Virtex-II só aparecem no lado da área 1, portanto foi preciso um bus macro para 

a comunicação entre os módulos (ou bistreams parciais) e disponibilizar os resultados do 

módulo da área 2 na saída dos pinos da área 1. Como resultado deste estudo de caso, a 

Figura B4 (Apêndice B) ilustra as posições do bus macro e de todos os pinos de entrada e 

saída deste projeto. 

 Além, do bus macro, há outro elemento para sistemas reconfiguráveis, o 

componente relógio (clock). Utilizado para módulos de operação síncrona que dependam 

do relógio. Como os módulos do projeto do Escalonamento de Tarefas em Hardware são 

assíncronos, não houve a necessidade da implementação do relógio neste projeto. 

 

Bus Macro 
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Figura C3 – Implementação do Bus Macro no projeto do Escalonamento de Tarefas em 

Hardware 
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Apêndice D 

PROMGen - Gerador de Arquivos de Bitstreams 

(.BIN) 
 
D1 - PROMGen 
 
 Os arquivos de bitstreams totais e parciais dinâmicos utilizados para configurar o 

dispositivo Virtex-II da Xilinx, através do módulo IP-SelectMAP, têm formato binário 

(.BIN). A partir dos arquivos .BIT gerados pela metodologia modular da Xilinx podemos 

convertê- los no formato .BIN através do gerador PROMGen [78] [79]. A diferença entre 

estes arquivos é que o arquivo .BIN não possui cabeçalho. Este gerador, além de gerar 

arquivos binários, ele também gera arquivo hexadecimal (.HEX), e três arquivos no 

formato PROM: .EXO (Motorola), .MCS (Intel) e .TEK (Tektronix). 

 A figura D1 exibe a entrada de arquivo .BIT e os possíveis formatos na saída do 

programa PROMGen. 

 

Figura D1 – Estrutura do programa PROMGen [78] 
 

 Após a geração dos arquivos parciais e totais no apêndice B, digitamos a seguinte 

linha de comando, no prompt de comando, no diretório de cada top.bit, do apêndice B, para 

os arquivos parciais e totais. 

promgen -w -p bin -c FF -o top -u 0 top.bit -x xc18v04 
  

 Onde os comandos desta linha de comando estão representados na tabela D1. 

Tabela D1 – Descrição dos comandos da linha de código do PROMGen 
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Comandos do 

PROMGen 

Descrição 

-w Usado quando houver um arquivo de saída (top.bin) 

-p É o comando dos arquivos no formatos PROM, .HEX e .BIN 

bin Formato do arquivo de saída 

 

-c 

Esta opção gera um checksum no arquivo .PRM, ou seja, o 

arquivo exibe se os dados corretos foram programados na 

PROM 

FF Início do arquivo 

-o Especifica o nome do arquivo de saída 

top Nome do arquivo de saída 

-u Esta opção carrega um ou mais arquivos .BIT no endereço 

especificado 

0 Endereço 0x0000 

top.bit Nome do arquivo de entrada 

-x Especifica a PROM do dispositivo da Xilinx 

Xc18v04 Referência da PROM utilizada 

 

 Após a geração dos arquivos binários, podemos reconfigurar o dispositivo Virtex-II, 

gravando previamente estes arquivos na memória compact flash da Stratix-II, como 

descrito no capítulo 3, e começar o processo de reconfiguração através do módulo IP-

SelectMAP. 

 



 130 

Apêndice E 

Configuração da placa Virtex-II da Xilinx 
 

 O dispositivo Virtex-II (XC2V1000 – 4FG456C), com memória PROM XC18V04 

ISP, [10] da família Xilinx, ilustrada na figura E1, foi à plataforma escolhida para receber 

as configurações de bitstreams da pla taforma Altera (capítulo 3), por permitir 

reconfigurações parciais e dinâmicas, como mencionado nos capítulos anteriores, e pela 

disponibilidade de mercado. 

 
Figura E1 – Placa Virtex-II (XC2V1000 – 4FG456C) da Xilinx [10] 

 

 Antes de enviar qualquer configuração de bitstream para o dispositivo a ser 

configurado o usuário deverá configurar a placa adequadamente, de acordo com o modo de 

configuração adotado no projeto. Na plataforma Aquarius o modo de configuração adotado 

é o slave SelectMAP, como descrito no apêndice A. A tabela E1 descreve as configurações 

dos jumpers importantes para o modo de configuração slave SelectMAP [10], para o 

dispositivo Virtex-II (XC2V1000 – 4FG456C) da família Xilinx. 
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Tabela E1 - Jumpers de Configuração do Virtex-II – Modos Slave e Master SelectMAP 

J1 (Jumpers)  

Modos 1-2 
(M0) 

3-4 
(M1) 

5-6 
(M2) 

7-8 
(M3) 

Jumper 
JP22 

Jumper 
JP27 

Jumper 
JP28 

Slave 
SelectMAP 

 

Fechado 

 

Aberto 

 

Aberto 

 

Fechado* 

 

(2-3) 

 

Aberto 

 

(1-2) 

Master 
SelectMAP 

 

Aberto 

 

Aberto 

 

Fechado 

 

Fechado* 

 

(1-2), 
(3-4) 

 

Fechado 

 

(2-3) 

* Não importa, pode ser aberto ou fechado. 

 

 A tabela exibe as configurações realizadas no dispositivo Virtex-II, da plataforma 

Aquarius. A configuração dos jumpers J1 (M0, M1 e M2) [79] especifica o modo de 

configuração, para o modo slave SelectMAP, como descrito na tabela A2 (apêndice A). 

Para o jumper M3, se for fechado os resistores pull-ups de entrada ou saída interna do 

Virtex-II serão habilitados durante a configuração do dispositivo [10]. As configurações 

dos jumpers JP28 e JP22 desabilitam a memória PROM do modo de configuração slave 

SelectMAP, pois a PROM é utilizada no modo de configuração master SelectMAP. Para 

habilitar o modo master SelectMAP, o jumper JP27 é fechado. 
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Apêndice F 

Arquivos e Códigos da Plataforma Aquarius  

 

F1 – Arquivos utilizados para a Metodologia de Projeto 

Modular da Xilinx 

Arquivo top.vhd 
 
libraryIEEE; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
entity top is 
 port( 
  A  :in std_logic;  
  B  :in std_logic;  
  C  :in std_logic; 
  D  :in std_logic; 
  led_slot1 :out std_logic; 
  led_slot2 :out std_logic 
 ); 
end top; 
 
architecture arq_top of top is 
 
--componente and  
 component mod_and is 
  port( 
   C :in std_logic; 
   D :in std_logic; 
       out_and:out std_logic 
  ); 
 end component; 
 
--componente XOR  
 component mod_xor is 
  port( 
   A :in std_logic; 
   B    :in std_logic; 
       out_xor:out std_logic 
  ); 
 end component; 
 
 
--componente busmacro 
component bm_4b_v2 is 
        port( 
           LI: in std_logic_vector(3 downto 0); 
           LT: in std_logic_vector(3 downto 0); 
           RI: in std_logic_vector(3 downto 0); 
           RT: in std_logic_vector(3 downto 0); 
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           O: out std_logic_vector(3 downto 0) 
        ); 
end component; 
 
------------------ 
component LUT1 is 
 generic (INIT: bit_vector := X"3"); 
 port ( 

O: out std_ulogic; 
        I0: in std_ulogic 

); 
end component; 
 
 
--Declaracao de sinais 
signal A_signal : std_logic; 
signal B_signal : std_logic;       
signal out_slot1_signal : std_logic; 
 
-- Declaração de sinais que serao utilizados pela busmacro: 
 
signal C_signal : std_logic;       
signal D_signal : std_logic;       
signal out_slot2_signal : std_logic; 
-- signals that go out of bm 
signal C_from_busmacro: std_logic;      
signal D_from_busmacro: std_logic;      
signal out_slot2_from_busmacro: std_logic; 
 
 
-- signals used to VCC and GND constants 
signal VCC_left : std_logic; 
signal GND_left : std_logic; 
signal VCC_right : std_logic; 
signal GND_right : std_logic; 
 
signal out_busmacro_provisorio : std_logic; 
 
 
begin 
A_signal <= A; 
B_signal <= B; 
C_signal <= C; 
D_signal <= D; 
 
 
 --LUT para geracao de alimentacao das bus macros 
 
 Internal_GND_left: LUT1 
             generic map (INIT => b"00") 
             port map    (O=>GND_left, I0=>VCC_left); 
 
                   
       Internal_VCC_left: LUT1 
             generic map (INIT => b"11") 
         port map     (O=>VCC_left, I0=> GND_left); 
     
 
       Internal_GND_right: LUT1 
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             generic map (INIT => b"00") 
             port map    (O=>GND_right, I0=>VCC_right); 
 
 
      Internal_VCC_right: LUT1 
             generic map (INIT => b"11") 
         port map     (O=>VCC_right, I0=> GND_right); 
 
 
    -- lead output signals between reconfigurable modules 
 
    bm: bm_4b_v2 port map ( 
 -- entradas do lado direito 
              RI(3) => GND_right, -- no entries this position of bm 
              RI(2) => out_slot2_signal, 
              RI(1) => GND_right, -- no entries this position of bm 
              RI(0) => GND_right, -- no entries this position of bm 
 -- habilita lado direito 
              RT(3) => VCC_right,   
              RT(2) => GND_right, -- enable only this RIGHT tristate 
              RT(1) => VCC_right, 
              RT(0) => VCC_right,   
 -- entradas lado esquerdo 
              LI(3) => GND_left,-- no entries this side of bm 
              LI(2) => GND_left, 
              LI(1) => D_signal, 
              LI(0) => C_signal, 
 -- desabilita lado esquerdo 
 
              LT(3) => VCC_left, -- disable this LEFT tristate 
              LT(2) => VCC_left, -- disable this LEFT tristate 
              LT(1) => GND_left, -- enable this LEFT tristate 
              LT(0) => GND_left, -- enable this LEFT tristate 
 
              O(3) => out_busmacro_provisorio, 
              O(2) => out_slot2_from_busmacro, 
              O(1) => D_from_busmacro, 
              O(0) => C_from_busmacro 
   ); 
     
    slot1: mod_xor port map ( 
           A => A_signal, 
           B => B_signal, 
           out_xor => out_slot1_signal 
    ); 
 
 
    slot2: mod_and port map ( 
           C => C_from_busmacro, 
                   D => D_from_busmacro, 
                       out_and => out_slot2_signal 
    ); 
 
 
led_slot1 <= out_slot1_signal; 
led_slot2 <= out_slot2_from_busmacro; 
 
end arq_top; 
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Arquivo mod_and.vhd 
libraryIEEE; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
 
entity mod_and is 
port( 
 C  :in std_logic; 
 D         :in std_logic; 
    out_and  :out std_logic 
 
); 
end mod_and; 
 
architecture arq_mod_and of mod_and is 
 signal sig_saida_and: std_logic; 
 begin 
  sig_saida_and <= C AND D; 
  out_and <= sig_saida_and; 
end arq_mod_and; 
 

Arquivo mod_xor.vhd 
libraryIEEE; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
 
entity mod_xor is 
port( 
 A  :in std_logic; 
 B         :in std_logic; 
    out_xor  :out std_logic 
 
); 
end mod_xor; 
 
architecture arq_mod_xor of mod_xor is 
 signal sig_saida_xor: std_logic; 
 begin 
  sig_saida_xor <= A XOR B; 
  out_xor <= sig_saida_xor; 
end arq_mod_xor; 
 
 

Arquivo top.xcf 
MODEL "top" incremental_synthesis=yes; 
MODEL "mod_and" incremental_synthesis=yes; 
MODEL "mod_xor" incremental_synthesis=yes; 
MODEL "lut1" incremental_synthesis=yes; 
 

Arquivo top.ucf 
# instancia dos pinos de E/S 
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NET "led_slot1" LOC = C10; 
NET "led_slot2" LOC = E9; 
NET "A"     LOC = B4; 
NET "B"     LOC = A4; 
NET "C"     LOC = D6; 
NET "D"     LOC = C6; 
 
 
############################################################ 
#  Primitivas para busmacro 
############################################################ 
 
# instancia das LUTS de alimentacao das bus macros: 
 
INST "Internal_VCC_left" LOC = "SLICE_X28Y58" ; 
INST "Internal_VCC_right" LOC = "SLICE_X35Y58" ; 
INST "Internal_GND_left" LOC = "SLICE_X28Y59" ; 
INST "Internal_GND_right" LOC = "SLICE_X35Y59" ; 
 
# Instanciate Bus Macros on FPGA 
INST "bm" LOC = "TBUF_X28Y62"; 
 
############################################################ 
#  Definição de áreas 
############################################################ 
 
# Start of Constraints extracted by Floorplanner from the Design 
 
INST "slot1" AREA_GROUP = "AG_slot1" ; 
AREA_GROUP "AG_slot1"  
RANGE = SLICE_X0Y79:SLICE_X31Y0,  
TBUF_X0Y79:TBUF_X30Y0,  
RAMB16_X0Y0:RAMB16_X0Y9,  
RAMB16_X1Y0:RAMB16_X1Y9,  
MULT18X18_X0Y0:MULT18X18_X0Y9,  
MULT18X18_X1Y0:MULT18X18_X1Y9 ; 
AREA_GROUP "AG_slot1" MODE = RECONFIG; 
 
 
INST "slot2" AREA_GROUP = "AG_slot2" ; 
AREA_GROUP "AG_slot2"  
RANGE = SLICE_X32Y79:SLICE_X63Y0,  
TBUF_X32Y79:TBUF_X62Y0,  
RAMB16_X2Y0:RAMB16_X2Y9,  
RAMB16_X3Y0:RAMB16_X3Y9,  
MULT18X18_X2Y0:MULT18X18_X2Y9,  
MULT18X18_X3Y0:MULT18X18_X3Y9 ; 
AREA_GROUP "AG_slot2" MODE = RECONFIG; 
 

Arquivo bitgen_v2_jtag.ut 
-w 
-l 
-m 
-g ReadBack 
-g DebugBitstream:No 
-g CRC:Enable 
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-g ConfigRate:4 
-g CclkPin:PullUp 
-g M0Pin:PullUp 
-g M1Pin:PullDown 
-g M2Pin:PullDown 
-g ProgPin:PullUp 
-g DonePin:PullUp 
-g DriveDone:No 
-g PowerdownPin:PullUp 
-g TckPin:PullUp 
-g TdiPin:PullUp 
-g TdoPin:PullNone 
-g TmsPin:PullUp 
-g UnusedPin:PullUp 
-g UserID:0xFFFFFFFF 
-g DCMShutDown:Disable 
-g DisableBandgap:No 
-g StartUpClk:CClk 
-g DONE_cycle:4 
-g GTS_cycle:5 
-g GWE_cycle:6 
-g LCK_cycle:NoWait 
-g Match_cycle:NoWait 
-g Security:None 
-g Persist:Yes 
-g DonePipe:No 
-g Encrypt:No 
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F2 - Código em VHDL do IP-SelectMAP (com waitrequest) 

 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

ENTITY Interface_configuracao IS 

 PORT 

 ( 

--Sinais vindos do Avalon 

  clk      : IN STD_LOGIC; 

  reset   : IN STD_LOGIC; 

  chipselect  : IN STD_LOGIC; 

  dados   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

  write   : IN STD_LOGIC; 

  waitrequest     : OUT STD_LOGIC; 

-- Sinais para o Virtex-II 

  init   : IN STD_LOGIC; 

  prog   : OUT STD_LOGIC; 

  RDWR_B   : OUT STD_LOGIC;  

  CS_B   : OUT STD_LOGIC; 

  CCLK   : OUT STD_LOGIC; 

  saida       : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

           

--Sinais Externo (STATUS) 

  mode   : OUT STD_LOGIC; 

  status_done  : OUT STD_LOGIC 

             

 ); 

  

END Interface_configuracao; 

 

ARCHITECTURE Behavioral OF Interface_configuracao IS 

 TYPE STATE_TYPE IS (start, timeToTransfer, convInteger, read_mode, pulse_prog, 

wait_init,receiving_word, wait_write_low,  count_bytes, load_A_in_Virtex, load_B_in_Virtex, 

load_C_in_Virtex, load_D_in_Virtex, select_A_in_register, select_B_in_register, 

select_C_in_register, select_D_in_register, final, rising, risingCCLK, fourCicles,startup); 

      

       

 SIGNAL state    : STATE_TYPE;  

 SIGNAL prog_signal    : STD_LOGIC; 
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 SIGNAL wait_signal    : STD_LOGIC; 

 SIGNAL mode_tamanho_signal   : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

 SIGNAL writedata   : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

 SIGNAL bitstream   : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);  

 SIGNAL selected   : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);   

 SIGNAL CCLK_signal   : STD_LOGIC; 

 SIGNAL tam : INTEGER RANGE 0 to 2147483648; 

     

BEGIN  

RDWR_B <= '0'; 

prog <= prog_signal; 

CCLK <= CCLK_signal; 

writedata <= dados; 

MODE <= mode_tamanho_signal(31); 

 

PROCESS (clk, reset) 

VARIABLE Tprog : INTEGER range 0 to 500;  

VARIABLE Trising : INTEGER range 0 to 30;  

VARIABLE actualData : INTEGER range 0 to 3;  

VARIABLE fourCount : INTEGER range 0 to 3; 

VARIABLE tamanho_ctl :  STD_LOGIC_VECTOR(30 downto 0); --31 bits  

 

BEGIN 

IF reset = '1' THEN 

state <= start; 

 status_done <= '0'; 

 Tprog := 0; 

 Trising := 0; 

 fourCount := 0; 

 actualData := 0; 

 prog_signal <= '1'; 

 CS_B <= '1'; 

 CCLK_signal <= '0'; 

 MODE <= '0'; 

ELSIF clk'EVENT AND clk = '0' THEN 

 CASE state IS 

 WHEN start => 

 IF chipselect = '1' AND write = '1' THEN 

  waitrequest <= '1'; 

  mode_tamanho_signal <= writedata; 

  status_done <= '0'; 

  state <= timeToTransfer; 

  MODE <= '1';      

  ELSE 
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  state <= start; 

  END IF;  

  WHEN timeToTransfer => 

  state <= convInteger;      

  WHEN convInteger => 

   tamanho_ctl := mode_tamanho_signal(30 downto 0); 

   state <= read_mode; 

  WHEN read_mode => 

   IF tamanho_ctl = 0 THEN 

   state <= final; 

   ELSIF mode_tamanho_signal(31) = '1' THEN -- se o modo é 1 = total 

    prog_signal <= '0'; 

    state <= pulse_prog;     

   ELSE 

    waitrequest <= '0'; 

    state <= wait_write_low; 

   END IF; 

   WHEN pulse_prog => 

   IF Tprog > 160 THEN -- se Tprog maior que 300ns 

    prog_signal <= '1'; 

     state <= wait_init; 

   ELSE  

    prog_signal <= '0'; 

    Tprog := Tprog + 1; 

    state <= pulse_prog; 

   END IF; 

   WHEN wait_init => 

    IF init = '0' THEN 

    state <= wait_init; 

    ELSE 

     waitrequest <= '0'; 

     state <= wait_write_low; 

    END IF; 

    WHEN wait_write_low => 

     IF write = '0' THEN 

     state <= receiving_word; 

     ELSE 

     state <= wait_write_low; 

     END IF; 

    WHEN receiving_word => 

     IF chipselect = '1' AND write = '1' THEN 

     MODE <= '0'; 

     bitstream <= writedata; 

     waitrequest <= '1'; 
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     state <= count_bytes;     

     ELSE 

     state <= receiving_word; 

     END IF; 

    WHEN count_bytes => -- verifica quantos bytes faltam para acabar 

    CS_B <= '0';  

    CCLK_signal <= '0'; 

    IF tamanho_ctl = "0000000000000000000000000000011" THEN  

    tamanho_ctl := "0000000000000000000000000000000"; 

     selected <= "01"; 

     actualData := 1; 

     state <= select_B_in_register; 

    ELSIF tamanho_ctl = "0000000000000000000000000000010" THEN 

    tamanho_ctl := "0000000000000000000000000000000";  

     selected <= "10"; 

     actualData := 2; 

     state <= select_C_in_register; 

    ELSIF tamanho_ctl = "0000000000000000000000000000001" THEN 

    tamanho_ctl := "0000000000000000000000000000000";  

     selected <= "11"; 

     actualData := 3; 

     state <= select_D_in_register; 

    ELSE  

     tamanho_ctl := tamanho_ctl - 

"0000000000000000000000000000100" ; 

     state <= select_A_in_register;  

     selected <= "00"; 

     actualData := 0; 

    END IF;  

    WHEN select_A_in_register => 

     state <= rising; 

    WHEN rising => 

     IF Trising < 5 THEN 

      Trising := Trising + 1; 

      state <= rising; 

     ELSE 

      CCLK_signal <= '1'; 

      Trising := 0; 

      state <= risingCCLK; 

     END IF; 

    WHEN risingCCLK => 

     IF Trising < 5 THEN 

      Trising := Trising + 1; 

      state <= risingCCLK; 
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     ELSE 

      CCLK_signal <= '0'; 

      Trising := 0; 

      CASE actualData IS 

      WHEN 0 => 

       state <= load_A_in_Virtex; 

       actualData := 1; 

      WHEN 1 => 

       state <= load_B_in_Virtex; 

       actualData := 2;   

      WHEN 2 => 

       state <= load_C_in_Virtex; 

       actualData := 3;     

      WHEN 3 => 

       state <= load_D_in_Virtex; 

       actualData := 0;   

      END CASE; 

     END IF; 

    WHEN load_A_in_Virtex => 

     selected <= "01";      

     state <= select_B_in_register; 

    WHEN select_B_in_register => 

     state <= rising; 

     CCLK_signal <= '0';      

    WHEN load_B_in_Virtex => 

     selected <= "10"; 

     state <= select_C_in_register; 

    WHEN select_C_in_register => 

     state <= rising; 

     CCLK_signal <= '0'; 

    WHEN load_C_in_Virtex => 

     selected <= "11"; 

     state <= select_D_in_register; 

    WHEN select_D_in_register => 

     state <= rising; 

     CCLK_signal <= '0'; 

    WHEN load_D_in_Virtex =>     

     IF tamanho_ctl = "0000000000000000000000000000000" THEN 

      state <= final; 

     ELSE 

      waitrequest <= '0'; 

      state <= wait_write_low; 

     END IF; 

    WHEN final => 
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     CS_B <= '1'; 

     state <= fourCicles; 

    WHEN fourCicles => 

     status_done <= '1'; 

     state <= fourCicles; 

     IF Trising < 5 THEN 

      Trising := Trising + 1; 

     ELSE 

      Trising := 0; 

      fourCount := fourCount + 1; 

      CCLK_signal <= NOT CCLK_signal; 

     END IF; 

     IF fourCount = 3 THEN 

      state <= startup; 

      fourCount := 0; 

     ELSE 

      state <= fourCicles; 

     END IF; 

    WHEN startup => 

     state <= start; 

     waitrequest <= '0'; 

     prog_signal <= '1'; 

   END CASE; 

  END IF; 

 END PROCESS; 

 WITH selected SELECT 

   saida <= bitstream(7 DOWNTO 0) WHEN "00", 

      bitstream(15 DOWNTO 8) WHEN "01", 

      bitstream(23 DOWNTO 16) WHEN "10", 

      bitstream(31 DOWNTO 24) WHEN "11"; 

END Behavioral; 

 

F 3- Código em VHDL do IP-SelectMAP (com irq) 
 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

ENTITY Interface_configuracao IS 

 PORT 

 ( 

--Sinais vindos do Avalon 
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  clk       : IN STD_LOGIC; 

  reset   : IN STD_LOGIC; 

  chipselect  : IN STD_LOGIC; 

  dados   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

  write   : IN STD_LOGIC; 

  irq   : OUT STD_LOGIC; 

-- Sinais para o Virtex-II 

  init   : IN STD_LOGIC; 

  prog   : OUT STD_LOGIC; 

  RDWR_B   : OUT STD_LOGIC;  

  CS_B   : OUT STD_LOGIC; 

  CCLK   : OUT STD_LOGIC; 

  saida       : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

--Sinais Externos (STATUS) 

  mode       : OUT STD_LOGIC; 

  status_done      : OUT STD_LOGIC 

 ); 

END Interface_configuracao; 

ARCHITECTURE Behavioral OF Interface_configuracao IS 

 

 TYPE STATE_TYPE IS (start, timeToTransfer, convInteger, read_mode, pulse_prog, 

wait_init,receiving_word, interrup_request,  

      count_bytes, load_A_in_Virtex, load_B_in_Virtex, 

load_C_in_Virtex,  

      load_D_in_Virtex, select_A_in_register, 

select_B_in_register,  

      select_C_in_register, select_D_in_register,

 final, rising, risingCCLK, fourCicles,startup);       

       

 SIGNAL state      : STATE_TYPE;  

 SIGNAL prog_signal      : STD_LOGIC; 

 SIGNAL irq_signal      : STD_LOGIC; 

 SIGNAL mode_tamanho_signal    : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

 SIGNAL writedata      : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

 SIGNAL bitstream      : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);  

 SIGNAL selected       : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0); 

  

 SIGNAL CCLK_signal     : STD_LOGIC; 

 SIGNAL tam : INTEGER RANGE 0 to 2147483648; 

BEGIN  

 

 RDWR_B <= '0'; 

 prog <= prog_signal; 

 CCLK <= CCLK_signal; 
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 writedata <= dados; 

 --MODE <= mode_tamanho_signal(31); 

 irq <= irq_signal; 

 --MODE <= irq_signal; 

 

 PROCESS (clk, reset) 

  VARIABLE Tprog : INTEGER range 0 to 500;  

  VARIABLE Trising : INTEGER range 0 to 30; 

  VARIABLE Tinterrup_request : INTEGER range 0 to 15000; 

  VARIABLE actualData : INTEGER range 0 to 3;  

  VARIABLE fourCount : INTEGER range 0 to 3; 

  VARIABLE tamanho_ctl :  STD_LOGIC_VECTOR(30 downto 0); --31 bits  

 BEGIN 

  IF reset = '1' THEN 

   state <= start; 

   status_done <= '0'; 

   Tprog := 0; 

   Trising := 0; 

   fourCount := 0; 

   actualData := 0; 

   Tinterrup_request := 0; 

   prog_signal <= '1'; 

   CS_B <= '1'; 

   CCLK_signal <= '0'; 

   irq_signal <= '0'; 

   MODE <= '0'; 

  ELSIF clk'EVENT AND clk = '0' THEN 

   CASE state IS 

    WHEN start => 

     IF chipselect = '1' AND write = '1' THEN 

      mode_tamanho_signal <= writedata; 

      status_done <= '0'; 

      state <= timeToTransfer;     

     ELSE 

      state <= start; 

     END IF; 

    WHEN timeToTransfer => 

     state <= convInteger;  

    WHEN convInteger => 

     tamanho_ctl := mode_tamanho_signal(30 downto 0); 

     state <= read_mode; 

    WHEN read_mode => 

     IF tamanho_ctl = 0 THEN 

      state <= final; 
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     ELSIF mode_tamanho_signal(31) = '1' THEN -- se o modo é 1 = 

total 

      prog_signal <= '0'; 

      state <= pulse_prog;    

   

     ELSE 

      state <= interrup_request; 

     END IF; 

      

    WHEN pulse_prog => 

    

     IF Tprog > 160 THEN -- se Tprog maior que 300ns 

      prog_signal <= '1'; 

      state <= wait_init; 

     ELSE  

      prog_signal <= '0'; 

      Tprog := Tprog + 1; 

      state <= pulse_prog; 

     END IF; 

     

    WHEN wait_init => 

     IF init = '0' THEN 

      state <= wait_init; 

     ELSE 

     -- waitrequest <= '0'; 

      state <= interrup_request; 

     END IF; 

      

    WHEN interrup_request => 

    -- IF Tinterrup_request < 10000 THEN 

    --  Tinterrup_request := Tinterrup_request + 1; 

    --  state <= interrup_request; 

    -- ELSE 

      irq_signal <= '1'; 

      state <= receiving_word;    

    --  Tinterrup_request := 0; 

    -- END IF;        

    WHEN receiving_word => 

     IF chipselect = '1' AND write = '1' THEN 

      bitstream <= writedata; 

      irq_signal <= '0'; 

      MODE <= '1'; 

      state <= count_bytes;     

     ELSE 
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      state <= receiving_word; 

     END IF; 

    WHEN count_bytes => -- verifica quantos bytes faltam para acabar 

     CS_B <= '0';  

     CCLK_signal <= '0'; 

     IF tamanho_ctl = "0000000000000000000000000000011" THEN -- = 

3 

       tamanho_ctl := 

"0000000000000000000000000000000"; 

       selected <= "01"; 

       actualData := 1; 

       state <= select_B_in_register; 

      ELSIF tamanho_ctl = 

"0000000000000000000000000000010" THEN -- = 2 

       tamanho_ctl := 

"0000000000000000000000000000000";        

       selected <= "10"; 

       actualData := 2; 

       state <= select_C_in_register; 

      ELSIF tamanho_ctl = 

"0000000000000000000000000000001" THEN -- = 1 

       tamanho_ctl := 

"0000000000000000000000000000000";        

       selected <= "11"; 

       actualData := 3; 

       state <= select_D_in_register; 

      ELSE  

       tamanho_ctl := tamanho_ctl - 

"0000000000000000000000000000100" ; -- -4 

       state <= select_A_in_register;  

       selected <= "00"; 

       actualData := 0; 

      END IF;  

      

    WHEN select_A_in_register => 

     state <= rising; 

    WHEN rising => 

     IF Trising < 5 THEN 

      Trising := Trising + 1; 

      state <= rising; 

     ELSE 

      CCLK_signal <= '1'; 

      Trising := 0; 

      state <= risingCCLK; 
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     END IF; 

    WHEN risingCCLK => 

     IF Trising < 5 THEN 

      Trising := Trising + 1; 

      state <= risingCCLK; 

     ELSE 

      CCLK_signal <= '0'; 

      Trising := 0; 

      CASE actualData IS 

       WHEN 0 => 

        state <= load_A_in_Virtex; 

        actualData := 1; 

       WHEN 1 => 

        state <= load_B_in_Virtex; 

        actualData := 2;  

      

       WHEN 2 => 

        state <= load_C_in_Virtex; 

        actualData := 3;  

     

       WHEN 3 => 

        state <= load_D_in_Virtex; 

        actualData := 0;   

      END CASE; 

     END IF; 

    WHEN load_A_in_Virtex => 

     selected <= "01";      

     state <= select_B_in_register; 

    WHEN select_B_in_register => 

     state <= rising; 

     CCLK_signal <= '0';      

    WHEN load_B_in_Virtex => 

     selected <= "10"; 

     state <= select_C_in_register; 

    WHEN select_C_in_register => 

     state <= rising; 

     CCLK_signal <= '0'; 

    WHEN load_C_in_Virtex => 

     selected <= "11"; 

     state <= select_D_in_register; 

    WHEN select_D_in_register => 

     state <= rising; 

     CCLK_signal <= '0'; 

    WHEN load_D_in_Virtex =>     
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     IF tamanho_ctl = "0000000000000000000000000000000" THEN 

      state <= final; 

     ELSE 

      state <= interrup_request; 

     END IF; 

 

    WHEN final => 

     irq_signal <= '0'; 

     CS_B <= '1'; 

     state <= fourCicles; 

    WHEN fourCicles => 

     MODE <= '0'; 

     status_done <= '1'; 

     state <= fourCicles; 

     IF Trising < 5 THEN 

      Trising := Trising + 1; 

     ELSE 

      Trising := 0; 

      fourCount := fourCount + 1; 

      CCLK_signal <= NOT CCLK_signal; 

     END IF; 

     IF fourCount = 3 THEN 

      state <= startup; 

      fourCount := 0; 

     ELSE 

      state <= fourCicles; 

     END IF; 

    WHEN startup => 

     state <= start; 

     prog_signal <= '1'; 

   END CASE; 

  END IF; 

 END PROCESS; 

 WITH selected SELECT 

   saida <=bitstream(7 DOWNTO 0) WHEN "00", 

      bitstream(15 DOWNTO 8) WHEN "01", 

      bitstream(23 DOWNTO 16) WHEN "10", 

      bitstream(31 DOWNTO 24) WHEN "11"; 

END Behavioral; 

 

F 4- Código em C da Aplicação do Usuário (ipsm_prog) 
#include <fcntl.h> 

#include <stdio.h> 
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#include <sys/ioctl.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <unistd.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void help(char **argv) 

{ 

    printf("IP Select Map Upload:\n"); 

    printf("%s {p|t|o} {bitstream|data}\n", argv[0]); 

    printf("\tt programação total {default}\n"); 

    printf("\tp programação parcial\n"); 

    printf("\to escreve 1 palavra no dispositivo\n"); 

    printf("\td programa passo a passo parcial\n"); 

} 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

  char* filepath; 

  int prog = 1; 

  int fd; 

  int ipsm_fd; 

  int wtot; 

  char *bits; 

  struct stat s; 

  int only_1 = 0; 

  int step = 0; 

  unsigned long only_1data; 

  if(argc == 3) { 

    filepath = argv[2]; 

    if(argv[1][0] == 't') { 

      prog = 1; 

    } else if(argv[1][0] == 'p') { 

      prog = 0; 

    } else if(argv[1][0] == 'o') { 

      only_1 = 1; 

      only_1data = atol(argv[2]); 

    } else if(argv[1][0] == 'd') { 

      prog = 0; 

      step = 1; 

    } else { 

      help(argv); 

      return 1; 

    } 

  } else { 



 151 

    help(argv); 

    return 1; 

  } 

  if(only_1) { 

    ipsm_fd = open("/dev/ipsm", 0); 

    if(ipsm_fd < 0) { 

      perror("ipsm"); 

      exit(-1); 

    } 

    ioctl(ipsm_fd, 2, only_1data); 

    close(ipsm_fd); 

  } else { 

    fd = open(filepath, 0); 

    if(fd < 0) { 

      perror("open"); 

      exit(-1); 

    } 

    stat(filepath, &s); 

    bits = (char*)malloc(s.st_size);; 

    if(!bits) { 

      perror("malloc"); 

      exit(-1); 

    } 

    read(fd, bits, s.st_size); 

    close(fd); 

    ipsm_fd = open("/dev/ipsm", O_WRONLY); 

    if(ipsm_fd <= 0) { 

      perror("ipsm"); 

      exit(-1); 

    } 

 

F 5- Código em C da Aplicação do Usuário (ipsm_esc) 
#include <fcntl.h> 

#include <stdio.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <unistd.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

 

struct parametros 

{ 
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    char modo;  

    char arquivo[15]; 

    float tempo; 

    char unidade[3]; 

}; 

void Time(float delay, char *unit) 

{ 

    if (!strcmp (unit,"ms")) 

      delay = delay/1000; 

    else if (!strcmp (unit,"us")) 

      delay = delay/1000000; 

    else if (!strcmp (unit,"ns")) 

      delay = delay/1000000000; 

    else if (!strcmp (unit,"s")) 

      delay = delay; 

    printf("Tempo da tarefa...%.2f \n\n", delay); 

    sleep(delay);     

} 

void help(char **argv) 

{ 

    printf("IP Select Map Upload:\n"); 

    printf("%s {e|o} {escalonamento|data}\n", argv[0]); 

    printf("\te programação escalonado por arquivo {default}\n"); 

    printf("\to escreve 1 palavra no dispositivo\n"); 

    printf("\td programa passo a passo parcial\n"); 

} 

int main(int argc, char **argv[]) 

{ 

  char c; 

  struct parametros tarefas; 

  char* filepath; 

  int prog = 1; 

  int fd; 

  int ipsm_fd; 

  int wtot; 

  char *bits; 

  struct stat s; 

  int only_1 = 0; 

  int step = 0; 

  unsigned long only_1data; 

  if(argc == 3) { 

    printf("\nOpcao escolhida: %s\n", argv[1]); 

    filepath = argv[2]; 

    printf("Arquivo de configuracao: %s\n", filepath); 
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    if(argv[1][0] == 'e') { 

      printf("IP Select Map e\n"); 

      prog = 1; 

    } else if(argv[1][0] == 'p') { 

      prog = 0; 

    } else if(argv[1][0] == 'o') { 

      only_1 = 1; 

      only_1data = atol(argv[2]); //converte de string para "long" 

    } else if(argv[1][0] == 'd') { 

      prog = 0; 

      step = 1; 

    } else { 

      help(argv); 

      printf("Nenhuma das Opcoes\n"); 

      //return 1; 

    } 

  } else { 

    help(argv); 

    printf("Faltam parametros:\n"); 

    //return 1; 

  } 

  if(only_1) { 

    ipsm_fd = open("/dev/ipsm", 0);// abre o dispositivo 

    if(ipsm_fd < 0) { 

      perror("ipsm"); 

      exit(-1); 

    } 

    ioctl(ipsm_fd, 2, only_1data); //função de interação com o dispositivo (2=comando escrita de uma 

palavra) 

    close(ipsm_fd); 

  } else {   

    printf( "\tAbrindo arquivo....%s \n", filepath); 

    FILE *fd_sched = fopen(filepath, "r");  

    printf( "Arquivo aberto....\n");  

    if (!fd_sched) 

        printf( "Erro na abertura do arquivo....\n");      

    else  

    {  

       fscanf(fd_sched,"%c %s %f %s\n" , &tarefas.modo, &tarefas.arquivo, &tarefas.tempo, 

&tarefas.unidade);     

       while (!feof(fd_sched))  

       {        

              ipsm_fd = open("/dev/ipsm", O_WRONLY); //abre o disposit. O_WRONLY para escrita 

              if(ipsm_fd <= 0) { 



 154 

                printf( "Erro na abertura do IPSM....\n");      

                perror("ipsm"); 

                exit(-1); 

              } 

              fd = open(tarefas.arquivo, 0);  

              if(fd < 0) { 

                    perror("open"); 

                    exit(-1); 

              }   

              if (tarefas.modo == 't'){ 

                  prog = 1; 

                  printf ("Modo total: %c\n", tarefas.modo); 

                  printf ("Arquivo: %s\n", tarefas.arquivo); 

                  printf ("Tempo da Tarefa: %.2f\n", tarefas.tempo); 

                  printf ("Unidade: %s\n", tarefas.unidade); 

                  printf ("\n"); 

              }     

              else { 

                 prog = 0; 

                 printf ("Modo parcial: %c\n", tarefas.modo); 

                 printf ("Arquivo: %s\n", tarefas.arquivo); 

                 printf ("Tempo da Tarefa: %.2f\n", tarefas.tempo);    

                 printf ("Unidade: %s\n", tarefas.unidade); 

                 printf ("\n"); 

              }     

              stat(tarefas.arquivo, &s); 

              bits = (char*)malloc(s.st_size); 

              if(!bits) { 

                 perror("malloc"); 

                 exit(-1); 

              } 

              read(fd, bits, s.st_size); //copia os dados do arq aberto para a regiao de mem alocada 

em bits 

              ioctl(ipsm_fd, 0, s.st_size); //ioctl=configuracao do disp//0=envia para o ipsm o 

tamanho do arquivo 

              ioctl(ipsm_fd, 1, prog); //o valor=1 informa ao driver o conteudo do PROG se p ou t 

               wtot = 0; 

               if(step) { 

                 while(wtot < s.st_size) { 

                 wtot += write(ipsm_fd, &bits[wtot], 4); 

                 printf("."); 

                 getchar(); 

               }     

               }else { //step = 0 -> total ou parcial 
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                     wtot = write(ipsm_fd, bits, s.st_size); 

                     Time(tarefas.tempo, tarefas.unidade);                  

               } 

               if(wtot < 0) { 

                 perror("ipsm"); 

                 exit(-1); 

               } 

              free(bits); 

              printf("wrote: %dbytes\n", wtot); 

              printf ("Arquivo %s \n", tarefas.arquivo);             

              fscanf(fd_sched,"%c %s %f %s \n" , &tarefas.modo, &tarefas.arquivo, &tarefas.tempo, 

&tarefas.unidade);     

              close(fd); 

              close(ipsm_fd);   

      } //while() 

      close(fd_sched); 

      ipsm_fd = open("/dev/ipsm", O_WRONLY); //abre o disposit. O_WRONLY para escrita 

      fd = open(tarefas.arquivo, 0);  

      if (tarefas.modo == 't'){      

         prog = 1; 

         printf ("\n"); 

         printf ("Modo total:  %c\n", tarefas.modo); 

         printf ("Arquivo:  %s\n", tarefas.arquivo); 

         printf ("Tempo da Tarefa:  %.2f\n", tarefas.tempo); 

         printf ("Unidade: %s\n", tarefas.unidade); 

         printf ("\n"); 

       }      

       else { 

         prog = 0; 

         printf ("\n"); 

         printf ("Modo parcial:  %c\n", tarefas.modo); 

         printf ("Arquivo:  %s\n", tarefas.arquivo); 

         printf ("Tempo da Tarefa:  %.2f\n", tarefas.tempo);     

         printf ("Unidade: %s\n", tarefas.unidade); 

         printf ("\n"); 

       }      

      stat(tarefas.arquivo, &s); //obter atributos do arquivo 

      bits = (char*)malloc(s.st_size); //Aloca buffer em memoria 

      if(!bits) { 

        perror("malloc"); 

        exit(-1); 

      } 

      read(fd, bits, s.st_size); //copia os dados do arq aberto para a regiao de mem alocada em bits 



 156 

      ioctl(ipsm_fd, 0, s.st_size); //ioctl=configuracao do disp//0=envia para o ipsm o tamanho do 

arquivo 

      ioctl(ipsm_fd, 1, prog); //o valor=1 informa ao driver o conteudo do PROG se p ou t 

      wtot = write(ipsm_fd, bits, s.st_size); //Envia os dados 

      Time(tarefas.tempo, tarefas.unidade);                  

      if(wtot < 0) { 

        perror("ipsm"); 

        exit(-1); 

      } 

      free(bits); 

      printf("wrote: %dbytes\n", wtot); 

      printf ("Mode de Prog %d \n", prog);             

      close(fd);      

      close(ipsm_fd);   

    }     

  } 

  return 0; 

} 

 

F 6- Código do driver IPSM 
 

############## ipsm.c ################################# 

#include <linux/module.h> 

#include <linux/kernel.h> 

#include <linux/major.h> 

#include <linux/init.h> 

#include <linux/fs.h> 

#include <linux/cdev.h> 

#include <linux/errno.h> 

#include <linux/uio.h> 

#include <linux/ioport.h> 

#include <asm/io.h> 

#include <asm/uaccess.h> 

#include "ipsm.h" 

 

struct ipsm_dev_struct { 

  struct cdev cdev; 

  char* ipsm_buffer; 

  size_t writedata_size; 

  size_t bytes_written; 

  char current_data[4]; 

  int current_pos; 

  int sent_start; 



 157 

  int mod; 

}; 

struct ipsm_dev_struct _ipsm_dev; 

int ipsm_major = IPSM_MAJOR; 

int ipsm_minor = 0; 

 

static int ipsm_open(struct inode *inode, struct file *file) 

{ 

  struct ipsm_dev_struct *dev; 

  dev = container_of(inode->i_cdev, struct ipsm_dev_struct, cdev); 

  file->private_data = dev; 

  if(dev->ipsm_buffer) { 

    printk("IPSM Busy (already opened)"); 

    return -EBUSY; 

  } 

  if (!(request_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE, "ipsm"))) 

    return -1; 

  dev->ipsm_buffer = (char*)kmalloc(IPSM_BUFFER_SIZE, GFP_KERNEL); 

  dev->current_pos = 0; 

  dev->writedata_size = 0; 

  dev->bytes_written = 0; 

  dev->sent_start = 0; 

  dev->mod = IPSM_TOTAL; 

  printk("IPSM Successfuly opened\n"); 

  return 0; 

} 

static int ipsm_release(struct inode *inode, struct file *file) 

{ 

  struct ipsm_dev_struct *dev = (struct ipsm_dev_struct*)file->private_data; 

  if(dev->ipsm_buffer) { 

    kfree(dev->ipsm_buffer); 

    dev->ipsm_buffer = NULL; 

    release_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE); 

  } 

  printk("IPSM Closed\n"); 

  return 0; 

} 

static int ipsm_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, 

        unsigned int cmd, unsigned long arg) 

{ 

  struct ipsm_dev_struct *dev = (struct ipsm_dev_struct*)file->private_data; 

  int *devaddr = (int*)(IPSM_BASE); 

  printk("IOCTL CMD: 0x%X\n", cmd); 

  printk("IOCTL ARG: 0x%X\n", arg); 
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  switch(cmd) { 

    case 0: 

      dev->writedata_size = arg; 

      break; 

    case 1: 

      dev->mod = arg ? IPSM_TOTAL : IPSM_PARTIAL; 

      break; 

    case 2: 

      outl_p(arg, devaddr); 

      break; 

    default: 

      return -EINVAL; 

  } 

  return 0; 

} 

static ssize_t ipsm_write(struct file *file, const char __user * udata, size_t count, loff_t *ppos) 

{ 

  size_t copy_size = count; 

  char *devbuf = ipsm_dev.ipsm_buffer; 

  int *devaddr = (int*)(IPSM_BASE); 

  int i = 0; 

  outl_p(copy_size, devaddr); 

  copy_from_user (devbuf, udata, copy_size); 

  for(i = 0; i < copy_size; ++i) { 

      ipsm_dev.current_data[ipsm_dev.current_pos++] = devbuf[i]; 

      if(ipsm_dev.current_pos > 3) { 

        ipsm_dev.bytes_written += 4; 

        ipsm_dev.current_pos = 0; 

        outl_p( 

          (unsigned int)ipsm_dev.current_data[0] << 24 | 

          (unsigned int)ipsm_dev.current_data[1] << 16 | 

          (unsigned int)ipsm_dev.current_data[2] << 8 | 

          (unsigned int)ipsm_dev.current_data[3] 

          , devaddr 

        ); 

      } 

  } 

  return copy_size; 

  struct ipsm_dev_struct *dev = (struct ipsm_dev_struct*)file->private_data; 

  char *devbuf = dev->ipsm_buffer; 

  int *devaddr = (int*)(IPSM_BASE); 

  int i = 0; 

  int amount_copied = 0; 

  size_t copy_size = 0; 
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  if(!dev->writedata_size) { 

    printk("IPSM writedata_size = 0\n"); 

    return -EPERM; 

  } 

  if(!dev->sent_start) { 

    outl_p(dev->writedata_size|dev->mod, devaddr); 

    printk("IPSM Start Write: 0x%x\n", dev->writedata_size|dev->mod); 

    printk("IPSM Will write: 0x%x bytes\n", count); 

    dev->sent_start = 1; 

  } 

  while (count > 0) { 

    copy_size = count; 

    if (copy_size > IPSM_BUFFER_SIZE) { 

     copy_size = IPSM_BUFFER_SIZE; 

     count -= IPSM_BUFFER_SIZE; 

     printk("IPSM No space in buffer, copy partial\n"); 

    } else { 

      count = 0; 

    } 

    if(copy_from_user (devbuf, udata+amount_copied, copy_size)) { 

     printk("IPSM Unable to copy from userspace\n"); 

     return -EFAULT; 

    } 

    amount_copied += copy_size; 

    for(i = 0; i < copy_size; ++i) { 

      dev->current_data[dev->current_pos++] = devbuf[i]; 

      if(dev->current_pos > 3 /*|| dev->bytes_written+(i%4) == dev->writedata_size*/ ) { 

        unsigned long dout = 

          dev->current_data[3] << 24 | dev->current_data[2] << 16 | 

          dev->current_data[1] << 8 | dev->current_data[0]; 

        dev->bytes_written += 4; 

        dev->current_pos = 0; 

        printk("output: %x: ", dout); 

        outl_p(dout , devaddr); 

        printk("done\n", dout); 

      } 

    } 

    break; 

  } 

  count = dev->bytes_written; 

  dev->sent_start = 0; 

  dev->bytes_written = 0; 

  dev->writedata_size = 0; 

  return count;  



 160 

} 

static struct file_operations ipsm_fops = { 

  .open = ipsm_open, 

  .release = ipsm_release, 

  .write = ipsm_write, 

  .owner = THIS_MODULE, 

  .ioctl = ipsm_ioctl, 

}; 

static int __init ipsm_init(void) 

{ 

  dev_t devno; 

  if (!(request_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE, "ipsm"))) 

    return -1; 

  devno = MKDEV(ipsm_major, ipsm_minor); 

  cdev_init(&_ipsm_dev.cdev, &ipsm_fops); 

  _ipsm_dev.cdev.owner = THIS_MODULE; 

  _ipsm_dev.ipsm_buffer = NULL; 

  if(register_chrdev_region(devno, 1, "ipsm")) { 

    printk("IPSM Major device number %d unavaliable", ipsm_major); 

    goto error1; 

  } 

  if(cdev_add(&_ipsm_dev.cdev, devno, 1)) { 

    printk("IPSM Error adding character device"); 

  } else { 

    printk("IPSM Loaded at 0x%x\n", IPSM_BASE); 

    printk("  Buffer Size is: 0x%x bytes\n", IPSM_BUFFER_SIZE); 

  } 

  unregister_chrdev_region(devno, 1); 

error1: 

  release_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE); 

  return 0; 

} 

static void __exit ipsm_exit(void) 

{ 

  release_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE); 

} 

module_init(ipsm_init); 

module_exit(ipsm_exit); 

MODULE_LICENSE("GPL"); 
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F 7- Código do driver IPSM_IRQ 
 

############## ipsm_irq.c ################################# 

 

#include <linux/module.h> 

#include <linux/kernel.h> 

#include <linux/major.h> 

#include <linux/init.h> 

#include <linux/fs.h> 

#include <linux/cdev.h> 

#include <linux/errno.h> 

#include <linux/uio.h> 

#include <linux/ioport.h> 

#include <asm/io.h> 

#include <asm/uaccess.h> 

#include <linux/interrupt.h> 

#include <linux/wait.h> 

#include "ipsm_irq.h" 

 

struct ipsm_dev_struct { 

  struct cdev cdev; 

  char* ipsm_buffer; 

  size_t writedata_size; 

  size_t bytes_written; 

  char current_data[4]; 

  int current_pos; 

  int sent_start; 

  int mod; 

}; 

struct ipsm_dev_struct _ipsm_dev; 

int ipsm_major = IPSM_MAJOR; 

int ipsm_minor = 0; 

unsigned long dout = 0; 

long dout_mode = 0; 

int cinit = 1; 

//int ctrl = 1; 

DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(ipsm_queue); 

static irqreturn_t ipsm_handler(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs){ 

     int *devaddr = (int*)(IPSM_BASE); 

     disable_irq(6); 

     outl_p(dout, devaddr); 

     //printk("IPSM Successfuly IRQ = 0x%X\n", dout); 

     if(!cinit){ 
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        wake_up_interruptible(&ipsm_queue); 

     } 

     else 

        cinit = 0; 

     //ctrl = 0; 

     return IRQ_HANDLED; 

} 

static int ipsm_open(struct inode *inode, struct file *file) 

{ 

  struct ipsm_dev_struct *dev; 

  dev = container_of(inode->i_cdev, struct ipsm_dev_struct, cdev); 

  file->private_data = dev; 

  if(dev->ipsm_buffer) { 

    printk("IPSM Busy (already opened)"); 

    return -EBUSY; 

  } 

  if (!(request_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE, "ipsm"))) 

    return -1; 

  dev->ipsm_buffer = (char*)kmalloc(IPSM_BUFFER_SIZE, GFP_KERNEL); 

  if(!dev->ipsm_buffer) { 

    return -1; 

  } 

  dev->current_pos = 0; 

  dev->writedata_size = 0; 

  dev->bytes_written = 0; 

  dev->sent_start = 0; 

  dev->mod = IPSM_TOTAL; 

  printk("IPSM Successfuly opened\n"); 

  return 0; 

} 

static int ipsm_release(struct inode *inode, struct file *file) 

{ 

  struct ipsm_dev_struct *dev = (struct ipsm_dev_struct*)file->private_data; 

  if(dev->ipsm_buffer) { 

    kfree(dev->ipsm_buffer); 

    dev->ipsm_buffer = NULL; 

    release_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE); 

  } 

  printk("IPSM Closed\n"); 

  return 0; 

} 

static int ipsm_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, 

        unsigned int cmd, unsigned long arg) 

{ 



 163 

  struct ipsm_dev_struct *dev = (struct ipsm_dev_struct*)file->private_data; 

  int *devaddr = (int*)(IPSM_BASE); 

  printk("IOCTL CMD: 0x%X\n", (unsigned int)cmd); 

  printk("IOCTL ARG: 0x%X\n", (unsigned int)arg); 

  switch(cmd) { 

    case 0: 

      dev->writedata_size = arg; 

      break; 

    case 1: 

      dev->mod = arg ? IPSM_TOTAL : IPSM_PARTIAL; 

      break; 

    case 2: 

      outl_p(arg, devaddr); 

      break; 

    default: 

      return -EINVAL; 

  } 

  return 0; 

} 

static ssize_t ipsm_write(struct file *file, const char __user * udata, size_t count, loff_t *ppos) 

{ 

  struct ipsm_dev_struct *dev = (struct ipsm_dev_struct*)file->private_data; 

  char *devbuf = dev->ipsm_buffer; 

  int *devaddr = (int*)(IPSM_BASE); 

  int i = 0; 

  int amount_copied = 0; 

  int looptop; 

  size_t copy_size = 0; 

  if(!dev->writedata_size) { 

    printk("IPSM writedata_size = 0\n"); 

    return -EPERM; 

  } 

  DEFINE_WAIT(wait); 

  if(!dev->sent_start) { 

    /* ugly machine dependant code */ 

    //prepare_to_wait(&ipsm_queue, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE); 

    dout_mode = (dev->writedata_size & 0x7F000000) >> 24; 

    dout_mode |= (dev->writedata_size & 0xFF0000) >> 8; 

    dout_mode |= (dev->writedata_size & 0xFF00) << 8; 

    dout_mode |= (dev->writedata_size & 0xFF) << 24; 

    //outl_p(dev->writedata_size|dev->mod, devaddr); 

    //schedule(); 

    //finish_wait(&ipsm_queue, &wait); 

    dout_mode |= dev->mod?0x80:0; 
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    //printk("IPSM Start Write: 0x%x\n", (unsigned int)dout_mode); 

    //dev->sent_start = 1; 

  } 

  //printk("IPSM Will write now: 0x%x bytes\n", (unsigned int)count); 

  while (count > 0) { 

    copy_size = count; 

    if (copy_size > IPSM_BUFFER_SIZE) { 

     copy_size = IPSM_BUFFER_SIZE; 

     count -= IPSM_BUFFER_SIZE; 

     //printk("IPSM No space in buffer, copy partial %d \n", count); 

    } else { 

      count = 0; 

    } 

    if(copy_from_user (devbuf, udata+amount_copied, copy_size)) { 

     printk("IPSM Unable to copy from userspace\n"); 

     return -EFAULT; 

    } 

    amount_copied += copy_size; 

    looptop = copy_size - (copy_size%4); 

    //printk("IPSM Begin Write...\n"); 

    for(i = 0; i < looptop; i += 4) { 

      dout = *( (unsigned long*)(&devbuf[i]) ); /* ugly machine dependant code */ 

      prepare_to_wait(&ipsm_queue, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE); 

      if(!dev->sent_start) { 

         outl_p(dev->writedata_size|dev->mod, devaddr); 

         dev->sent_start = 1; 

         //outl_p(dout_mode, devaddr); 

      } 

      else{ 

           //ctrl = 1; 

           enable_irq(6); 

           //while(ctrl) 

           //    schedule(); 

           finish_wait(&ipsm_queue, &wait); 

      } 

      //outl_p(dout, devaddr); 

      //printk("output = 0x%X\n ", dout); 

    } 

    //printk("loop finished.... = 0x%X\n ", dout); 

//    printk(" output 0x%x bytes", (unsigned int)looptop); 

//    printk(" copy_size 0x%x\n", (unsigned int)copy_size%4); 

    dev->bytes_written += looptop; 

    if(dev->bytes_written+(copy_size%4) == dev->writedata_size) { 

      /* ugly machine dependant code */ 
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      unsigned long dout = *( (unsigned long*)(&devbuf[dev->writedata_size - copy_size%4]) ); 

      dout <<= (copy_size%4)*8; 

      outl_p(dout, devaddr); 

      printk("IPSM Padded data: %x\n", dout); 

    } 

    /* 

    for(i = 0; i < copy_size; ++i) { 

      dev->current_data[dev->current_pos++] = devbuf[i]; 

      if(dev->current_pos > 3 || dev->bytes_written+dev->current_pos == dev->writedata_size ) { 

        unsigned long dout = *( (unsigned long*)(dev->current_data) ); 

        //if(dev->bytes_written+(i%4) == dev->writedata_size) { 

        //  printk("IPSM Padded\n"); 

        //} 

        dev->bytes_written += 4; 

        dev->current_pos = 0; 

        //printk("output: %x... ", dout); 

        outl_p(dout , devaddr); 

        //printk("done\n", dout); 

      } 

    } 

    */ 

    //break; 

  } 

  count = dev->bytes_written; 

  if(dev->bytes_written >= dev->writedata_size) { 

    dev->sent_start = 0; 

    dev->bytes_written = 0; 

    dev->writedata_size = 0; 

    printk("IPSM Finished write, reseting state\n"); 

  } 

  return count; 

} 

static struct file_operations ipsm_fops = { 

  .open = ipsm_open, 

  .release = ipsm_release, 

  .write = ipsm_write, 

  .owner = THIS_MODULE, 

  .ioctl = ipsm_ioctl, 

}; 

static int __init ipsm_init(void) 

{ 

  dev_t devno; 

  if (!(request_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE, "ipsm"))) 

    return -1; 
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  devno = MKDEV(ipsm_major, ipsm_minor); 

  cdev_init(&_ipsm_dev.cdev, &ipsm_fops); 

  _ipsm_dev.cdev.owner = THIS_MODULE; 

  _ipsm_dev.ipsm_buffer = NULL; 

  if(register_chrdev_region(devno, 1, "ipsm")) { 

    printk("IPSM Major device number %d unavaliable", ipsm_major); 

    goto error1; 

  } 

  if(cdev_add(&_ipsm_dev.cdev, devno, 1)) { 

    printk("IPSM Error adding character device"); 

  } else { 

    printk("IPSM Loaded at 0x%x\n", (unsigned int)IPSM_BASE); 

    printk("  Buffer Size is: 0x%x bytes\n", (unsigned int)IPSM_BUFFER_SIZE); 

  } 

  if( ! request_irq(na_interface_configuracao_0_irq, ipsm_handler, SA_INTERRUPT, "ipsm_irq", NULL)){ 

       printk("IRQ avaliable = %d...", na_interface_configuracao_0_irq); 

       //enable_irq(na_interface_configuracao_0_irq); 

  } 

  else{ 

      printk("IRQ unavaliable..."); 

  } 

  unregister_chrdev_region(devno, 1); 

error1: 

  release_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE); 

  return 0; 

} 

static void __exit ipsm_exit(void) 

{ 

  release_mem_region((unsigned long)IPSM_BASE, IPSM_SIZE); 

  free_irq(na_interface_configuracao_0_irq, "ipsm_irq"); 

} 

module_init(ipsm_init); 

module_exit(ipsm_exit); 

MODULE_LICENSE("GPL"); 

 

############## ipsm.h ################################# 

 

#ifndef __IPSM_H__ 

#define __IPSM_H__ 

 

#include <linux/module.h> 

#include <linux/kernel.h> 

#include <linux/major.h> 

#include <linux/init.h> 
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#include <linux/fs.h> 

#include <linux/cdev.h> 

#include <linux/errno.h> 

#include <linux/uio.h> 

#include <linux/ioport.h> 

#include <asm/io.h> 

#include <asm/uaccess.h> 

 

#define IPSM_BASE na_interface_configuracao_0 

#define IPSM_SIZE 4 

#define IPSM_MAJOR 244 

#define IPSM_BUFFER_SIZE PAGE_SIZE 

#define IPSM_PARTIAL 0 

#define IPSM_TOTAL   0x80000000 

#endif 
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