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Resumo

A demanda por novas aplicações e o desenvolvimento das tecnologias de integração de cir-
cuitos integrados deram origem aos Multi-Processors Systems-on-Chip (MPSoC). MPSoC é
um circuito integrado complexo, composto de microprocessadores, barramentos, memórias,
interfaces com periféricos, etc.

Por sua variedade e quantidade de componentes, a estrutura de comunicação é um fator
limitante no desempenho da aplicação e no consumo de energia de uma plataforma MPSoC.
Assim, foram criadas técnicas para explorar o espaço de opções de projeto para tentar cus-
tomizar a arquitetura de comunicação para uma aplicação. Porém, muitas destas técnicas ou
são bastante imprecisas, pois fazem estimativas estáticas, descartando efeitos dinâmicos da ar-
quitetura, como contenção de barramento, ou são bastante lentas, pois têm que simular cada
configuração de arquitetura para uma dada aplicação.

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de mecanismo para modelagem e de cap-
tura do custo de comunicação em modelos de simulação de plataformas multiprocessadoras.
Este mecanismo tem como objetivo disponibilizar ao projetista métricas para análise e compa-
ração, visando reduzir o tempo na exploração do espaço de alternativas no projeto. Para tanto
foi proposto um modelo de implementação de barramentos, em SystemC, que além de fornecer
uma API que uniformiza e modulariza a estrutura dos barramentos, simplifica a integração dos
módulos monitores.

Tais módulos permitem a captura de informações detalhadas da comunicação durante a
simulação de forma a orientar o projetista na escolha da melhor arquitetura de comunicação.

Palavras-chave: MPSoC, Barramento, Modelos de Simulação, Análise de Comunicação
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Abstract

The need for new applications and the development of IC integration technologies have made
possible the arise of Multi-Processors Systems-on-Chip (MPSoC). MPSoC is a complex inte-
grated circuit composed by microprocessors, buses, memories, peripherals interfaces, etc.

The communication structure is a factor which limits the application performance and
energy consumption of a MPSoC platform because its variety and amount of components. Thus
techniques have been created to explore design space options to try to customize the applica-
tion communication architecture. However these techniques are either very imprecise because
they make static estimatives discarding architecture dynamic effects such as bus contention or
they are very slow because they need to simulate each configuration of the architecture for an
application.

In this work has been developed a mechanism for modeling and capturing the communica-
tion cost in simulation models of multiprocessing platforms. This mechanism provides metrics
for designers to reduce the time exploration of the project space alternatives. For this, a bu-
ses implementation model has been proposed, using SystemC, which unify and modulates bus
structures as well simplifies the integration of the monitors modules.

These modules allow the capture of detailed informations during the platform simulation to
support the selection of the best comunication architecture.

Keywords: MPSoC, Bus, Simulation Models, Communication Analysis
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CAPÍTULO 1

Introdução

Sistemas embarcados estão em todos os lugares, embora, frequentemente, passem despercebi-
dos em nossas vidas cotidianas. Estão presentes em telefonia (celulares e centrais telefônicas),
em eletrodoméstricos (fornos microndas, máquinas de lavar, aparelhos de tv e dvd players),
automóveis (controladores de injeção eletrônica, freios ABS e sensores em geral), vídeo ga-
mes, calculadoras, PDA’s, drivers de armazenamento (HDs e disquetes), equipamentos de rede
(Hubs, switches e firewalls), etc.

Um sistema embarcado é um subsistema eletrônico específico para uma aplicação e é utili-
zado em uma entidade maior como um componente, um instrumento ou um veículo. O sistema
embarcado pode encapsular a funcionalidade do sistema em duas formas: executando software
em CPUs ou em hardware especializado. [24]

Devido tanto ao desenvolvimento das tecnologias de circuitos integrados (CIs) quanto à
necessidade de novas aplicações, os sistemas embarcados passaram a ficar mais complexos,
então surgiram os Systems-on-Chip (SoCs).

Um SoC é um CI que implementa muitas ou todas as funções de um sistema eletrônico
completo [25]. A característica fundamental de um SoC é sua complexidade. Um chip de me-
mória, por exemplo, pode ter muitos transistores, mas sua estrutura regular faz com que seja
um componente e não um sistema. Os componentes de um SoC variam de acordo com a aplica-
ção. Um SoC pode incluir memória on-chip (RAM e/ou ROM), microprocessador, interfaces
com periféricos, lógica de controle de I/O, conversores de dados, e outros componentes que
abrangem sistemas computacionais completos.

Multi-Processor Systems-on-Chip (MPSoCs) são SoCs que incluem vários processadores.
Na prática, muitos SoCs são MPSoCs, até mesmo porque é muito difícil projetar um SoC
complexo sem utilizar muitos processadores[25].

No projeto de MPSoCs, existem algumas restrições que devem ser observadas, entre elas:
alto desempenho, capacidade de executar aplicações de tempo-real, áreas físicas minimizadas e
bem utilizadas, baixo consumo de potência ou mecanismos para, dinamicamente, diminuir esse
consumo e interfaces com outros dispositivos, visto que um MPSoC é um sistema completo.

Diante deste contexto, duas importantes características têm sido levantadas: a capacidade
física dos chips e a produtividade dos projetistas. Enquanto a capacidade física dos chips tem
conseguido aumentar proporcionalmente às demandas do mercado, a produtividade dos proje-
tistas tem sido o maior desafio no desenvolvimento destes projetos. Este fenômeno é conhecido
como Design GAP [22]. A Figura 1.1 demonstra a gravidade deste problema. Enquanto a ca-
pacidade física dos chips tem aumentado mais de 50% ao ano, o crescimento da produtividade
tem alcançado, em média, 30% ao ano. Este diferencial de crescimento estabeleceu um claro
gap de 20% entre a capacidade física dos chips e a produtividade dos projetistas de sistemas.
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 2

Figura 1.1 Gráfico demonstrativo do Design Gap

Técnicas, como Plaftorm-Based Design [51] e Eletronic System-Level [26], procuram, atra-
vés de reuso de componentes e plataformas, bem como projetar em altos níveis de abstração,
fornecer mecanismos para simplificar e tornar mais dinâmico o processo de desenvolvimento
de MPSoCs, aumentando a produtividade dos projetistas.

No domínio dos circuitos integrados, uma plataforma é considerada um CI flexível que pode
ser adaptado para uma aplicação particular através de programação de um ou mais componen-
tes do chip. Programação pode implicar em “adaptação do metal” (gate arrays), modificações
elétricas, personalização do Field-Programmable Gate Array (FPGA), ou software para execu-
tar em um processador ou DSP. Micro-controladores projetados para aplicações automotivas,
como o PowerPC Oak Black [39], são exemplos desta abordagem. Porém, esta abordagem
possui um problema que é a falta de mecanismos para otimização do desempenho ou tamanho
físico da solução final.

Uma extensão deste conceito é “família” de chips similares que diferem um ou mais com-
ponentes, mas são baseados no mesmo microprocessador. Para o caso do Black Oak, a Moto-
rola desenvolveu, de fato, uma família de micro-controladores, como o Silver Oak e o Green

Oak, que diferem pelo tamanho da memória flash e periféricos. A plataforma TI OMAP para
comunicação wireless, a Plataforma Philips Nexperia, e Plataforma Xilinx Virtex são outros
exemplos desta abordagem [38].

A técnica Platform Based Design (PBD) é definida como a criação de plataformas estáveis
baseadas em microprocessadores que podem rapidamente ser estendidas, adaptadas para uma
classe de aplicações, e podem ser utilizadas por projetistas para desenvolvimento rápido [51].

PBD tem sido utilizada com o objetivo de agilizar o processo de desenvolvimento de sis-
temas dedicados complexos com produtividade e qualidade [48]. Segundo esta metodologia,
uma aplicação, definindo unicamente a funcionalidade do sistema que se deseja criar, sem ne-
nhum detalhe de implementação, deve ser mapeada em uma plataforma, que na realidade é
pré-concebida para cada grupo, ou família, de aplicações. Após o processo de mapeamento,
o sistema é analisado de acordo com determinadas métricas consideradas como essenciais ao
projeto. Neste momento, o projetista tem a liberdade de aplicar ajustes na aplicação, na pla-
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taforma ou até mesmo no próprio mapeamento entre ambas as partes. Durante estes ajustes,
o foco é a exploração do espaço de alternativas de projeto em busca da obtenção de melhores
resultados segundo os requisitos definidos para a aplicação.

Aliada à PBD, outra tendência que permite aumentar a produtividade, é fazer modelagem
de plataformas em altos níveis de abstração. Esta técnica é denominada Eletronic System-

Level (ESL). Modelos ESL permitem abordagens unificadas para desenvolvimento de sistemas
de hardware e software. Estes modelos, usualmente, descritos em linguagens de alto nível,
como C/C++ [46], SystemC [6] ou SPecC [14], fornecem uma estimativa das características do
sistema no fluxo de projeto antes de passar para o desenvolvimento RTL. Como esses modelos
são mais rápidos de desenvolver e simular em relação aos modelos RTL, projetistas podem
explorar e verificar o sistema, bem como fazer decisões em fases iniciais do fluxo de projeto,
melhorando a qualidade e reduzindo tempo de projeto [26].

Outro artifício utilizado para diminuir o tempo de projeto, é a utilização de ferramentas
(frameworks), como ConvergenSC [8] e PDesigner [45], que simplificam, através de interfaces
gráficas, a configuração de componentes e a construção de plataformas MPSoC.

O PDesigner é um framework, baseado no workbench Eclipse [15], que suporta modelagem
e simulação de componentes, bem como plataformas multiprocessadoras. Disponibiliza diver-
sas ferramentas que possibilitam realizar todos os passos necessários para modelagem, geração
de simulador e simulação de um projeto de plataforma.

PDsigner permite a utilização de componentes, descritos nas linguagens SystemC e ArchC
[3], para compor a arquitetura da plataforma. Possui uma biblioteca de componentes, que por
sua vez, permite inserção e remoção de novos componentes, desde que os mesmos estejam
distribuídos utilizando o padrão SPIRIT 1.2[55].

SPIRIT é um padrão definido por um consórcio de empresas para distribuição de IPs. Des-
creve um Schema XML [20] para documentação de componentes utilizados no desenvolvi-
mento, implementação e verificação de sistemas eletrônicos. Este schema provê um método
padrão para documentação, que é compatível com técnicas de integração automatizada. Pos-
sui, também, uma API que disponibiliza um padrão para interconexão de componentes (com-
posição de plataformas) dentro de um framework de desenvolvimento de sistemas, tornando o
ambiente de desenvolvimento mais flexível e otimizado [55].

Assim, o PDesigner possui uma arquitetura dividida em camadas (ver Figura 1.2). As duas
pricipais camadas são Eclipse e Suporte.

A camada Suporte é composta pelas camadas SystemC e ArchC representando as lin-
guagens e seus respectivos compiladores, utilizados para criação dos componentes e platafor-
mas, bem como a camada SPIRIT, representando toda a configuração do sistema. A camada
Eclipse é composta pelos plugins que formam o PDesigner: PBuilder (abstrai para usuá-
rio detalhes importantes que dificultam a modelagem de plataformas), PDLibrary (repositório
de componentes), PArchC (editor de texto com sintaxe ArchC) e, por fim, PCacheAnalyzer
(responsável por análise de desempenho de sistemas de memória cache em plataformas).
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Figura 1.2 Arquitetura do PDesigner.

1.1 Definição do Problema

MPSoCs são compostos por muitos componentes heterogêneos, portanto suas arquiteturas de
comunicação on-chip devem atender às necessidades de comunicação das aplicações.

Arquitetura de comunicação on-chip refere-se a uma estrutura física que integra componen-
tes de SoCs e disponibiliza um mecanismo para troca de dados e informações de controle entre
eles [25]. Estas interconexões podem variar em complexidade, partindo de canais dedicados
até redes intra-chip (networks-on-chip) [63].

Vários estudos demonstram o impacto da arquitetura de comunicação on-chip no desempe-
nho e consumo de energia do sistema [18, 52, 5, 23, 56, 47]. Segundo [35, 30], a arquitetura de
comunicação tem seu consumo de energia equiparável, em magnitude, às fontes primárias de
consumo (e.g. processadores e memórias cache).

Null et al. [40] cita que barramentos, por ser um recurso compartilhado, torna-se o bottle-

neck (gargalo) na comunicação.
A utilização de barramentos de maior largura, alta freqüência, presença de DMA e pipeline

podem aumentar, significantemente, o desempenho da plataforma [9]. Vahid et al. [57] cita,
também, que a utilização de hierarquia de barramento pode diminuir a latência provinda de
periféricos. A utilização de algoritmos de arbitragem mais eficientes torna possível reduzir
a contenção, no caso de vários dispositivos concorrendo pela utilização de um barramento
compartilhado, aumentando também, conseqüentemente, o desempenho do sistema [18, 16,
43].

Em contrapartida, quando mal utilizadas, todas estas características podem prejudicar o de-
sempenho e aumentar o consumo de energia, podendo inviabilizar o projeto de um MPSoC[31].

Assim, com tantas características, projetistas têm dificuldades para selecionar a arquitetura
de comunicação mais adequada para uma plataforma ou MPSoC executando uma aplicação
particular.

Em reconhecimento a imensa dificuldade de seleção e configuração de arquiteturas de co-
municação on-chip, devido à grande quantidade de parâmetros, torna-se evidente a necessidade
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de mecanismos que auxiliem o projetista através da disponibilização de informações precisas
e de qualidade sobre estruturas de comunicação. Estas informações devem ser utilizadas como
base para direcionar a escolha da melhor estrutura de comunicação, ou apenas uma que satis-
faça as restrições de projeto.

1.2 Objetivos

Este trabalho de dissertação tem como objetivo o desenvolvimento de técnicas para modelagem
e extração de informações de comunicação on-chip para dar suporte à análise de comunicação
em plataformas multprocessadoras.

Podemos afirmar, portanto, que este trabalho possui os seguintes objetivos específicos:

• estudar técnicas de análise de comunicação em modelos de simulação de plataformas
MPSoC baseadas em barramentos;

• propor técnicas de modelagem, captura de informações e cálculo de métricas de comuni-
cação em modelos de simulação de plataformas MPSoC baseadas em barramentos. Estas
métricas, tais como: contenção, tempos de leitura, uso do barramento e eficiência do
uso do barramento, serão utizadas para direcionar o projetista na escolha da estrutura de
comunicação mais adequada ao projeto;

• disponibilizar estas informações através de formatos que possam ser utilizados por pro-
jetistas e/ou adequados às ferramentas de apoio à análise. Estes formatos incluem: im-
pressão em console e arquivo, bem como geração de gráficos estatísticos comparativos e
traces de execução;

• por fim, inserir as técnicas e modelos propostos neste trabalho de dissertação ao PDesig-
ner Framework, visto que, atualmente, possui apenas suporte à análise de desempenho
de sistemas de memória cache.

1.3 Organização da Dissertação

O Capítulo 2 apresenta vários conceitos que serão importantes para compreensão dos próximos
capítulos. Inicialmente, apresenta uma visão geral sobre barramentos, onde são abordados os
tipos de barramentos, suas estruturas e componentes, tipos de arbitragem, bem como tipos e
fases dos protocolos. Na sequência, para exemplificar os conceitos de barramento, é realizada
a descrição de um barramento on-chip, AMBA AHB. Por fim, são apresentadas as principais
características abordadas neste trabalho de dissertação sobre SystemC e SystemC TLM, bem
como wrappers.

Para que as técnicas apresentadas neste trabalho de dissertação fossem desenvolvidas, foi
necessário investigar os trabalhos relacionados à análise de comunicação, identificando os re-
quisitos da técnica proposta. Este estudo é apresentado no Capítulo 3. Os trabalhos avaliados
compreendem três grupos de técnicas: 1) baseadas em simulação, 2) baseadas em estimação
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estática e 3) baseadas em traces. Cada grupo de técnicas é descrito e ilustrada em com as
diferentes abordagens, de forma que uma visão geral sobre cada uma seja obtida.

No Capítulo 4 são apresentadas as técnicas propostas para captura e processamento de
métricas de comunicação em modelos de simulação de plataformas MPSoC. Para que estas
técnicas fossem aplicáveis a qualquer modelo de barramento foi necessário definir um modelo
de implementação de barramentos. Este modelo define estruturas e protocolos de barramentos
síncronos e assíncronos. Na sequência são apresentados os componentes que fazem parte da
arquitetura de suporte à análise. E, por fim, são apresentados os formatos das informações que
são disponibilizadas ao projetista.

O Capítulo 5 descreve os experimentos realizados com as técnicas e modelos propostos
neste trabalho. Serão expostos os experimentos e seus resultados.

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais sobre o trabalho apresentado nesta disser-
tação. Além das considerações finais, este capítulo apresenta uma descrição das contribuições
desta dissertação e algumas propostas para trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Contextualização

Este capítulo apresenta vários conceitos que serão importantes para

compreensão dos próximos capítulos. A Seção 2.1 apresenta uma visão

geral sobre barramentos, bem como suas estruturas, características e

tipos. A Seção 2.2 apresenta as fases dos protocolos de barramentos.

É apresentada na Seção 2.3, uma descrição da especificação do AMBA

AHB para exemplificar um tipo de barramento on-chip. A seguir, nas

Seções 2.4 e são apresentadas, respectivamente, as principais carac-

terísticas abordadas nesta dissertação sobre SystemC e SystemCTLM.

Em seguida, na Seção 2.6, é apresentado um modelo de componente

responsável por converter protocolos de comunicação. Por fim, a

Seção 2.7 é um sumário do capítulo.

2.1 Introdução

Um barramento é um recurso compartilhado para conectar múltiplos subsistemas [40]. Os
barramentos têm baixo custo e são muito versáteis pois permitem conectar, facilmente, novos
dispositivos ao sistema. Em um dado momento, apenas um dispositivo (seja um registrador,
ULA, memória, ou algum outro componente) pode utilizá-lo.

Entretanto, este compartilhamento resulta, freqüentemente, em atrasos nas comunicações.
Sua velocidade é afetada por seu comprimento, assim como pelo número dos dispositivos que
o compartilham [40].

Quanto à sua estrutura, barramentos podem ser ponto-à-ponto, conectando dois componen-
tes específicos (Figura 2.1) ou podem ter um caminho comum que conecta vários dispositivos
(Figura 2.2).

Figura 2.1 Barramentos ponto-a-ponto.

Por causa do compartilhamento, o protocolo (conjunto de regras para uso do barramento)
é muito importante. A Figura 2.2 mostra um barramento típico composto por linhas de dados,

7
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Figura 2.2 Componentes de um barramento típico.

linhas de endereço, linhas de controle e linhas de energia. As linhas utilizadas para transferên-
cias de dados são chamadas, freqüentemente, de barramento de dados. Estas linhas contêm a
informação atual que deve ser transferida de um local para outro. Linhas de controle indicam
qual dispositivo tem permissão para utilizar o barramento, o tipo de transferência (escrita ou
leitura, por exemplo), interrupções, sinais para sincronização por clock, etc. Linhas de ende-
reço indicam o local (na memória, por exemplo) que o dado deve ser lido ou escrito. As linhas
de energia fornecem a alimentação elétrica necessária.

Barramentos podem ser classificados em síncronos e assíncronos. Síncronos são aqueles
onde a seqüência de eventos de uma transmissão é controlada pelo clock. Em barramentos
assíncronos, as linhas de controle coordenam a transmissão e um protocolo de handshaking

deve ser utilizado para forçar a temporização. Para ler uma palavra da memória, por exemplo,
o protocolo deve utilizar passos similares aos citados a seguir:

1. ReqREAD: Esta linha de controle do barramento é ativada pelo dispositivo que deseja ler
a palavra, e, ao mesmo tempo, o endereço de memória é colocado nas linhas apropriadas
do barramento.

2. ReadyDATA: Esta linha de controle é ativada pelo sistema de memória quando coloca o
dado pedido nas linhas de dados para o barramento.

3. ACK: Esta linha de controle é utilizada para indicar que o ReqREAD ou o ReadyDATA
foram reconhecidos pela memória.

Devido ao fato de utilizar um protocolo de handshake, ao invés de clock, para coordenar
transações, é possível utilizar dispositivos com períodos diferentes de clock de forma mais
eficiente, tornando os barramentos assíncronos mais escalares.

Freqüentemente, os dispositivos são divididos em mestre e escravo, onde um dispositivo
mestre é o que inicia as ações e um escravo é que o que responde aos pedidos do mestre.
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Em sistemas com mais de um dispositivo mestre, um mecanismo de arbitragem de barra-
mento é necessário. Esquemas de arbitragem são utilizados para tentar minimizar a contenção
quando vários dispositivos mestre competem para utilizar o barramento no mesmo instante.
Tempo de contenção é definido pelo intervalo entre o instante de solicitação de uso do barra-
mento por um mestre e o instante que a permissão é concedida. Segundo [40], esquemas de
arbitragem podem ser divididos em quatro categorias:

1. Arbitragem Daisy Chain: este esquema utiliza uma linha de controle que dá permissão
ao mestre de uso do barramento. Esse sinal é passado do mestre de maior prioridade para
o de menor prioridade. Este esquema de arbitragem é simples mas não é justo, pois existe
a possibilidade dos mestres de menor prioridade nunca utilizarem o barramento.

2. Arbitragem Paralela Centralizada: cada mestre tem uma linha de controle para o bar-
ramento, e um árbitro centralizado seleciona quem deve utilizar o barramento. São exem-
plos de algoritmos deste esquema:

• Prioridade Fixa: cada mestre possui um valor que respresenta sua prioridade na
escala de prioridades. Quando há concorrência para utilizar o barramento, o árbitro
dá permissão ao de maior prioridade.

• Round Robin: mestres que desejam utilizar o barramento entram em uma fila de
prioridades, onde o primeiro elemento da fila tem permissão para efetuar transfe-
rências. A ordenação da fila segue a ordem de solicitação de uso do barramento, ou
seja, o primeiro mestre ao solicitar o uso tem permissão para efetuar transferências
e os demais são postos na fila de acordo com a ordem de solicitação. Após efetuar
todas as operações, o primeiro mestre da fila é removido, o segundo, que passa a
ser o primeiro, recebe permissão para efetuar transferências.

• Time Division Multiple Access (TDMA): assim como em Round Robin, os mestres
são postos em uma fila de prioridade por ordem de solicitação, porém, cada mestre
possui um intervalo de tempo (quantum) específico para realizar suas operações.
Após, este intervalo, o mestre que está realizando transferências é removido da
primeira posição da fila e inserido no final.

3. Arbitragem Distribuída utilizando Self-Selection: este esquema é semelhante à arbi-
tragem centralizada, mas não utiliza um árbitro central para selecionar quem deve utilizar
o barramento, os próprios mestres determinam quem tem a maior prioridade.

4. Arbitragem Distribuída utilizando Detecção de Colisão: cada mestre pode fazer re-
quisições. Se o barramento detectar qualquer colisão (múltiplas requisições simultâneas),
o mestre deve fazer outra requisição após uma espera com duração variada (Protocolo
Ethernet utiliza este tipo de arbitragem).

Visando aumentar a eficiência do uso do barramento, que é a quantidade de tranferências
por tempo de uso do barramento por um mestre, na comunicação entre dispositivos, alguns
barramentos possuem diferentes tipos de transferências. Dentre estes tipos, podemos destacar
os três a seguir:
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• Simples: este tipo caracteriza as transações mais fundamentais, onde apenas uma trans-
ferência é necessária para o tráfego das informações.

• Rajada: é caracterizado pela sequência de várias transferências simples e é bastante
utilizado para transferência de blocos de informações. Exemplos de uso deste tipo de
transferência incluem aplicações que utilizam transferência de streams de dados entre
dispositivos ou envio de blocos de dados por processadores para preenchimento de re-
giões de memória.

• Split: é um tipo de transferência que pode ser interrompida por um periférico para ser
realizada em outro momento. Normalmente, é utilizado por periféricos com estados de
latência, ou seja, que não permitem atender imediatamente requisições.

Os barramentos podem ser divididos de acordo com os tipos de informações trafegadas
e os tipos de dispositivos que os utilizam. Barramentos locais de processador são curtos, de
alta velocidade, pois seu desempenho deve aproximar-se do sistema de memória para maxi-
mizar largura de banda. Barramentos de I/O ou de periféricos são, tipicamente, maiores que
os barramentos locais de processador e permitem muitos tipos de dispositivos com taxas de
transferências variadas [40].

Para tentar minimizar áreas físicas, é comum desenvolver sistemas com apenas um barra-
mento de alta velocidade, mas esta abordagem tem algumas desvantagens:

1. Um barramento de alta velocidade requer dispositivos com interfaces de alta velo-

cidade: desde que um periférico não permita comunicação de alta velocidade, ter uma
interface deste tipo pode resultar em portas extras para interfaceamento, maior consumo
de potência e custo.

2. Barramentos de alta velocidade são específicos de processadores: um periférico com
uma interface muito complexa pode não ser muito portável.

3. Presença de muitos periféricos no barramento: pode resultar em barramento lento.

Conseqüentemente, é comum se ter projetos de sistemas incluindo dois níveis de barra-
mento: um barramento de alta velocidade para processadores e um de baixa velocidade para
os periféricos, como é mostrado na Figura 2.3. O barramento local de processador conecta,
tipicamente, microprocessador, cache, controladores de memória, co-processadores de alta ve-
locidade e, certamente, processadores de aplicação específica.

O barramento de periféricos (Peripheral Bus) conecta aqueles processadores que não têm
acesso com altas prioridades aos barramentos de processador, mas que enfatizam: portabilidade
e baixo consumo de energia. O barramento de periférico é, normalmente, um padrão de barra-
mento industrial, como ISA [53] e PCI [44], assim permitindo portabilidade aos periféricos. É,
normalmente, mais estreito e mais lento do que um barramento local de processadores, assim
possuindo menos pinos.

Para conectar dois barramentos, utiliza-se um componente chamado bridge. Uma bridge

é um processador de propósito específico que converte comunicação de um barramento para
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Figura 2.3 Arquitetura com dois níveis de barramento.

outro. Por exemplo, um microprocessador pode gerar uma leitura no barramento local de pro-
cessador com um endereço correspondente a um periférico. A bridge detecta que o endereço
corresponde a um periférico, e assim pode gerar um sinal de leitura no barramento de periféri-
cos. Depois de receber o dado, a bridge envia para o microprocessador. Este, assim, não precisa
saber que o bridge existe - recebe o dado, depois de alguns ciclos, como se o periférico esti-
vesse no barramento local do processador. O bridge se comporta como escravo do barramento
local de processadores e mestre do barramento de periféricos.

Uma hierarquia de três níveis é também possível, como proposto na abordagem descrita
em [59]. O primeiro nível é o barramento de processador, o segundo nível é o barramento do
sistema e o terceiro é barramento de periféricos. O barramento do sistema seria um barramento
de alta velocidade, assim como os barramentos locais de processador, que seria utilizado, tam-
bém, para descarregar o tráfego do barramento de processadores. Isto pode beneficiar sistemas
complexos com muitos co-processadores [57].

2.2 Fases do Protocolo de Barramentos

Como foi visto na seção anterior, em relação à coordenação do protocolo, existem dois tipos
de barramentos: síncronos e assíncronos. Se observamos a seqüencia de eventos (sinais de
barramento), em ambos, podemos dividí-la basicamente em três fases:

1. Requisição do barramento: O mestre requisita ao barramento permissão para utilizá-lo.
Esta permissão será concedida, ou não, pelo mecanismo de arbitragem.

2. Configuração da transação: O mestre envia ao barramento os sinais de controle. Nesta
fase será configurado o modo de operação do barramento, como, por exemplo, escrita,
leitura, operações de rajada, etc., e o endereço do dispositivo de onde o dado será lido ou
escrito.

3. Envio de dados: A depender da operação, o mestre deverá enviar dados (operações de
escrita) ou receber (operações de leitura). Esta fase pode ser seguida por uma operação
de release ou não. Release caracteriza a liberação do barramento por um mestre para que
os outros possam utilizá-lo. No caso de não ocorrer release o mestre continua sendo o
proprietário do barramento.



2.2 FASES DO PROTOCOLO DE BARRAMENTOS 12

Em barramentos síncronos, a seqüencia dos eventos contidos nas fases citadas anterior-
mente é gerenciada pelo clock. Para barramentos assíncronos, poderão haver mais eventos,
caracterizando o handshaking, mas a disposição dos eventos continua de acordo com as três
fases.

Normalmente, os eventos para a fase de Requisição são basicamente três: request, grant

e busy. O primeiro, request, é sinalizado pelo mestre e significa que o mesmo deseja fazer
transações. Se a permissão for concedida, o barramento sinaliza grant para aquele mestre e
sinaliza busy para os demais dispositivos.

Para a fase de Configuração, o mestre disponibiliza o endereço (address) do dispositivo
de/para onde se deseja fazer a transferência e, em paralelo, os sinais de controle. Os sinais de
controle podem ser de vários tipos, entre eles:

• Escrita ou leitura: se a operação do mestre será de escrita ou leitura. Este sinal é dirigido
ao escravo para que ele possa se preparar para o tipo de transferência.

• Tipo de transferência: dois tipos são, normalmente, suportados por barramentos:

1. não-seqüencial, para transferências simples e

2. seqüencial, para transferências por rajada.

• Tipo de rajada: indica ao escravo o tipo de rajada. É utilizada com dispositivos que fa-
zem endereçamento incremental - cálculo da faixa de endereços de uma rajada a partir do
incremento de um endereço inicial - ou wrapping - cálculo da faixa de endereços de uma
rajada a partir de incremento de um endereço inicial, porém há um limite de incremento
que, quando atingido, o endereçamento volta ao endereço inicial, comportando-se como
uma fila circular. Um exemplo bastante prático deste tipo de dispositivo é um sistema de
memória.

• Tamanho do dado: tamanho, em bits, do dado a ser transferido. Este sinal é importante
para o mestre que deseja enviar um dado de tamanho menor que a largura do barramento.

• Controle de proteção: informações adicionais sobre acesso ao barramento. Pode ser
utilizado para indicar, por exemplo, um modo de acesso privilegiado ou modo de usuá-
rio, para gerenciamente de memória por mestres, indicando se o endereço corrente é
armazenável em memória cache ou não, etc.

Na última fase, Envio de dados, o barramento de dados é utilizado para transferência de
dados, pelo mestre ou escravo, de acordo com a operação configurada. Quando disponível, o
sinal de release é ativado pelo mestre.

A seção seguinte aprensenta um exemplo de barramento on-chip, AMBA AHB. São apre-
sentadas suas estruturas e protocolo.
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2.3 Barramento AMBA AHB

Amba AHB é uma nova geração do barramento AMBA que tem como objetivo endereçar os
requisitos de projetos sintetizáveis de alto desempenho. É um barramento de sistema de alto
desempenho que dá suporte a múltiplos mestres e permite operações com altas taxas de tranfe-
rência.

Amba AHB implementa as características necessárias para ter-se alto desempenho:

• transferências de rajada (simples e incremental)

• transações com suporte à pipeline

• transações com split (quebra)

• operações sincronizadas no ciclo alto do clock

• implementação não tri-state

• diferentes configurações do tamanho ou largura do barramento de dados (8-128 bits)

Um barramento AMBA AHB típico contém os seguintes componentes:

• Mestre AHB: o mestre do barramento é apto a iniciar operações de leitura e escrita por
meio de endereçamento e informações de controle. É permitido apenas um mestre fazer
transferências por vez.

• Escravo AHB: Um escravo do barramento responde a uma operação de leitura ou escrita
dentro de uma faixa de endereços. Os sinais de resposta de transferência do escravo para
o mestre indicam sucesso, erro da transfererência ou que está em estado de espera por
uma transferência de dados.

• Árbitro AHB: O arbitro do barramento garante que apenas um mestre inicie uma trans-
ferência por vez. Já que o protocolo de arbitragem é fixo, é possível implementar qual-
quer algoritmo de arbitragem (e.g. prioridade fixa). Essa implementação depende dos
requisitos da aplicação.

• Decodificador AHB: O decodificador é utilizado para decodificar endereços de cada
transferência e sinalizar o escravo que está envolvido na transferência. O decodificador
deve ser simples e centralizado.

A Tabela 2.1 apresenta uma visão geral dos sinais do AMBA AHB.
O barramento AMBA AHB é síncrono e seu sinal de clock é representado por HCLK. Para

as interfaces mestre, existem os sinais: HADDR, HTRANS, HWRITE, HSIZE, HBURST,
HPROT e HWDATA. O barramento de endereços é representado por HADDR. HTRANS é
utilizado para sinalizar o tipo de transferência, simples ou rajada. No caso de uma rajada, este
sinal é utilizado em conjunto com HBURST, que indica o tamanho e tipo de rajada. HWRITE

sinaliza operação de escrita ou leitura. HSIZE indica a largura no barramento de dados da
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Tabela 2.1 Sinais do barramento AMBA AHB.

Nome Origem Descrição

HCLK Clock do Sistema Este clock temporiza todas as transferências. Todos
os outros sinais são realacionados com a borda alta.

HRESETn Controlador de Quando em borda baixa reseta o barramento.
Reset

HADDR[31:0] Mestre Sistema de endereçamento de 32 bits.
HTRANS[1:0] Mestre Indica o tipo da transferência corrente pode ser:

seqüencial, não-seqüencial, ocupado e desocupado.
HWRITE Mestre Quando em borda alta indica que é transferência de

escrita e, em baixa, é leitura.
HSIZE[2:0] Mestre Indica o tamanho da transferência, que é tipicamente

byte(8-bits), halfword(16-bits) ou word(32-bits). O
Protocolo permite para transferências largas até 1024
bits.

HBURST[2:0] Mestre Indica a forma se for uma transferência de rajada.
4, 8 ou 16 seqüencias são suportadas e pode ser in-
cremental ou wrapping.

HPROT[3:0] Mestre Dá informações adicionais sobre acesso ao barramento
e pode ser utilizado por qualquer módulo que dese-
ja implementar algum nível de proteção.

HWDATA[31:0] Mestre É utilizado para transferir dados do mestre para o
escravo durante operações de escrita. A largura mí-
nima do barramento de dados recomendada é 32 bits.

HSELx Decodificador Este sinal é utilizado para indicar que a tranferên-
cia atual é para o escravo x.

HRDATA[31:0] Escravo É utilizado para transferir dados do escravo para o
mestre durante operações de leitura. A largura míni-
ma recomendada é de 32 bits.

HREADY Escravo Quando em borda alta, indica que uma transferência
acabou.

HRESP[1:0] Escravo Disponibiliza informações adicionais sobre o status
da transferência. Existem quatro tipos de resposta:
OKAY, ERROR, RETRY e SPLIT.

informação transferida, pode ser byte, halfword ou word. HPROT é utilizado quando há ne-
cessidade de agregar algum nível segurança ao dado transferido - como por exemplo: modo de
acesso privilegiado ou modo de usuário e gerenciamente de memória por mestres - indicando
se o endereço corrente é armazenável em memória cache ou não e HWDATA representa o
barramento de dados para uma operação de escrita de um dipositivo mestre em um escravo.

O decodificador possui o sinal HSELx, que é ligado a todos os dipositivos escravo. O x

identifica o escravo sinalizado para transação.
Os dispositivos escravos possuem três sinais: HRDATA, HREADY e HRESP. HRDATA
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é o barramento de dados de uma operação de leitura de um dispositivo escravo por um mestre.
HREADY e HRESP são sinais de resposta de transação, o dispositivo escravo utiliza-os para
indicar fim de transferência e seu status.

Existe também, um conjunto de sinais para dar suporte a operações de múltiplos mestres.
Muitos destes sinais, de arbitragem, são ligações ponto-à-ponto dedicadas. Os sinais de arbi-
tragem são apresentados na Tabela 2.2, onde o sufixo x indica que o sinal origina-se do módulo
X. Por exemplo, haverá um conjunto de sinais HBUSREQx em um sistema, tal como HBUS-

REQarm e HBUSREQdma, para referir-se, respectivamente, a um processador ARM e um
dispositivo DMA.

Tabela 2.2 Sinais da arbitragem do barramento AMBA AHB.

Nome Origem Descrição

HBUSREQx Mestre É um sinal do mestre x para o árbitro e indica que o
mestre está solicitando o barramento.

HLOCKx Mestre Quando em borda alta, indica que o mestre deseja
acesso locked para o barramento. Assim nenhum outro
mestre pode ter acesso ao barramento até o sinal fi-
car em borda baixa.

HGRANTx Árbitro Este sinal indica que o mestre x é o atual mestre do
barramento.

HMASTER[3:0] Árbitro Indica que o mestre do barramento está executando
uma transferência e é utilizada por escravos com
suporte à transferências SPLIT para determinar que
mestre está tentando um acesso. Este sinal é ali-
nhado com os tempos de endereço e sinais de controle.

HMASTERLOCK Árbitro Indica que o mestre atual está executando uma se-
quência de transferências locked. Este sinal é ali-
nhado com o tempo do sinal HMASTER.

HSPLITx[15:0] Escravo É utilizado por um escravo para indicar para o árbi-
tro que mestres devem ter permissão para tentar no-
vamente uma transação split. Cada bit corresponde a
uma mestre.

HBUSREQx representa o sinail de request do mestre x ao barramento. HLOCKx é uti-
lizado em conjunto com HBUSREQx para sinalizar se a transferência LOCKED ou UNLOC-

KED. Em uma transferência LOCKED, mesmo o mestre tendo menor prioridade, a transfe-
rência não pode ser interrompida quando um mestre de maior prioridade solicita utilização do
barramento. No caso de uma UNLOCKED, a transferência é interrompida e o barramento é
escalonado para o mestre de maior prioridade. HGRANTx é ligado a todos os mestres e si-
naliza qual deles é o atual mestre do barramento. HMASTER sinaliza que está havendo uma
transferência ou pode, ainda, ser utilizado por um dispositivo escravo com suporte a transfe-
rências SPLIT para identificar que mestre está tentando realizar uma transferência. Quando um
escravo não pode atender as requisições de um mestre em dado instante, é sinalizado SPLIT
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para disponibilizar o barramento para que os outros dispositivos mestre possam realizar suas
transferências. Quando o dispositivo escravo estiver pronto para atender às demais requisições
do mestre, o sinal SPLIT é removido. No caso de mais de um mestre realizando uma trans-
ferência SPLIT, o escravo utiliza HSPLITx para indicar que mestre que tem permissão para
tentar transferir novamente. HMASTERLOCK sinaliza que um mestre está realizando uma
transferência LOCKED.

Antes de iniciar uma transferência o mestre deve ter permissão de uso do barramento. Para
isto, o mestre faz um request, através de HBUSREQx, ao árbitro. O árbitro indica quando o
mestre irá ter permissão para utilizar o barramento com HGRANTx.

Um mestre, com permissão concedida, inicia uma transferência com endereçamento e en-
vio de sinais de controle (HADDR, HTRANS, HWRITE, HSIZE, etc). Estes sinais contêm
informações sobre o endereço, direção e largura da transferência, assim como indica o formato
de uma transferência de rajada.

Toda transferência consiste de:

• um ciclo para endereçamento e envio de sinais de controle

• um ou mais ciclos para envio de dados.

O intervalo para endereçamento não pode ser estendido e, conseqüentemente, todos os es-
cravos devem receber o endereço durante este intervalo. Contudo, para envio de dado o inter-
valo pode ser estendido utilizando o sinal HREADY, que é sinalizado pelo dispositivo escravo.
Na transição negativa, este sinal indica que o escravo ainda não completou a transferência.
Assim, o mestre deve aguardar até que HREADY esteja na transição positiva.

Durante uma transferência o escravo retorna ao mestre o status da transferência. Isto é
realizado através do sinal HRESP:

• OKAY: este tipo de resposta é utilizado para indicar que a transferência está progre-
dindo normalmente e quando HREADY está em borda alta, indica que a transferência
foi completada com sucesso.

• ERROR: indica que a ocorreu um erro na transferência.

• RETRY/SPLIT: ambos indicam que a transferência não pôde ser completada imediata-
mente, mas que o mestre deve continuar tentando a transferência.

A Figura 2.4 mostra as formas de ondas dos sinais em uma transferência simples sem esta-
dos de espera (latências de espera inseridas pelo mestre e/ou escravo). Nesta figura é possível
verificar que o mestre endereça e sinaliza controle no primeiro ciclo, e o dado é disponibilizado
no segundo ciclo. No segundo ciclo o escravo recebe o sinais de controle e o dado.

Este exemplo simples demonstra como as fases de endereçamento e envio de dados ocorrem
em diferentes períodos de clock. De fato, a fase de endereçamento de qualquer transferência
ocorre durante a fase de dados da transferência anterior. Esta sobreposição de dados e endere-
ços é fundamental em pipeline pois permite, assim, operações de alto desempenho, enquanto
fornece tempo adequado para o escravo disponibilizar a resposta para a transferência. O pipe-

line é melhor observado na Figura 2.5
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Figura 2.4 Transferência simples sem estados de espera no barramento AMBA AHB.

Figura 2.5 Múltiplas transferências em pipeline no barramento AMBA AHB.

Na Figura 2.5 podemos verificar que existe a inserção de um estado de espera para a trans-
ferência endereçada para B. Estendendo a fase de dados para o endereço B implica em estender,
também, a fase de endereçamento para C.

A Figura 2.6 ilustra uma transferência em rajada com estados de espera introduzidos pelo
mestre e pelo escravo. No AMBA AHB, para o mestre iniciar uma sequência de transferências
em rajada, a primeira transferência deve ser sempre NONSEQ, como é visto em (1). Em (2),
o mestre sinaliza BUSY para indicar que neste intervalo está impossibilitado de executar uma
segunda transferência. Em (3), o mestre sinaliza SEQ indicando a segunda transferência da
rajada. Neste exemplo, o mestre introduz um estado de espera, contido em (2), para iniciar
a próxima transferência da rajada. Em (4), o escravo está impossibilitado de completar a
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transferência, assim utiliza um HREADY, em transição negativa, para inserir outro estado de
espera. Por fim, em (5), ocorre a última transferência da rajada.

Figura 2.6 Transferências de uma rajada com estados de espera no barramento AMBA AHB.

Uma seqüencia de transferência de escalonamento do barramento entre dois mestres pode
ser vista na Figura 2.7. Em (1), a arbitragem coloca o sinal HGRANT do mestre 1 em zero
e coloca este mesmo sinal, para o mestre 2, em 1. Essa troca de sinais caracteriza a mudança
de mestre do barramento. Porém, o mestre 2 só terá conhecimento que é o novo mestre do
barramento no próximo ciclo, representado em (2). No ciclo seguinte, o mestre 2 inicia suas
transferências, que é indicado pelo sinal HMASTER, representado em (3).

Figura 2.7 Exemplo de mudança de propriedade do barramento AMBA AHB.
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2.4 SystemC

SystemC é um linguagem de projeto de sistemas que surgiu da necessidade pervasiva por uma
linguagem que aumentasse a produtividade do projetista de sistemas eletrônicos [6]. Na rea-
lidade, SystemC não é uma linguagem, mas sim uma biblioteca de classes C++ que permite
modelagem de software e hardware, criando, assim, um modelo simulável do sistema.

Suas principais características incluem:

• Modelo de tempo: SystemC define um modelo de tempo com 64 bits de resolução
utilizando uma classe conhecida como sc_time. Possui um micro-kernel de simulação
que permite modelar e avançar tempo global.

• Tipos de dados de hardware: não é possível ter-se a variedade de tipos de dados ne-
cessários para um hardware digital dentro dos limites dos tipos de dados nativos de C++.
Assim, SystemC provê tipos de dados compatíveis com hardware que dão suporte à con-
figuração em bits da larguta do dado. Além disto, permite representar dados four-state

(0,1,X,Z) e todas os metodos necessários para utilizar estes tipos de dados, incluindo con-
versão entre os tipos de dados de hardware e conversão de tipos de dados de hardware
para software.

• Hierarquia e estrutura: para modelar hierarquia de hardware, SystemC utiliza uma
entendidade chamada módulo. Estes módulos são interconectados através de canais de
comunicação. A hierarquia surge da instanciação de classes de módulos dentro de outros
módulos.

• Gerenciamento de comunicação: canais de comunicação representam um poderoso
mecanismo para modelagem de comunicações. Conceitualmente, um canal é mais do
que um simples sinal ou fio. Canais podem representar esquemas de comunicação mais
complexos que eventualmente pode ser mapeados para hardware, como o barramento
AMBA.

• Concorrência: simulação de execução paralela é efetuada pela simulação de cada uni-
dade concorrente. Cada unidade pode ser executada até que a simulação de outras unida-
des seja necessária para manter os comportamentos alinhados no tempo.

Para modelar todas essas características, SystemC define vários tipos de componentes. A
Figura 2.8 ilustra um sistema com os principais tipos.

Como indicado anteriormente, o micro-kernel escalona os processos de simulação de exe-
cução. Processos de simulação são simplemente funções membro, que na Figura 2.8 é re-
presentado por uma SC_THREAD, de módulos, que, por sua vez, são definidos pela diretiva
SC_MODULE. Para comunicar-se, módulos utilizam portas (SC_PORTS). As portas são liga-
das aos canais de comunicação, que são definidos por SC_CHANNEL e SC_INTERFACE.

Em SystemC, além de porta e canal , outra estrutura utilizada para comunicação entre mó-
dulos é o SC_EXPORT. Este, conceitualmente, é bastante semelhante a SC_PORT, apenas se
diferencia pelo fato de não necessitar de um canal para comunicação. Módulos que se comu-
nicam através de SC_PORT e SC_EXPORT, têm suas interfaces ligadas diretamente, como se
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Figura 2.8 Componentes de SystemC.

estivem acessando um canal de comunicação. A Figura 2.9 ilustra a conexão de dois módulos,
A e B, através de SC_PORT e SC_EXPORT.

Figura 2.9 Comunicação de dois módulos através de SC_PORT e SC_EXPORT.

SystemC, por ser uma biblioteca de classes C++, permite modelar componentes de hard-
ware em diferentes níveis de abstração. Estes níveis podem ser divididos, basicamente, de
acordo com as informações temporais que fornecem: precisão de ciclo (cycle accurate), tempo
estimado (time estimated) e comportamental (behavioral). No primeiro, que possui o menor
desempenho de simulação em relação aos demais modelos de alto nível, sua funcionalidade é
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regida por um clock de sistema. Por causa desta estrutura, os modelos possuem informações
bastante precisas de temporização. O segundo tipo não possui clock, porém os modelos fazem
estimativas dos tempos necessários para cada operação. O último tipo não possui informações
temporais. Geralmente, é utilizado para validar as funções do componente e possui o maior
desempenho de simulação.

2.5 SystemC TLM

SystemC Transaction Level Modeling (TLM) [43] é uma biblioteca aberta (open source) que
disponibiliza um conjunto de APIs, que foram desenvolvidas para facilitar exploração arquite-
tural e verificação de modelos ESL.

Toda comunicação é orientada a transações, ou seja, todo o protocolo de comunicação é
encapsulado em transações. Em uma operação de escrita através de um barramento, por exem-
plo, todo protocolo de comunicação seria condensado em apenas uma transação. Para tanto,
possui um conjunto de interfaces que definem seu protocolo. Neste protocolo estão incluídas:
transações unidirecionais e bidirecionais, bem como bloqueantes e não-bloqueantes. Define,
também, pacotes de Resquest e Response. O Request agrupa todas as informações necessárias
para a transação, como endereço, controle e dado. O mesmo acontece para Response: dados,
status de resposta de transação, etc.

2.6 Wrappers

É comum, em um projeto complexo, onde existam muitos tipos de componentes, haver mais de
um tipo de interface de comunicação. Estas interfaces implementam protocolos de comunica-
ção diferentes. Assim, para conectar esses componentes, fazendo compatibilização entre suas
interfaces, utiliza-se um novo tipo de componente, chamado wrapper.

Um wrapper é um componente que implementa mais de um tipo de interface.
A Figura 2.10 ilustra, conceitualmente, a conversão de um protocolo A para B.

Figura 2.10 Conversão do protocolo A para B.

Na Figura 2.10 o componente wrapper executa o protocolo de comunicação A, composto
por operações de escrita e leitura, e em paralelo convertendo-as para o protocolo B.
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2.7 Sumário

Este capítulo apresentou uma visão geral de barramentos. Foram vistos os tipos de barramento,
em relação às suas estruturas, protocolos e tipos de dados trafegados, tipos de transferências e
tipos de esquemas de arbitragem. Na sequência, os protocolos dos barramentos foram divididos
em três fases: Requisição, Configuração de Transferência e Envio de Dados. Na sequência, é
apresentado um exemplo de barramento on-chip, AMBA AHB, onde são vistas suas estruturas
e protocolo. E, por fim, foi visto um resumo sobre SystemC, SystemC TLM e Wrappers.



CAPÍTULO 3

Estado da Arte

Este capítulo apresenta brevemente o cenário atual dos projetos de

arquiteturas de comunicação de MPSoCs baseados em barramentos.

Na Seção 3.1 um resumo das características que influenciam o projeto

de arquiteturas de comunicação. Nas Seções 3.2, 3.3 e 3.4 são apresen-

tadas técnicas de exploração do espaço de arquiteturas baseadas em

simulação completa, estimativas estáticas e traces, respectivamente,

bem como trabalhos ilustrativos. A Seção 3.5 apresenta a conclusão,

fazendo um estudo comparativo entre as principais características e as

técnicas apresentadas. A Seção 3.6 é um sumário do capítulo.

3.1 Introdução

Arquiteturas para sistemas embarcados são projetadas para aplicações específicas, onde estas
diferem em suas necessidades de recursos da arquitetura. Customização (Tuning) é o processo
para modificar uma plataforma genérica, direcionando para a arquitetura de uma aplicação
específica. Este processo consiste na configuração otimizada do hardware de uma plataforma
(tamanho de buffer on-chip, largura do barramento, configuração de cache, etc.) para aumentar
a eficiência do sistema, enquanto reduz o custo, consumo de energia e tamanho físico [58].

Dado o aumento das funções e parâmetros das arquiteturas de comunicação on-chip, a ne-
cessidade de examinar milhares de configurações diferentes pode vir a implicar numa busca
exaustiva [32, 60]. Dependendo do espaço de projeto, esse processo pode consumir muito
tempo, dias ou meses, até se encontrar a melhor arquitetura ou apenas uma que atenda a todas
as restrições de projeto. Para acelerar a busca, diminuindo o espaço de projeto, muitos trabalhos
têm focado no desenvolvimento de técnicas de análise, para estimar o impacto da arquitetura
de comunicação no desempenho e consumo de potência total do sistema [25]. Esses trabalhos
visam ser flexíveis, permitindo exploração de espaços maiores de alternativas de projeto, ob-
ter eficácia (resultados precisos) e maior eficiência (capacidade de análise das alternativas em
determinado tempo).

Estas técnicas podem ser divididas, de um modo geral, em três categorias: 1)baseadas em
simulação, 2)baseadas em estimação estática e 3)baseadas em traces. São técnicas bastante
distintas mas que, em muitos casos, são complementares para validação bem como para análise
de mecanismos de comunicação [31].

Nas próximas seções, serão apresentados resumos dos três tipos de técnicas citados com
exemplos ilustrativos.

23
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3.2 Técnicas de Estimação Baseadas em Simulação

São técnicas onde os efeitos das arquiteturas de comunicação são incorporados através do de-
senvolvimento de modelos de simulação (HDL ou linguagens de alto nível) [49, 41, 36, 54,
43, 13]. Estes modelos especificam as características da comunicação, como: protocolos, to-
pologias, etc. São técnicas que realizam a simulação completa do sistema, ou seja, através de
modelos das plataformas descritos em linguagens de alto nível é possível simular a execução
do sistema. Tipicamente, não permitem explorar espaços de projeto maiores, devido a neces-
sidade de, a cada nova configuração, modelar novas plataformas. A simulação, tipicamente, é
mais eficiente utilizando modelos abstratos dos componentes do sistema e arquiteturas de co-
municação. De qualquer forma, a utilização de modelos de simulação permite se estabelecer
um trade-off entre o desempenho da análise e a precisão de resultados.

3.2.1 Uma abordagem prática para otimização de arquitetura de barramentos em nível

transacional

Em [41] é proposta uma abordagem para projeto de arquiteturas de comunicação, especifica-
mente utilizando barramentos, baseada na simulação do sistema. Ela utiliza duas tecnologias
que, segundo o autor, simplificam a construção dos barramentos complexos e melhora, signifi-
cantemente, o desempenho da simulação: 1) síntese automática da arquitetura de barramento e
2) abstração da comunicação a nível transacional.

O objetivo primário da metodologia de otimização da arquitetura de barramento é garantir
o largura de banda para tratar vários fluxos de dados relacionados com aplicações distribuídas.
Do ponto de vista de projeto, decisões sobre arquitetura teriam que ser feitas nos estágios
iniciais do processo, isto ajudaria a remover novas iterações de projeto causadas pela descoberta
tardia de novos requisitos no ciclo de projeto.

A proposta é baseada em interações de exploração de algumas tarefas. A Figura 3.1 ilustra
as três etapas:

1. particionamento de cada aplicação em hardware e software, semelhante à abordagem
PBD;

2. projetistas criam um modelo de arquitetura para simulação, através da conexão dos com-
ponentes. Simuladores CPU/DSP e alguns periféricos comuns, como temporizadores,
controladores de interrupção, modelo de memória e outros, foram criados como compo-
nentes reutilizáveis (bibliotecas). Como são modelados em alto nível de abstração, os
elementos de hardware têm níveis de precisão para comunicação e comportamento, bem
como são sensíveis aos sinais de clock (cycle accurate). Configuradores de arquiteturas
de comunicação, baseadas na família AMBA [1], são utilizados para configurar os tipos
de arbitragem, frequência de clock dos barramentos e dos dipositivos. Na sequência, o
software é compilado para a plataforma alvo;

3. projetistas validam o desempenho da arquitetura baseados nos resultados quantitativos
extraídos da execução do software no modelo de arquitetura. É possível utilizar ferra-
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Figura 3.1 Co-simulação HW/SW baseada na otimização da arquitetura de comunicação.

mentas comerciais de extração para análise do barramento e da memória, em relação ao
comportamento na simulação (tempos de transferências, latência, contenção, etc.), desde
que a descrição para ligar o sistema de análise seja adicionada a cada modelo. O processo
se repete nas etapas (2) e (3) e explora várias configurações até que a melhor arquitetura
seja determinada;

Para validar a metodologia, foi construída uma aplicação que realiza cálculos gráficos e
mostra essas informações em um display de cristal líquido. A plataforma contém um proces-
sador ARM (ARM Corp.), Graphics Engine(GE) e Display Control Unit(DCU) como mestres,
e algumas memórias e periféricos como escravos do barramento AMBA. O exemplo foi uti-
lizado na exploração do desempenho de múltiplas arquiteturas de comunicação para otimizar,
por exemplo, a quantidade de barramentos e o esquema de arbitragem utilizado. O critério
utilizado para seleção das melhores arquiteturas foi a maximização da taxa de operação do
processsaor ARM e GE/DCU.

A Tabela 3.1 mostra a quantidade de ciclos necessários para que o ARM e o GE/DCU pro-
cessem dados de um frame, os tempos de simulação e a quantidade de ciclos de processamento
por segundo. Foram avaliadas quatro arquiteturas diferentes (Arch1, Arch2, Arch3 e Arch4),
sob dois mecanismos diferentes de arbitragem (F = prioridade fixa e T = multiplo acessos por
divisão de tempo) e utilização de memórias compartilhadas (representado por “ ’ ”).

Como podemos observar, este trabalho não diponibiliza informações sobre a arquitetura de
comunicação para análise, visto que os resultados são baseados apenas nos tempos de simula-
ção e tempos estimados de execução das plataformas.

Outro aspecto observado refere-se à flexibilidade. É possível a configuração automática
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Tabela 3.1 Desempenho da simulação das arquiteturas candidatas da aplicação GE/DCU

de barramentos, o que simplifica a modelagem de novas configurações. Porém, o modelo
restringe-se a apenas a uma família, composta por dois modelos do barramento AMBA, AHB
e APB.

Por fim, para identificar a configuração da estrutura de comunicação mais adequada ao
projeto, a exploração é realizada através da simulação de todas as configurações possíveis que,
dependendo do espaço de projeto, pode se tornar inviável.

3.2.2 Analizando comunicação on-chip em um ambiente MPSoC

Uma plataforma para análise e exploração de arquiteturas de comunicação foi desenvolvida em
[36]. A plataforma de simulação para sistemas multi-processadores gera tráfego funcional para
a arquitetura de comunicação por meio de aplicações reais executando em um número escalar
de processadores ARM. O sistema inteiro é simulado (iniciadores da comunicação, memórias
locais assim como compartilhadas, dispositivos de sincronização), nos níveis cycle accurate

(modelo preciso de simulação). Isto permite uma análise realística do desempenho das inter-
conexões on-chip: seu desempenho pode ser estimado precisamente por classes de diferentes
aplicações (stand-alone versus aplicações sobre sistemas operacionais) e configurações do sis-
tema (tamanho da cache, latência da memória externa, etc.). A diferença desta abordagem para
as tradicionais é o fato de não ser orientada a traces, geradores estatísticos de tráfego ou mo-
delos analíticos. Desta forma, podem ser contados efeitos dinâmicos, como a interação entre
fontes de tráfego.

A arquitetura da plataforma (Figura 3.2) é composta por um numero configurável de Pro-
cessadores ARM de 32 bits, memórias locais e compartilhadas, módulo gerenciador de inter-
rupção, um semáforo e interconexões de 32 bits entre eles. Esta interconexão poder ser um bar-
ramento AMBA AHB ou uma topologia qualquer do barramento STBus(ST Microelectronics).
Os cores de processadores foram modelados a partir de uma versão adaptada do Simulador
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de Instruções ARM, chamado SWARM e escrito em C++. Todos os outros componentes são
codificados em SystemC.

Figura 3.2 Arquitetura da Plataforma.

Para a plataforma foi portado o sistema operacional RTEMS [50]. Este foi escolhido
por ser um SO bastante leve para sistemas embarcados, oferecendo o suporte para multi-
processamento e permitindo chamadas nativas para comunicação e sincronização em ambientes
multi-processadores.

Para validação da plataforma, dois benchmarks foram utilizados, executando sobre o RTEMS
e em código nativo (standalone C/Assembler). O primeiro consiste de uma aplicação de mul-
tiplicação de matrizes, onde os processadores fazem cálculos paralelos e não há comunicação
entre eles. O segundo implementa um pipeline de multiplicação de matrizes, onde cada pro-
cessador executa multiplicações entre uma matriz de entrada e uma matriz privada (encontrada
em seu cache local) e o resultado é enviado para o processador seguinte.

O suporte para análise consiste de ferramentas e bibliotecas de funções que dão suporte ao
desenvolvimento e depuração de novas aplicações e benchmarks na plataforma. Os códigos
fonte das aplicações, RTEMS ou não, podem ser facilmente compilados com cross-compilers
de GNU. Chamadas de funções simples, providas pelas bibliotecas de suporte do simulador,
permitem análise de desempenho: estatísticas podem ser coletadas durante o boot do SO, exe-
cução da aplicação, ou seções críticas de algoritmos. A saída do simulador pode ser configu-
rada para ser bastante instrutiva, incluindo 1) estatísticas sobre desempenho do processador e
interconexão, 2) Formas de onda em VCD de todos os sinais e 3) traces de acesso à memória
executado pelo core todo.

O trabalho apresenta dois tipos diferentes de análise quantitativa permitidas pelo simulador.
A primeira é uma comparação de desempenho entre cinco tipos de interconexão diferentes:
AMBA AHB, STBus configurado como um barramento compartilhado (ST-BUS), STBus con-
figurado como full crossbar (ST-FC), e duas topologias partial crossbar adicionais do STBus
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ST-32 e ST-54.
Estas interconexões foram testadas com as aplicações citadas anteriormente: Multiplicação

de matrizes executada, independentemente, por cada processador e em pipeline, com e sem SO
(OS-IND, OS-PIP, MAS-IND E ASM-PIP respectivamente). Foram avaliados com caches de
8KB e com memórias com um estado de espera.

A Figura 3.3 mostra um gráfico comparativo entre os usos dos barramentos sob a execução
dos benchmarks. É possível verificar que a aplicação OS-PIP fez maior uso de todos os
barramentos, variando entre 29% e 35%. As demais aplicações não chegaram a 15%.

Figura 3.3 Uso e eficiência do barramento AMBA AHB durante a execução dos benchmarks.

Na Figura 3.4, podemos ver um gráfico comparativo entre as eficiências (razão entre quan-
tidade de transferências e o tempo de uso do barramento por uma aplicação) dos barramentos
sob a execução dos benchmarks. Apesar do maior uso dos barramentos, OS-PIP está entre
as aplicações com menores eficiências do uso do barramento. ASM-IND e OS-IND foram os
benchmarks que obtiveram melhores resultados.

O segundo tipo de análise foi a exploração do espaço de arquiteturas de comunicação. Ba-
seado no benchmark mais significativo (OS-PIP), foi explorado o desempenho na presença de
parâmetros diferentes do sistema, como: tamanho da cache, latência de memória e otimizações
do compilador.

A Figura 3.5 mostra o tempo de execução total do benchmark OS-PIP, em cenários com
caches diferentes (com tamanhos de 1KB, 4KB e 8KB) e distintas configurações de latência de
memórias.(1, 4, e 8 estados de espera).

Apesar da variadade de métricas calculadas, a plataforma proposta não é flexível, pois:

• nâo existe a possibilidade de inserção de outros componentes (barramentos, processado-
res, etc), além dos presentes em sua biblioteca;
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Figura 3.4 Tempos de leitura e conteção do AMBA AHB durante a execução dos benchmarks.

Figura 3.5 Desempenho como função das variáveis do sistema.

• não existe a possibilidade de modificar a estrutura de comunicação. Os barramentos têm
larguras fixas de 32 bits e não é permitido hierarquia;

• seu mecanismo de análise tem atuação restrita aos modelos de barramento citados.
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3.2.3 Utilizando TLM para exploração de arquiteturas de comunicação baseadas em

barramentos

Diferente dos trabalhos citados anteriormente, [43] propõe um modelo de implementação abs-
trata que fornece uma abordagem rápida e eficiente para explorar arquiteturas de comunicação
baseadas em barramento em projetos de SoCs.

Os conceitos de reuso de projetos baseados em IP cores e modelagem de alto nível, ajuda-
ram a refinar o fluxo moderno de projeto de SoCs (Figura 3.6).

Figura 3.6 Fluxo de Projetos de SoC.

Conforme mostrado na numeração da figura, o cliente fornece os requisitos (1), os proje-
tistas selecionam e executam otimizações baseados nos requisitos fornecidos (2) e criam um
especificação funcional, que é geralmente um modelo de implementação e independente de
tempo (informação de ciclos) em C/C++ que captura a funcionalidade do sistema (3). Projetis-
tas fazem o particionamento de hardware e software e alocam funcionalidades aos componentes
de software e hardware (4) para criar um modelo arquitetural (5). Em seguida, o protocolo de
comunicação a ser utilizado entre os componentes é selecionado, canais de comunicação são
definidos e são selecionados os esquemas de arbitragem para resolver contenção em canais
compartilhados(6) para surgir o modelo de comunicação (7). Finalmente, o comportamento
dentro dos componentes e dos canais são programados para restrições de ciclos(8) para se criar
um modelo de implementação cycle-accurate (9) que pode ser um RTL ou traduzível para RTL
para que, finalmente, seja realizada a síntese.

O foco do trabalho apresentado em [43] se concentra nas fases 5-7, onde os projetistas,
geralmente, exploram o espaço de comunicação. A exploração envolve modelagem e análise
dos fluxos de comunicação no projeto de SoCs para determinar a arquitetura de comunicação
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adequada (neste caso é baseada em barramentos). A seleção da arquitetura de comunicação
em um fluxo de projeto geralmente ocorre depois que o projetista fez o particionamento do
hardware e software e o mapeamento da arquitetura. A seleção é complicada dado o conjunto
de possibilidades de modelos de barramentos. Após selecionar a arquitetura de comunicação,
configurar de acordo com os requisitos é, também, outro desafio.

Para exploração rápida do espaço de projeto da comunicação, o modelo de implementação
Cycle Count Accurate at Transaction Boundaries (CCATB) é similar ao modelo TLM [42]
exceto que informação de tempo e controle específico do barramento são passados na transa-
ção.A quantidade de ciclos do barramento que decorrem ao fim da transação são os mesmos
comparados aos ciclos decorridos em um modelo cycle accurate. É mantida a exatidão total
da contagem de ciclos necessários para gerar estatísticas para a exploração exata do espaço de
comunicação, ao mesmo tempo em que otimiza os modelos para ter simulação mais rápida.

SystemC 2.0 foi escolhido para criar o nível de abstração CCATB. Barramentos em CCATB
são modelados a partir da extensão dos canais de comunicação SystemC TLM para incluir os
detalhes de protocolo e temporização específicos da arquitetura de comunicação. Os blocos
computacionais (mestres e escravos do barramento) são modelados seguindo o padrão SystemC
TLM.

Para mostrar a efetividade da metodologia de exploração utilizando CCATB, foi apresen-
tado um estudo de caso de um subsistema multimídia de codificação de áudio e vídeo. A
plataforma proposta é apresentada na Figura 3.7.

Figura 3.7 Subsistema multimídia de codificação de áudio e vídeo.

Para o estudo de caso foi, inicialmente, escolhida uma arquitetura de barramento para que
fossem exploradas várias configurações diferentes. Foi considerado o cenário onde o projetista
deseja ampliar a funcionalidade do codificador para suportar decodificação áudio/vídeo e uma
interface adicional para stream de dados. A arquitetura final deveria, também, atender as se-
guintes restrições de projeto: total de ciclos de execução inferior à 24 milhôes, largura de banda
de 480 Mbps para o componente USB e 768 Mbps para o controlador de interface A/V Link.
Para explorar os efeitos das mudanças de topologia e protocolos de arbitragem no desempenho
do sistema, foi modelada uma plataforma SoC no nível CCATB e foi executado um programa
de teste para várias combinações de topologia e estratégias de arbitragem.

A Tabela 3.2 apresenta, como resultados da análise de desempenho, o número de ciclos de
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executação das quatro plataformas derivadas do modelo apresentado na Figura 3.7. Os valores
hachuriados respresentam o total de ciclos de execução das plataformas que não atenderam à
restrição de 24 milhões de ciclos. Podemos verificar que apenas a arquitetura 4 (Arch4) aten-
deu a essa restrição para todos os mecanismos de arbitragem, obtendo os menores resultados.

Tabela 3.2 Contagem (em milhões) de ciclos da simulação

Assim como o trabalho apresentado em [41], esta abordagem não disponibiliza informações
detalhadas que permitam a análise de comunicação e não é flexível. Porém, utiliza uma técnica
de implementação que permite simulações mais rápidas, com boa estimativa em ciclos.

3.3 Técnicas de Estimação Baseadas em Estimativas Estáticas

A segunda categoria dos trabalhos relacionados agrupa técnicas baseadas em estimação estática
[12, 64, 11, 29, 17, 27, 9]. Tais trabalhos fazem uso de modelos estáticos da latência da comu-
nicação entre componentes do sistema ou caracterizações estáticas do consumo de potência das
tarefas do sistema. Estas técnicas freqüentemente se aplicam a sistemas onde computações e
comunicações podem ser estaticamente escalonadas. Para muitos sistemas, usar técnicas como
esta pode resultar em estimativas de desempenho imprecisas, uma vez que ignoram ou fazem
suposições sobre os efeitos dinâmicos (por exemplo, contenção de barramento). Normalmente,
estas técnicas são utilizadas para identificar os piores e/ou melhores casos, por exemplo os
maiores e/ou menores tempos de execução.

3.3.1 Modelagem e análise da latência do barramento de sistema em plataformas SoC

Em [9], é apresentado um modelo de latência de um barramento compartilhado (AMBA AHB)
conectado a vários IPs. Utilizando este modelo é possível analisar as latências do barramento
em um SoC para obter o throughput necessário. Este resultado é utilizado como critério para
configurar a arquitetura de comunicação em um projeto de SoC.

Para tanto, foi proposto um modelo de latência de barramentos que admite escravos ideais,
ou seja, sem estados de espera (wait states). Assim, o modelo de latência é dado pela equação
3.1:

Lbus = 1+ND (3.1)

ND é o número de dados que serão transmitidos e 1 indica, de acordo com o protocolo, a
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quantidade de ciclos necessários para o mestre solicitar e ter permissão para realizar operações
no barramento. Essa permissão é dada pelo árbitro.

Para tratar dados eficientemente, o AMBA AHB possui dois tipos de transferência: simples
e rajada (burst). Estes tipos possuem latências diferentes para transferência de dados. Um
exemplo de cada tipo de transferência é apresentado na Figura 3.8.

Figura 3.8 Um exemplo de dois tipos de transferência do AMBA AHB.

O modo simples utiliza 3 ciclos de clock, incluindo as fases de requisição, endereçamento
e dado para transferir uma informação, como é mostrado na Figura 3.8(a). O modo rajada
necessita de, pelo menos, um ciclo a mais do que o modo simples (ver exemplo na Figura
3.8(b)). Também comparado ao modo simples, rajada possui o recurso de pipeline para tratar
as fases de endereçamento e dado no mesmo ciclo. Por estas razões a equação 3.1 foi reescrita
considerando os efeitos do modo de transferência e arquitetura de pipeline:

Lbus = 3.ND.S +

{⌈

ND.(1−S)

B

⌉

+ND.(1−S)

}

(3.2)

Em 3.2, S, que varia entre zero e um, é a taxa de transferência do modo simples e B o tama-
nho dos dados da rajada. S é uma constante parametrizável pois a taxa de transferência depende
das características do sistema. O primeiro termo, 3.ND.S é a latência de uma transferência sim-
ples. O segundo termo respresenta a latência da transferência de rajada. Por exemplo, para
transferir 10 dados, 3 ciclos de requests seriam necessários, enquanto o tamanho da rajada é
igual a 4.

Até agora, os modelos apresentados só estimam a latência do barramento com um mestre.
Para ter a latência para mais de um mestre, a equação 3.1 foi reescrita da seguinte forma:

LSingleLayer = NM.Lbus (3.3)
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onde NM representa o número de mestres. Com a arquitetura de pipeline, as fases de endere-
çamento e dado, de cada mestre, irão ocupar o barramento simultaneamente. Assim, a equação
3.2 foi reescrita desta maneira:

LBusComplex = (3−2.U).ND.S +

{⌈

ND.(1−S)

B

⌉

+ND.(1−S)

}

(3.4)

, onde U, que varia entre 0 e 1, representa o uso do barramento, ou seja, uma probabilidade
das transferências simples continuarem.

As equações apresentadas anteriormente, calculam as latências para uma arquitetura com
apenas um nível de barramento (single-layer bus).

Quando consideramos mais de uma nível (multi-layer bus), é necessário utilizar componen-
tes bridge para que os mestres possam comunicar-se com escravos em outros níveis. Assim,
para modelagem de barramentos multi-níveis, mais parâmetros devem ser considerados.

Inicialmente, o número de níveis irá reduzir o número de IPs em um nível. Conseqüente-
mente, o bandwidth é aumentado. Segundo, a latência é aumentada quando há comunicação
de IPs em níveis diferentes. Essa comunicação é realizada através de bridges. Neste caso, um
IP torna-se mestre nos dois níveis. Com isso, o bandwidth total de dois níveis consecutivos
torna-se igual ao de um nível.

A equação 3.5 define a latência de um barramento compartilhado multi-nível, considerando
as condições anteriores. A latência é reduzida com o aumento de NL que é o número de cama-
das.

LMultiLayer =
NM

NL
.LBusComplex.(1−A)+α.A (3.5)

, onde A(0 ≤ A ≤ 1) representa a probabilidade de ocorrer um caminho de dados através
dos bridges. Assim, essa equação é dividida em dois termos: o primeiro fornece a latência sem
o bridge e, o segundo, a latência com os bridges. O fator α representa as latências causadas
por utilizar bridges. Para definí-la é necessário obter uma relação entre o número de bridges e
o número de níveis. Isto é justificado pelo fato de que a latência depende do número de bridges

ativos. O fator α é expresso pela equação 3.6. Os fatores β e χ são definidos, respectivamente,
pelas equações 3.7 e 3.8.

α =
NL−1

∑
i=0

(

β

χ
.

NM

NL − i
.Lbus

)

(3.6)

β = C
NL−1
i (3.7)

χ =
NL−1

∑
j=1

C
NL−1
j (3.8)

β representa o números de caminhos de dados que utilizam o mesmo número de bridges e
χ é o total de caminhos de dados que utilizam bridges.
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Para validar o modelo de latência, foram realizados dois experimentos, que consistiram em
calcular as latências de duas aplicações: MPEG e USB 2.0. As aplicações consitiram na tran-
ferência de 1000 palavras. As latências calculadas com o modelo proposto foram comparadas
às obtidas por um modelo de simulação (MaxSim [2]). Os resultados obtidos para três níveis
de barramento podem ser vistos na Figura 3.9.

Figura 3.9 Resultados da Simulação com MaxSim e o Modelo IS.

A Figura 3.9(a) mostra uma precisão de 96% do modelo proposto comparado ao MaxSim.
A latência foi linearmente aumentando a medida que o uso do barramento vai atingindo 100%.
As Figuras 3.9(b) e 3.9(c) mostram os resultados para barramentos com dois e três níveis,
respectivamente. Os resultados atigiram uma precisão de 86%. Segundo o autor, a precisão dos
resultados diminuiu devido aos modelos multi-níveis exigem muitos outros parâmetros.

Esta abordagem é bastante eficiente para análise de desempenho de muitas configurações
de estrutura de comunicação em tempos reduzidos. Além disto, sua extensão permite analisar
estruturas de barramentos com até três níveis de hierarquia.

Porém, o modelo de estimativas é bastante restrito apenas ao barramento AMBA AHB.

3.3.2 Avaliação formal de desempenho de projetos de SoCs baseados no AMBA

Madl et al. propôs em [37] um método para análise de desempenho e avaliação de projetos de
SoC baseados no AMBA através de métodos formais, o que permite, adicionalmente, garantir
a corretude funcional (functional correctness) do protocolo de comunicação.

Para tanto, um método de análise baseada em modelos formais foi desenvolvido. Este
método utiliza simulação e verificação formal como técnicas complementares para análise de
desempenho. A Figura 3.10 ilustra como a combinação de simulações e verificação funcional
pode ser utilizada para avaliar SoCs. O fluxo de projeto inicia com um modelo de domínio
específico - domain-specific model (DSM) - que é uma especificação de alto nível que possui as
propriedades-chave do projeto, como sua arquitetura, comportamento, ambiente e restrições. O
DSM pode ser expresso de várias formas, incluindo especificação textual, diagramas de tempo,
meta modelos, etc. A partir deste DSM, são gerados modelos de simulação e modelos de análise
formal (Formal Analysis Model) do SoC. Informações extraídas dos modelos de simulação
serão parâmetros importantes para checagem, através dos Model Checkers, do modelo formal
de análise. Esta checagem é dividida em duas partes: 1) verificação funcional, para identificar
situações de deadlock ou livelock e 2) análise de desempenho, que identifica o limite dos piores
tempos de execução do sistema(Worst Case Execution Time - WCET).
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Figura 3.10 Avaliação de desempenho utilizando modelo de checagem.

Foi proposto o uso do modelo de máquinas estado finito (FSM) de computação para repre-
sentação do protocolo do barramento AMBA AHB. Este modelo foi escolhido principalmente
porque é suportado por diversos model checkers.

Assim, temos como parâmetros para os modelos formais, as informações extraídas dos mo-
delos de simulação que incluem os melhores e piores tempos de execução - Best Case Execution

Time (BCET) e Worst Case Execution Time (WCET) - de cada mestre do barramento. Estes pa-
râmetros de execução são obtidos independentemente para cada componente, e não incluem os
tempo gastos na espera para utilizar o barramento ou durante a comunicação, referem-se exclu-
sivamente ao tempo de computação. Outro aspecto importante é o tamanho de cada transação.
Esse tamanho corresponde ao tamanho das mensagens de leitura e escrita nos escravos.

O modelo de análise formal captura o protocolo do barramento no nível transacional com
informações precisas de temporização (transaction-level cycle-accurately), utilizando a biblio-
teca SystemC TLM. Este modelo permite alta precisão do barramento, enquanto permite simu-
lações e profiling do comportamento aproximado dos componentes conectados ao barramento.

O Model Checker explora exaustivamente todos os possíveis acessos ao barramento do
projeto de SoC. Este método permite obter os deadlines do pior caso (maior tempo de execução)
com alta precisão e garantias formais provando que o tempo de computação do sistema está
entre as restrições predefinidas. O Model Checker generaliza os resultados das simulações para
prever o comportamento do sistema no pior caso.

Como estudo de caso para validar esta metodologia, foi proposto um projeto de câmera
digital. A Figura 3.11 mostra a arquitetura do estudo de caso. A câmera digital consiste de
três mestres (CPU, JPEG2000 Encoder e Camera) e um escravo (Memory). Para o bar-
ramento, foi utilizado o algoritmo Round-Robin para arbitragem e um mestre default quando
nenhum dos três mestres citados faz requisição. Para as simulações, o modelo foi implemen-
tado em SystemC. A Tabela 3.3 mostra os parâmetros extraídos de várias simulações para as
aplicações: encoding de imagens de 64x64 e 128x128 pixels. Foi assumido que a câmera (M1)
faz acessos ao barramento sem atraso pois não realiza processamento. Assim, o seu tempo de
execução (ET) é fixo em 1.

A Tabela 3.4 apresenta os piores resultados para as simulações, em SystemC, do estudo
de caso da câmera digital. Podemos observar que foram utilizadas cinco figuras diferentes e o
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Figura 3.11 Estudo de caso: câmera digital baseada no AMBA AHB.

Tabela 3.3 Parâmetros utilizados para avaliação de desempenho pelo Model Cheker. Escala:104 ciclos
Pixels M1 ET M2 BCET M2 WCET M3 BCET M3 WCET
64x64 1 35 97 866 913

128x128 1 251 400 875 946

pior tempo de simulação para a resolução 64x64 foi de 10335043 ciclos e para 128x128 foi de
14823509 ciclos.

Tabela 3.4 Piores casos para codificação de imagens (64x64 e 128x128 pixels). Escala: ciclos
Imagem WCET-64x64 WCET - 128x128
baboon 10 335 043 14 290 609
boat 10 044 857 13 990 027
goddesses 9 996 487 14 823 509
goldhill 9 978 464 14 090 307
lena 10 024 198 14 172 351

O model checker avaliou 105 traces de execução. Para identificar o pior caso de desempe-
nho utilizando imagens de 64x64 pixels, foram necessárias seis horas em um AMD Opteron
240 (1.4GHz) com 1GB de memória principal utilizando o Linux OS e 4 dias para imagens de
128x128 pixels. A Tabela 3.5 mostra os resultados da checagem do modelo formal.

Tabela 3.5 Tempo de computação do pior caso do estudo de caso obtido utilizando o Model Cheker.
Escala: ciclos

tile size WCET
64 x 64 11 000 000

128 X 128 17 000 000



3.4 TÉCNICAS DE ESTIMAÇÃO BASEADAS EM TRACES 38

Comparando os resultados da Tabela 3.5 com os tempos das simulações em SystemC foi
possível verificar que são bastante próximos, mas a análise baseada em simulação não encon-
trou o limite do pior caso de tempos de execução.

Este trabalho utiliza técnicas de simulação e modelos formais para identificar os deadlines

do piores casos de acesso ao barramento para uma aplicação.
Contudo, os mecanismos propostos de análise não permitem, até então, exploração de es-

paço de alternativas de arquiteturas de comunicação, visto que foi modelado um tipo de barra-
mento, AMBA AHBA, e considerado apenas um nível de hierarquia.

A técnicas também possui restrições para encontrar alternativas de melhor configuração,
visto que a abordagem busca apenas o pior caso.

3.4 Técnicas de Estimação Baseadas em Traces

Por fim, técnicas baseadas em traces [32, 34, 28, 61], que podem ser consideradas híbridas,
pois utilizam simulação, com extração de traces, e estimativas estáticas como técnicas comple-
mentares. Utilizam monitores, os quais são inseridos na arquitetura de comunicação, e, durante
uma simulação inicial, extraem informações acerca das métricas definidas, da comunicação
on-chip. Os traces gerados são utilizados para fazer estimativas de desempenho. Esta técnica
permite ao projetista um feedback rápido, pois não é necessário fazer simulações de todas as
arquiteturas de comunicação do espaço de projeto, visto que as estimativas geradas a partir dos
traces iniciais são utilizadas para orientação no processo de escolha da arquitetura final.

3.4.1 Análise de desempenho a nível de sistema para projeto de arquiteturas de comu-

nicação on-chip

É uma metodologia de análise de desempenho, que utiliza modelos ESL, para orientar o projeto
da arquitetura de comunicação [32]. Esta técnica é baseada em traces, onde uma co-simulação
de hardware e software inicial do sistema é executada com a comunicação descrita de maneira
abstrata (eventos ou transferência de dados abstratos). Desta co-simulação, um conjunto de
traces (e.g. Figura 3.12) é extraído, contendo informações necessárias e suficientes (instante de
início e duração) sobre as comunicações e computações dos componentes do sistema. Assim,
o projetista deve, na arquitetura de comunicação:

1. selecionar a topologia, consistindo de canais de comunicação dedicados assim como ca-
nais de comunicação compartilhados (barramentos) conectados por bridges, e da para-
metrização que inclui largura(em bits), freqüência (em MHz), tamanho da transferência
DMA(em palavras do canal) e latência (em ciclos de relógio);

2. mapear as comunicações abstratas para a arquitetura de comunicação;

3. selecionar o protocolo utilizado por cada canal.

A etapa de análise de desempenho envolve a extração de um grafo de análise de comu-
nicação (Communication Analysis Graph - CAG, e.g. Figura 3.13) dos traces obtidos da co-
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simulação inicial. E, em seguida, opera-se sobre esse CAG, utilizando as informações forneci-
das de uma arquitetura de comunicação.

Figura 3.12 Exemplo de trace gerado na fase de Co-simulação de HW/SW.

Figura 3.13 CAG gerado com o trace da figura acima.

O resultado deste processo é uma estimativa do desempenho do sistema para uma dada
arquitetura de comunicação.

A Figura 3.14 mostra o fluxo completo da metodologia proposta. Na primeira etapa, como
a comunicação é modelada em nível abstrato, o tempo dado para gerar e consumir um evento
de comunicação depende somente do tamanho do dado transferido e não do número de comu-
nicações concorrentes. Assim, a saída desta etapa é um trace timming inaccurate (sem precisão
de ciclos de relógio).

Com o CAG e as especificações da arquitetura de comunicação definidas pelo projetista, na
segunda fase, é gerado um trace time accurate sobre o desempenho da arquitetura de comuni-
cação dada. A saída inclui:

1. Uma versão aumentada do CAG, onde foram incorporadas latências introduzidas como
resultado da troca do modelo comunicação abstrato para um módulo mais refinado.

2. Uma estimativa de desempenho para o sistema completo;

3. O(s) trajeto(s) crítico(s) do sistema, como uma seqüência de computações e comunica-
ções;
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Figura 3.14 Fluxo da metodologia proposta.

4. Várias estatísticas de execução considerando a utilização do barramento, conflitos, a pro-
porção do trajeto crítico do sistema ocupado por cada componente, etc.

Para validação desta abordagem foram realizados três experimentos. Entre eles, o mais inte-
ressante é uma aplicação para observar o desempenho de um subsistema da interface de rede
TCP/IP sobre várias memórias e arquiteturas de comunicação, utilizando POLIS [4], como fer-
ramenta de HW/SW Codesign e PTOLEMY [7], para simulação a nível de sistema. Para testar
foram gerados 100 pacotes, cada um com 512B, com os parametros do barramento escolhi-
dos da seguinte forma: DMA_MAX_SIZE = 16 word bus, PROTOCOL_OVERHEAD = 1 cycle,
BUS_WIDTH = 8 bytes, SPEED = 166 MHz.

A vantagem de se utilizar esta técnica deve-se ao fato de que, apesar de ser uma técnica de
simulação ao nível de sistema, não é necessário simular o sistema com todas as característi-
cas específicas (latências de leitura e contenção) de uma estrutura de comunicação, permitindo
estabelecer um compromisso entre tempo de simulação e precisão, para ter-se estatísticas refe-
rentes à arquitetura de comunicação da plataforma.

Porém, existe a possibilidade de imprecisão na versão aumentada do CAG, que é o CAG
com informações de temporização específicas de uma arquitetura de comunicação, visto que a
técnica faz estimativas de latência de modelos de barramentos reais.

3.4.2 Exploração eficiente de arquiteturas de barramento on-chip e alocação de memó-

ria

Kim et al. [28] propôs uma técnica de exploração (ver fluxo na Figura 3.15) onde o processo
de busca da melhor configuração inicia a partir de uma única arquitetura.
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Figura 3.15 Fluxo de exploração do espaço de projeto através de análise estática e simulação baseada
em traces.

O comportamento do sistema é especificado em blocos funcionais. Esses blocos são ma-
peados em elementos de processamento (processadores, DSPs, etc). A comunicação desses
blocos é mapeada para uma arquitetura de comunicação com um barramento e uma memória.
A memória pode ser dividida em memória local e compartilhada. a partir da arquitetura inicial
são gerados novos candidatos através de alocação de elementos de processamento bem como
suas memórias locais e memórias compartilhadas em novos barramentos. A Figura 3.16 ilustra
esse processo. Na Figura 3.16(a) temos a especificação inicial onde os blocos funcionais são os
vértices e a as comunicações são os arcos do grafo. É importante observar o sentido da comuni-
cação. Por exemplo, B e C só poderão executar após A. Com isso, os blocos A e C podem/foram
mapeados no mesmo processador (Figura 3.16(b)), onde LM_PEx é a memória local do módulo
PEx e SM_arcx é a memória compartilhada referente ao arcx, apresentado na Figura 3.16(a).
A Figura 3.16(c) e a Figura 3.16(d) apresentam duas novas arquiteturas candidatas geradas a
partir da alocação do módulo PE2(referente ao bloco funcional D) em um novo barramento. A
diferença entre elas é a ordem em que as memórias compartilhadas de PE2 foram alocadas.

Obtidas as alternativas do espaço de projeto, o passo seguinte é definir as prioridades dos
mestres do barramento. Segundo [31], é necessário tratar atribuição de prioridades de forma
cautelosa, visto que ele pode ter alto impacto no desempenho da plataforma. Através de busca
exaustiva é possível encontrar uma configuração ótima, mas é muito dispendioso. Assim, uma
heurística gulosa de atribuição de prioridade é utilizada, onde a maior prioridade é atribuída ao
elemento de processamento mais crítico e com mais acessos à memória. A equação a seguir:

R(PE) = ∑
f bi∈FBPE

R( f bi) = ∑
f bi∈FBPE

{BW ( f bi).C( f bi)} (3.9)

, onde BW ( f bi) representa a quantidade de dados transferidos por unidade de tempo
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Figura 3.16 (a) Especificação do comportamento de um exemplo ilustrativo, (b) sua implementação
em um barramento, (c) e (d) implementações em dois barramentos com mapeamentos diferentes de
memórias compartilhadas.

(bandwidth) do bloco funcional f bi, C( f bi) a criticalidade de f bi que é a soma do escalona-
mento dos blocos funcionais no maior caminho de execução daqueles que podem ser execu-
tados somente depois de f bi. O bandwidth e a criticalidade são obtidos a partir de traces de
memória, que são obtidos a partir de qualquer Instruction Set Simulator(simuladores de HDL
ou IPs) e de escalonamento dos blocos funcionais, respectivamente. R( f bi) representa o rank

do bloco funcional f bi como o produto da criticalidade e bandwidth. R(PE) é a soma dos ranks

dos blocos funcionais mapeados no elemento de processamento PE. Com isso o maior rank
dos elementos de processamento é eleito para ter a maior prioridade. É possível, a nível de
investigação, trocar as prioridades de elementos de processamento no mesmo barramento, mas
isso pode exigir bastante tempo de exploração.

A etapa seguinte consiste na aplicação do algoritmo de estimação de desempenho estático.
Esta técnica é baseada no modelo de enfileiramento do sistema [27], onde os elementos de
processamento são os consumidores e o barramento com sua memória associada é um servidor
simples. A taxa de requisição de serviços de cada elemento de processamento é extraída dos
traces de memória como uma função do tempo de execução. O método considera o efeito da
contenção do barramento, dando resultados de estimação com precisão suficiente para serem
utilizados numa primeira redução do espaço de configurações. São selecionadas para a pró-
xima etapa apenas 10% das arquiteturas do espaço. Iste deve-se ao fato de que esta técnica de
estimação estática tem 10% de erro em relação ao resultado de uma simulação precisa.

Em seguida, as arquiteturas restantes são simuladas com extração de traces. Agora é pos-
sível avaliar precisamente o desempenho do espaço de configurações restantes e identificar a
melhor configuração. Se o desempenho da melhor arquitetura não é melhorado em relação
a interação anterior, o loop de exploração é finalizado. Senão, uma nova iteração inicia-se.
A melhor configuração irá sofrer novas alocações de elementos de processamento em novos
barramentos. Com as novas arquiteturas serão atribuídas as prioridades, aplicada a técnica de
estimação estática de desempenho, simulações com extração de traces e seleção de melhor
arquitetura e assim por diante.

Para validar a técnica foram apresentados 5 estudos de caso, incluindo um Digital Video
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Recorder (DVR) de 4 canais e um equalizador OFDM para receptores de broadcasting de vídeo
(DVB-T). A Tabela 3.6 mostra os resultados dos experimentos. Em cada aplicação a primeira
coluna (’# de arq.’) mostra o número de arquiteturas candidatas geradas, tendo associadas
o número de barramentos durante toda a exploração. O número de elementos de processamento
de um sistema é o número máximo de barramentos que uma arquitetura candidata pode ter.

Tabela 3.6 Resultados da técnica de exploração para 5 estudos de caso

A coluna Melhora mostra o aumento de desempenho (speedup) da melhor arquitetura
entre as arquiteturas candidatas com o mesmo número de barramentos. Este número compara
com a arquitetura inicial com apenas um barramento. As quatro linhas abaixo representam,
respectivamente, o número total de arquiteturas candidatas que foram exploradas, a taxa de
redução do primeiro passo pela técnica estática de exploração, o tempo médio para estimativa
de desempenho de uma arquitetura candidata e o tempo total estimado durante a exploração.

Apesar da sua efeciência na exploração de alternativas do espaço de projeto, esta abordagem
não é precisa. Como dito anteriormente, trabalha com uma margem de erro de 10%. Outro
aspecto limitante desta abordagem é a flexibilidade. Pois não admite novos tipos de barramento.

3.5 Conclusões

Apesar destas técnicas seguirem abordagens diferentes, foi possível avaliá-las e compará-las de
acordo com algumas características.

Basicamente, foram analisadas: eficácia, eficiência, flexibilidade e disponibilização de in-
formações variadas. Logo abaixo, a Tabela 3.7 apresenta um quadro comparativo entre as
técnicas de exploração apresentadas neste capítulo e as características avaliadas.

De acordo com a Tabela 3.7, é possível verificar que o grupo de técnicas baseadas em simu-
lação possui alta eficácia. Isto ocorre devido aos modelos de comunicação adotados, os quais
oferecem características detalhadas comparados às arquiteturas de comunicação reais, conse-
guindo, assim, reproduzir os efeitos dinâmicos do sistema (e.g. contenção de barramento).
As técnicas baseadas em estimativas estáticas têm baixa eficácia, pois fazem estimativas de
desempenho, o que implica em resultados menos precisos. Por fim, as técnicas baseadas em
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Tabela 3.7 Quadro comparativo entre as técnicas de exploração

Métrica Simulação Completa Estimativa Estática Híbrida (Traces)
Eficácia alta baixa intemediária
Eficiência intermediária alta alta
Flexibilidade alta baixa baixa
Detalhamento alto baixo intermediário
das informações

traces têm eficácia intermediária, pelo fato de utilizarem tanto modelos de simulação quanto de
estimativas de desempenho, os seus resultados têm precisão intermediária.

Segundo a Tabela 3.7, as técnicas baseadas em estimativas estáticas e traces têm altas efi-

ciências. Por estimar os efeitos das arquiteturas de comunicação é possível analisar muitas
configurações em tempos reduzidos. O grupo de técnicas baseadas em simulação tem eficiên-
cia intermediária. A depender das aplicações e arquiteturas analizadas, os tempos de simulação
podem tornar-se elevados, implicando em redução da eficiência.

Ainda de acordo com a Tabela 3.7, podemos observar que comparadas aos outros grupos,
as técnicas baseadas em simulação têm alta flexibilidade, pois podem utilizar diversos tipos
de estruturas de comunicação, as quais, geralmente, são parametrizáveis. As técnicas basea-
das em estimativas estáticas são inflexíveis. Por utilizar modelo estático de comunicação, o
mecanismo de análise é restrito apenas ao modelo adotado. As técnicas híbridas, assim como
as de estimativas estáticas, também possuem baixa flexibilidade. O motivo é a estimação de
comportamento dinâmico de arquiteturas de comunicação, que, normalmente, incluem apenas
as características de um modelo ou família de barramentos.

A última característica refere-se a disponibilização de informações detalhadas (e.g. con-
tenção e tempos de leitura) pela arquitetura de comunicação para análise. As técnicas baseadas
em simulação, que por utilizar componentes que representam as características do modelos re-
ais de barramentos, podem disponibilizar diversas informações, tais como: tempos de leitura
e contenção. As demais abordagens, que fazem estimativas do comportamento, além de não
oferecem precisão, as informações oferecidas são bastante restritas.

Pudemos observar que dentre os três grupos de técnicas de análise de comunicação, o que
mais se destacou foi o baseado em simulação. Este apresentou, conjuntamente, bons índices
destas quatro características, onde eficácia, flexibilidade e detalhamento das informações obti-
veram índices altos e eficiência obteve intermediário. Porém, não foi possível identificar, até
então, na literatura, um único trabalho deste grupo que obtivesse, conjuntamente, os mesmos
índices dessas características.

Desta forma, o trabalho apresentado nesta dissertação, o qual utiliza técnicas baseadas em
simulação, propõe modelos de suporte à modelagem e análise de comunicação, que têm como
requisitos as caraterísticas apresentadas na Tabela 3.7.

Estes modelos serão descritos com maiores detalhes no próximo capítulo.
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3.6 Sumário do Capítulo

Este capítulo apresentou uma descrição do cenário de projeto de arquiteturas de comunicação
de MPSoCs baseados em barramentos. Foram discutidas os principais grupos de técnicas, o
quais foram ilustrados com diversas abordagens, na tentativa de resolver o problema de explo-
ração. Por fim, foi realizado um estudo comparativo entre essas técnicas e suas principais carac-
terísticas. Desse estudo foi possível identificar que o grupo de técnicas baseadas em simulação
é o mais completo, sob a perspectiva das características analisadas, mas que não apresentou um
único trabalho que abordasse conjuntamente todas essas características.



CAPÍTULO 4

Mecanismos para Suporte à Modelagem e Análise

de Estruturas de Comunicação

Este capítulo apresenta o modelo de captura de dados de comunicação

em plataformas MPSoC. A Seção 4.1 introduz os modelos propostos

neste trabalho de dissertação. Na Seção 4.2 é apresentado o modelo

proposto para especificação de barramentos (API de barramento),

com o barramento AMBA AHB como exemplo. Seção 4.3 apresenta

a proposta de um componente que faz compatibilização de padrões

de comunicação com as interfaces da API de barramento proposta.

Seção 4.4 apresenta um modelo de componente que permite hierarquia

de barramentos. A Seção 4.5 apresenta os tipos e estruturas dos

componentes que fazem a captura das métricas de comunicação de

plataformas. Seção 4.6 ilustra os mecanismos para apresentação das

informações capturadas na seção anterior. Por fim, a Seção 4.7 é um

sumário do capítulo.

4.1 Introdução

Este trabalho de dissertação propõe uma técnica para extração de informações de comunicação
em modelos de simulação de plataformas MPSoC. Foram definidos como requisitos da técnica
proposta as restrições encontradas durante estudo do estado da arte. Esta técnica procura dis-
ponibilizar diversas informações, com alta precisão, sobre qualquer estrutura de comunicação
do espaço de projeto, de forma a auxiliar o projetista na busca da plataforma com desempenho
ideal, diminuindo o tempo de exploração.

Para tanto, foi proposto um mecanismo de suporte à análise, composto por módulos mo-
nitores, que por sua vez são ligados às interfaces dos dispositivos e ao árbitro do barramento,
como ilustrado na Figura 4.1.

Os módulos monitores são utilizados para registrar operações de leitura e escrita, endereços,
dados transferidos, latências e demais informações referentes ao barramento. Com esses dados,
é possível gerar várias informações para análise de comunicação, como: os endereços mais
acessados, quantidades de transações de leitura e escrita, utilização e eficiência do barramento,
contenções, etc.

Diante dessas informações, o projetista poderá ter um apoio na decisão de qual estrutura
de comunicação a ser utilizada, pode inserir novos barramentos, modificar a disposição dos

46
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Figura 4.1 Plataforma com Monitores de Comunicação

componentes, por exemplo, mudar as posições de módulos processadores, ou ainda dividir
sistemas de memória entre dois barramentos, para aumentar o desempenho do sistema.

Para que o projetista, na análise, obtenha resultados precisos, deve dispor de informações
de comunicação sobre qualquer arquitetura de plataforma. Assim, devem ser considerados a
flexibilidade do mecanismo de captura, bem como a precisão e qualidade dos resultados da
extração para análise.

A flexibilidade é definida pela capacidade de suportar a modelagem de diferentes tipos e
configurações de barramento. Porém, obter flexibilidade não é um processo simples, visto
que existem vários tipos de barramento, com interfaces, estruturas e protocolos distintos. Adi-
cionalmente, as informações sobre comunicação, capturadas durante a simulação, devem ser
precisas e de qualidade, para que o projetista possa ser auxiliado de forma efetiva na escolha
de uma estrutura de comunicação adequada para a aplicação.

Para solucionar este problema, este trabalho propõe um modelo de implementação de barra-
mentos em alto nível, que é utilizado para padronizar suas interfaces, disponibilizando, assim,
um método único de acesso a todos os tipos de barramento. Com este método é possível a
inserção dos módulos monitores em qualquer barramento para extração de informações, desde
que os barramentos utilizem as interfaces propostas. Este modelo é apresentado na Seção 4.2.

Os modelos de plataforma propostos neste trabalho têm seus componentes descritos em
SystemC 1, em altos níveis de abstração, seguindo as abordagens ESL e PBD.

Os componentes processadores são descritos em ArchC [3], que é uma linguagem de des-
crição de processadores, que por sua vez, gera código SystemC. Contudo, suas interfaces de
comunicação seguem a especificação definida pelo padrão SystemC TLM [43]. Assim, foi ne-
cessário propor um modelo de componente que compatibilize essas interfaces com o restante
dos componentes utilizados nas plataformas adotadas. Este tipo de componente é chamado de

1A linguagem de especificação de sistemas SystemC foi escolhida por, como dito anteriormente, fornecer
estimativas das características do sistema em modelos de simulação
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Wrapper e será apresentado na Seção 4.3.
Foi proposto, também, um modelo de componente Bridge. Este modelo será utilizado na

composição de plataformas mais complexas, permitindo modelar hierarquia de barramentos. O
modelo de uma bridge é apresentado na Seção 4.4.

Os componentes monitores propostos, bem como os tipos e formatos das informações de
comunicação capturadas são apresentados, respectivamente, nas Seções 4.5 e 4.6.

4.2 Modelo de Implementação de Barramentos

O modelo proposto de implementação de barramentos consiste de uma API, descrita em Sys-
temC, que procura modelar as fases de Requisição, Configuração da Transação e Envio de

Dados dos protocolos dos barramentos (ver Capítulo 2), bem como os respectivos eventos.
Para tanto, duas interfaces SystemC (sc_interface) foram definidas: Bus_Master_

if e Bus_Slave_if. Estas interfaces são responsáveis por modelar, respectivamente, as
ações dos mestres e dos escravos no barramento. As ações são definidas pelas funções-membro
dessas classes.

A Figura 4.2 ilustra a definição de algumas funções-membro das classes Bus_Master_if
e Bus_Slave_if. É possível ver na classe Bus_Master_if algumas funções-membro
que implementam as fases do protocolo de um barramento para a interface mestre, como:
master_request_bus_blocking (mestre faz requisição de uso do barramento e fica
bloqueado até que haja resposta), master_request_bus_non_blocking (mestre faz
requisição de uso ao barramento mas não fica bloqueado), master_send_control_sign
als (envio de sinais de controle ao barramento pelo mestre) e master_send_data (envio
de dados ao barramento pelo mestre). Em Bus_Slave_if as funções-membro: slave_re
ceive_control_signals (escravo lê sinais de controle do barramento), slave_read_
data (escravo lê do barramento dados enviados pelos mestre) e slave_send_data (es-
cravo envia dados ao mestre através do barramento).

Figura 4.2 Classes das interfaces Bus_Master_if e Bus_Slave_if

A Figura 4.3 ilustra a arquitetura de comunicação entre um componente mestre e um es-
cravo, através de um modelo de barramento implementado com as interfaces Bus_Master_if
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e Bus_Slave_if.

Figura 4.3 Arquitetura de comunicação utilizando as interfaces Bus_Master_if e Bus_Slave_if

É possível verificar na Figura 4.3 que o barramento possui duas interfaces, uma para o dis-
positivo mestre (Bus_Master_if) e uma para o escravo (Bus_Slave_if). Assim, os barramentos
são modelados como canais, implementando as interfaces Bus_Master_if e Bus_Slave_
if, e, através das portas, é possível conectar os dispositivos às suas interfaces.

Na Figura 4.4, que ilustra uma tranferência de escrita, com protocolo síncrono de um bar-
ramento implementado com as interfaces Bus_Master_if e Bus_Slave_if, é possível
visualizar como as funções definidas nas interfaces são utilizadas para compor um protocolo.

Figura 4.4 Tranferência de escrita síncrona utilizando as interfaces Bus_Master_if e
Bus_Slave_if

No ciclo de clock (1) o mestre envia ao barramento os sinais de controle, indicando que
deseja fazer uma transferência, através da função master_send_control_signals().
Os parâmetros passados na função indicam o tipo de transferência, que neste caso é uma escrita,
e o endereço do dispositivo de destino. No segundo ciclo, (2), o escravo recebe os sinais
de controle do barramento, através da função slave_receive_control_signals().
Com os sinais de controle recebidos, o escravo vai se preparar para a transação de escrita. No
ciclo (3), o mestre envia os dados para o barramento, através de master_send_data() e,
por fim, no ciclo (4), o escravo recebe os dados que o mestre enviou ao barramento utilizando
a função slave_read_data().

Uma trasferência de leitura entre dois componentes, em um protocolo assíncrono, é apre-
sentada na Figura 4.5.
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Figura 4.5 Tranferência de leitura assíncrona utilizando as interfaces Bus_Master_if e
Bus_Slave_if

Em (1) o mestre envia, através de master_send_control_signals(), ao barra-
mento os sinais de controle, neste caso, sinaliza uma operação de leitura e o endereço do dispo-
sitivo escravo. Este recebe os sinais de controle, através de slave_receive_control_si
gnals(), em (2). Em (3), o escravo envia o dado para o barramento (slave_send_da
ta()) e logo em seguida sinaliza ACK através de slave_send_control_signals().
Em (4), o mestre lê o dado do barramento e em (5) sinaliza que a transferência foi concluída,
através de master_send_data() e master_send_control_signals(), respecti-
vamente. Por fim, em (6), o escravo muda o sinal de ACK, através de slave_send_contro
l_signals() para esperar uma nova transferência.

Além das interfaces que modelam os protocolos Mestre-Barramento e Barramento-Escravo,
foi criada uma interface, chamada Arbiter_if, para modelar o árbitro do barramento. A Fi-
gura 4.6 apresenta as principais funções-membro da classe Arbiter_if. Estas duas funções-
membro caracterizam as fases de request e de release do barramento por um dispositivo mestre,
(alloc_master()) e (notify_release_bus()), respectivamente.

Figura 4.6 Classe da interface Arbiter_if

A Figura 4.7 apresenta uma transação de escrita síncrona, composta pelas fases: Requisição

do barramento, Configuração da transação, Envio de dados, e Release.
Em (1) o mestre solicita uso do barramento para fazer uma transferência, através de

request_bus_blocking(). O barramento encaminha a solicitação ao árbitro, em (2),
através de alloc_master(). Supondo, que o mestre conseguiu permissão para utilizar o
barramento, (3), (4), (5) e (6) representam as etapas necessárias para configuração da
transferência de escrita, endereçamento e envio de dados ao escravo. Em (7), o mestre sina-
liza uma operação de release, através de master_release_bus() e em (8), o barramento
encaminha a notificação de release ao árbitro, através de notify_release_bus().

Apresentado o modelo proposto de implementação de barramentos, na subseção seguinte
será apresentado, como exemplo, a modelagem do barramento AMBA AHB.
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Figura 4.7 Transaferência de leitura síncrona utilizando as interfaces as interfaces Bus_Master_if,
Bus_Slave_if e Arbiter_if

4.2.1 Modelagem do barramento AMBA AHB utilizando a API proposta

Como visto no Capítulo 2, o protocolo do barramento AMBA AHB possui claramente as fases
de Requisição, Configuração da Transação e Envio de Dados.

Utilizando o modelo de implementação de barramentos proposto, foi possível modelar o
protocolo do AMBA AHB, incluindo os tipos de transferências (simples e em rajada) e arbitra-
gem centralizada.

O fato da API proposta definir apenas interfaces de barramento e arbitragem permite a mo-
delagem de barramento em vários níveis de abstração. Assim, para aumentar o desempenho
das simulações, o barramento AMBA AHB foi modelado em três níveis de abstração, defi-
nidos pelo padrão de interfaces OCP[21]: TL1 (cicle accurate), TL2 (time estimated) e TL3
(behavioral).

O diagrama de classes apresentado na Figura 4.8 ilustra a implementação do barramento
AMBA AHB utilizando a API proposta neste trabalho. BusMaster e BusSlave são as-
sociados, respectivamente, a Bus_Master_if e Bus_Slave_if. Isto que dizer que o
BusMaster pode comunicar-se com o barramento utilizando as funções-membro definidas
em Bus_Master_if. O mesmo ocorre entre BusSlave e Bus_Slave_if. Estas liga-
ções foram ilustradas na Figura 4.3, contida na Página 49.

A classe Amba_ahb implementa todas as funções-membro das interfaces Bus_Master_
if e Bus_Slave_if para modelar o comportamento de seu protocolo, como temporização
e tipos de sinais envolvidos em uma transação.

Ainda na Figura 4.8, mais abaixo existem duas relações com Arbiter_if e Amba_deco
der. A classe Amba_decoder modela o decodificador do barramento e Arbiter_if,
como apresentado na Seção 4.2, é a classe que define as operações da interface com o me-
canismo de arbitragem. Com esta interface, foi possível modelar três tipos de algoritmos de
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Figura 4.8 Diagrama de Classes de implementação do AMBA AHB.

arbitragem centralizada: Prioridade Fixa, Round Robin e TDMA.
Os sinais do barramento AMBA AHB são modelados pelas classes BusRequest (si-

nais de configuração de transição), BusResponse (sinais de resposta de transferência) e
BusData(dado a ser transferido).

Para ilustrar como os módulos interagem para composição de uma transação, a Figura 4.9
apresenta um Diagrama de Seqüencia simples, ilustrando a seqüencia de troca de mensagens
entre objetos das classes apresentadas na Figura 4.8.

Em (1), BusMaster inicia a transferência com um request para utilizar o barramento
Amba_ahb (master_request_bus_blocking()). Esse request deve ser configurado,
através da classe Bus_Request_type, para indicar se o tipo desejado da transferência é
LOCKED ou UNLOCKED. Amba_ahb solicita ao árbitro (Amba_arbiter_fp) uma tras-
ferência do tipo LOCKED para BusMaster, através de alloc_master()(2). Em (3),
BusMaster envia os sinais de controle da transação e o endereço do escravo (master_send
_control_signals()) para Amba_ahb. Amba_ahb envia o endereço contido no re-

quest para o Amba_decoder que o decodifica apontando a transação para o para escravo
solicitado (4). Após isto, é ativado slave_receive_control_signals()(5). Existe
um controle de sincronização nesta função de forma que BusSlave só tem conhecimento dos
sinais de controle no próximo ciclo de clock. Em (6), BusMaster envia o dado. A função
master_send_data() notifica slave_receive_data(7) de que existe dado disponí-
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Figura 4.9 Diagrama de Seqüencia para uma operação de escrita no AMBA AHB.

vel em Amba_ahb. Por fim, BusMaster faz o release, mostrado em (8). master_release
_bus() encaminha a solicitação ao árbitro, notify_release_bus() em (9), modifi-
cando o sinal HLOCKx de LOCKED para UNLOCKED.

Apresentado e ilustrado o modelo de implementação de barramentos, na próxima seção,
será apresentado o modelo de componente Wrapper, o qual promove compatibilização entre as
interfaces de comunicação definidas pelo padrão SystemC TLM e as interfaces da API proposta.

4.3 Wrappers

De forma a compatibilizar as interfaces da API de implementação de barramentos proposta
com o padrão SystemC TLM foram criados componentes adaptadores, os Wrappers.

Utilizando sc_port e sc_export foram criados dois modelos de wrapper: o primeiro
compatibiliza SystemC TLM com Bus_Master_if, e o outro Bus_Slave_if com Sys-
temC TLM.

A Figura 4.10 ilustra uma plataforma com um barramento Amba_ahb, dois wrappers,
representados por WrapperM e WrapperS, bem como dois módulos, modA e modB, respec-
tivamente, mestre e escravo.

Figura 4.10 Conversão entre protocolos através de sc_port e sc_export.

De acordo com a Figura 4.10, WrapperM possui um sc_export e um sc_port. Este
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wrapper converte a transação SystemC TLM para o protocolo contido em Bus_Master_if.
Esta conversão resume-se à leitura dos campos do pacote Request TLM (tipo de transferência,
endereço e dado) e, em seguida, execução do protocolo Bus_Master_if. Já WrapperS
possui dois sc_port. Um deles é ligado a interface Bus_Slave_if de Amba_ahb e
o outro à interface SystemC TLM de modB. Desta forma, WrapperS faz a conversão do
protocolo Bus_Slave_if para SystemC TLM. Aqui a conversão é contrária, o protocolo
Bus_Slave_if é executado e, em seguida, é montado um pacote Response que é encami-
nhado para modB.

A arquitetura da Figura 4.10 foi construída de forma a manter o protocolo SystemC TLM
entre os módulos modA e modB. Se removida a estrutura WrapperM/Amba_ahb/WrapperS,
modA e modB podem continuar a se comunicar diretamente.

O modelo dos wrappers é bastante flexível, pois permite que os mesmos sejam ligados à
qualquer barramento implementado com o modelo proposto.

No caso de compatibilização com outro protocolo, diferente de SystemC TLM, os modelos
de wrappers propostos podem ser utilizados, como base, para construção do novos componen-
tes que façam esta tradução.

4.4 Bridge

Como foi dito na Seção 4.1, bridges são componentes que permitem a ligação entre dois bar-
ramentos, ligados como hierarquia. Para tanto, uma bridge se comporta como escravo de um
dos barramentos e mestre do outro. Como exemplificado anteriormente, a bridge é escrava do
barramento local de processadores e mestre do barramento de periféricos.

Seguindo este conceito e aproveitando a arquitetura de componentes proposta, a modelagem
do componente bridge consistiu na criação de um módulo com duas interfaces SystemC TLM.
Uma das interfaces é ligada ao wrapper WrapperS, através de sc_export e a outra ao
wrapper WrapperM, através de um sc_port (ver Figura 4.11).

Figura 4.11 Hierarquia de barramentos AMBA AHB através do componente Bridge.
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A bridge possui dois tipos de comportamento:

1. Repasse de Request e Response: recebe o Request TLM por sua interface escrava
(sc_export) e encaminha para sua interface mestre(sc_port). Para o Response, o
processo é inverso: encaminha da sua interface mestre para a interface escrava. Para estes
dois processos, ao contrário do componente wrapper, não existe conversão de protocolo,
visto que ambas as interfaces possuem o mesmo protocolo SystemC TLM.

2. Controle de transferência: a bridge possui uma memória interna parametrizável (buf-

fer) para armazenar as solicitações provindas do barramento da interface escrava en-
quanto o barramento da interface mestre estiver ocupado. À medida que sua memória
perde espaço para alocação de informações, pacotes Response sinalizando RETRY serão
enviados ao barramento da interface escrava. Este comportamento sinaliza ao mestre
deste barramento que o periférico ainda não está pronto para a transação e que o mes-
tre deve continuar tentando realizar a transferência. Neste caso, a bridge age como um
periférico com estados de espera.

A seguir, serão apresentados os modelos dos monitores de comunicação propostos.

4.5 Monitores de Comunicação

No início do capítulo mencionamos que este trabalho propõe componentes responsáveis por
capturar informações de comunicação na plataforma, durante a simulação, e disponibilizá-las
ao projetista. Estas informações serão úteis para avaliar o desempenho do sistema e auxiliar na
escolha da melhor arquitetura de comunicação.

Esses módulos são ligados às interfaces dos dispositivos mestre e escravo, bem como ao
árbitro do barramento. A Figura 4.12 ilustra esses monitores inseridos à plataforma apresentada
na Figura 4.10.

Figura 4.12 Plataforma com monitores de comunicação propostos.
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É possível verificar a adição de quatro novos componentes. O primeiro é o monitorM,
que é ligado ao WrapperM e à interface mestre do barramento Amba_ahb. Este monitor é
responsável por capturar informações de comunicação de um mestre. Mais acima, ligado a ele,
há o componente chamado monitorB. Este outro tipo de monitor, em plataformas com mais
de um mestre, é ligado a todos os monitorM e suas funções incluem: capturar informações
dos monitorM e calcular métricas gerais sobre o barramento. O componente monitorA,
que foi ligado ao árbitro do barramento, verifica a cada ciclo quem é o mestre do barramento.
Por fim, monitorS, que é ligado à interface escrava do barramento e ao WrapperS, captura
e disponibiliza informações sobre um escravo do barramento.

O módulo monitorM foi criado para fazer amostragens de comunicação de mestres nas
fases do protocolo Bus_Master_if. Internamente, o monitor captura os instantes em que as
funções-membro do protocolo Bus_Master_if estão sendo utilizadas, identificando, preci-
samente, os tempos de cada fase. A Figura 4.13 ilustra o comportamento deste monitor para
uma transação de escrita simples através barramento AMBA AHB. As operações 1, 4, 7 e 10
são as fases necessárias para que WrapperM possa fazer uma operação de escrita. monitorM
intercepta cada uma dessas fases, faz uma amostragem de tempo (get_sample() em 2, 5, 8
e 11) e encaminha cada fase para o barramento em 3, 6, 9 e 12. Na plataforma, monitorM é
um componente transparente, visto que repassa as solicitações de WrapperM para a interface
mestre de Amba_ahb.

A função get_sample() é utilizada para contabilizar os tempos de cada fase e as quan-
tidades de transações de escrita e leitura. Estes números são utilizados para o cálculo das
seguintes métricas, que foram definidas por Loghi et al. em [36]:

• Tempos máximo, mínimo e médio de leitura: tempo de leitura é obtido pelo intervalo
entre a solicitação de uso de barramento até a efetivação da transação (escrita ou leitura)
por um mestre. O cálculo do tempo de leitura é dado pela equação 4.1:

TLeitura = TTrans f erencia −TSolicitacao (4.1)

onde TTrans f erencia é o instante em que a transferência é efetivada pelo mestre e TSolicitacao

é o instante de solicitação de uso do barramento pelo mestre.

• Tempos máximo, mínimo e médio de contenção: tempo de contenção é obtido pelo
intervalo entre a solicitação e o instante em que o mestre inicia o uso do barramento. O
cálculo do tempo de contenção é dado pela equação 4.2:

TContencao = TUso −TSolicitacao (4.2)

onde TUso é o instante em que o mestre recebe permissão para uso do barramento e
TSolicitacao é o instante em que o mestre faz solicitação de uso do barramento.

• Uso do barramento: é o uso absoluto do barramento, ou seja, é a razão entre a quanti-
dade de transferências de um mestre e o tempo total de execução da plataforma. O uso
do barramento é dado em “%” e é calculado de acordo com a equação 4.3:
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Figura 4.13 Diagrama de Seqüencia do comportamento de monitorM.

UBarramento =

(

NTrans f erencias

TExecucao

)

.PClock.100 (4.3)

onde NTrans f erencias é o total de transferências, TExecucao, que é dado em segundos, é
tempo de execução do sistema e PClock é o período do clock do sistema, também dado em
segundos.

• Eficiência de uso do barramento: razão entre a quantidade de transferências de dados e
o tempo total de propriedade do barramento por um mestre. A eficiência é dada em “%”
e é calculado de acordo com a equação 4.4:

EBarramento =

(

NTrans f erencias

TPropriedade

)

.PClock.100 (4.4)

onde NTrans f erencias é o total de transferências, TPropriedade, que é dado em segundos, é
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tempo de propriedade do barramento por um mestre e PClock é o período do clock do
sistema, também dado em segundos.

Dependendo da estrutura do barramento, os tempos de leitura e contenção, bem como uso
do barramento e eficiência de cada mestre podem variar. Por exemplo, em barramentos com
suporte à pipeline, onde as fases de endereçamento e envio de dados podem ocorrer no mesmo
intervalo, os tempos de leitura tendem a ser menores, aumentando o uso do barramento e a
eficiência. Outro exemplo, seria a presença de dispositivos em barramentos de processadores,
onde suas latências, inseridas pelos estados de espera, podem aumentar os tempos de contenção
dos mestres.

Além das métricas calculadas, monitorM permite geração de traces de execução das apli-
cações. Estes traces possuem informações como: endereços acessados, dados transferidos, si-
nais de controle e tempos de acessos. Os formatos de apresentação de resultados dos monitores
serão abordados mais detalhadamente na Seção 4.6.

O módulo monitorS, assim como monitorM, também faz amostragens durante as fases
do protocolo Bus_Slave_if, utilizando o método get_sample(). Porém, não foram
identificadas, até o presente momento, métricas calculadas por monitorS que possam ser
úteis à análise. Assim, monitorS não realiza calculos de métricas, apenas geração de traces.

Pelo fato de capturar dados dos monitorM (ver Figura 4.14), monitorB possui o mesmo
conjunto de métricas: contenção, tempo de leitura, eficiência e uso do barramento. Porém,
estas informações são referentes ao uso do barramento por todos os mestres.

Figura 4.14 Ligações de monitorB.

O módulo monitorA, em cada ciclo de clock, verfica qual é o mestre do barramento para
calcular as seguintes métricas:

• Tempo total de barramento ocupado: informa o tempo total que o barramento ficou
sob propriedade dos mestres do barramento.
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• Tempo total de barramento ocioso: este métrica é complementar à anterior, informa o
tempo em que o barramento não ficou sob propriedade dos mestres.

• Tempo total e porcentagem de propriedade do barramento por cada mestre: são
os tempos e a porcentagem dos tempos totais de execução em que cada mestre teve
prioridade do barramento.

A seção a seguir descreve os formatos de apresentação das informações capturadas pelos
monitores.

4.6 Apresentação de Resultados

Os monitores possuem, basicamente, três formatos de apresentação dos resultados: impressão
das métricas calculadas em console e em arquivos, bem como geração de arquivos com traces
de execução. A partir dos arquivos com as métricas calculadas é possível, através de um parser,
gerar gráficos comparativos (Figura 4.15).

Figura 4.15 Formatos de apresentação das informações geradas pelos monitores de comunicação.

As métricas impressas em console são importantes quando é necessário realizar consultas
rápidas das métricas calculadas de uma plataforma. As métricas calculadas de monitorM

e monitorB (tempos de leitura, tempos de contenção, usos do barramento e eficiências),
bem como monitorA (tempos e porcentatem de uso do barramento pelos mestres, tempo de
barramento ocioso e tempo total de execução da plataforma) podem ser impressas em console.
A Figura 4.16 apresenta um exemplo da impressão das métricas de dois mestres, um árbitro e
um barramento.

Os arquivos com as métricas são utilizados para consultas e comparação entre os resultados
em plataformas mais complexas, bem como armazena estas informações em disco. Os monito-
res monitorM, monitorB e monitorA possuem, respectivamente, um formato de arquivo
com suas métricas calculadas.
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Figura 4.16 Impressão de métricas dos monitores em console.

O módulo monitorM gera um arquivo Master Profile File (nome_do_mestre.mpf).
A Figura 4.17 apresenta um exemplo do formato deste arquivo.

mw1 // module name

0 // contention min time

5e-09 // contention max time

1.671e-09 // contention average time

1e-09 // read min time

7e-09 // read max time

3.206e-09 // read average time

47.8737 // efficiency

18.0131 // bus usage

Figura 4.17 Exemplo de arquivo .mpf

O módulo monitorA gera um arquivo Arbiter Profile File (nome_do_arbitro.apf).
A Figura 4.18 ilustra um exemplo deste arquivo.

Por fim, o módulo monitorB gera um arquivo Bus Profile File (nome_do_barramento
.bpf), exemplificado na Figura 4.19.

Estes arquivos também são utilizados para geração de gráficos comparativos. Para tanto,
foi desenvolvida uma ferramenta que recebe os arquivos gerados pelos monitores (mpf, apf e
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arbiter_fp // module name

0.00432793 // simulation total time

0.00160405 // time of idle bus

37.0627 // percent of idle bus

0.00272388 // time of busy bus

62.9373 // percent of busy bus

2 // number of masters

mw1 // name of master 1

0.0010866 // time used by master 1

39.8917 // percent of use by master 1

mw2 // name of master 2

0.00163728 // time used by master 2

60.1083 // percent of use by master 2

Figura 4.18 Exemplo de arquivo .apf

amba // module name

1.018e-09 // contention average time

2.404e-09 // read average time

57.6654 // efficiency

44.4533 // bus usage

0.00400497 // simulation time

Figura 4.19 Exemplo de arquivo .bpf

bpf) e algumas flags para configuração do tipo de gráfico a ser gerado. Esta ferramenta gera
tabelas de dados e scripts na sintaxe da ferramenta Gnuplot[62], que é um aplicativo para traçar
gráficos a partir de equações matemáticas.

As descrições das flags de configuração são apresentadas na Tabela 4.1. A primeira flag
(-u) gera um gráfico comparativo entre o uso do barramento pelos mestres, (-e) das eficiên-
cias, (-c) dos tempos de contenção mínimos, máximos e médios, e (-rt) dos tempos mínimos,
máximos e médios de leitura dos mestres. Para comparação entre o desempenho dos mecanis-
mos de arbitragem é utilizado o parâmetro (-a).

As Figuras 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24 ilustram, respectivamente, os gráficos gerados com
as flags: (-u), (-e), (-c), ((-rt)) e (-a).

A Figura 4.20 ilustra um gráfico comparativo do uso do barramento entre dois mestres.
De acordo com o gráfico, o mestre mw2 utilizou o barramento 60% do tempo de execução da
aplicação, enquanto o mestre mw1 utiliza apenas 40%.

A Figura 4.21 ilustra as eficiências dos mestres mw1 e mw2. É possível verificar que estão
em torno de 50%.

A Figura 4.22 ilustra um gráfico comparativo entre os tempos de contenção de dois mestres.
O eixo Y indica os tempos em segundos (s). É possível verificar que o tempo mínimo de
contenção é igual a 0 para ambos os mestres e que, apesar do tempo máximo de contenção de
mw2 ser maior que de mw1, seu tempo médio de contenção foi menor.



4.6 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 62

Tabela 4.1 Descrições das flags de BAFP.

Parâmetro Descrição

-u gera script gnuplot, tabela com métricas do uso do barramento de cada
mestre de uma plataforma e seu gráfico.

-e gera script gnuplot, tabela com métricas da eficiência de cada mestre de
uma plataforma e seu gráfico.

-c gera script gnuplot, tabela com métricas de contenção de cada mestre de uma
plataforma e seu gráfico.

-rt gera script gnuplot, tabela com métricas de tempos de leitura de cada
mestre de uma plataforma e seu gráfico.

-a gera script gnuplot, tabela com métricas de tempos de execução de
diferentes árbitros de uma plataforma e seu gráfico.

Figura 4.20 Gráfico comparativo entre o uso de barramento dos mestres mw1 e mw2.

A Figura 4.23 apresenta um gráfico comparativo entre os tempos de leitura de dois mestres.
De acordo com esse gráfico, os tempos mínimos de leitura, de ambos os mestres, são iguais a
1 ns. Novamente, o mestre mw2 possui maior tempo máximo de leitura, em relação ao mestre
mw1, e menor tempo médio de leitura.

O gráfico apresentado na Figura 4.24 ilustra a comparação entre os tempos de execução
da aplicações sob uma plataforma com diferentes mecanismos de arbitragem. De acordo com
o gráfico, o mecanismo mais eficiente foi o arbiter_tdma2, pois, com ele, a aplicação
executou em menor tempo.

Como visto nos trabalhos mencionados no Capítulo 3, existe um grupo de técnicas de aná-
lise de comunicação baseadas em traces. Estes trabalhos fazem estimativas estáticas, a partir
de traces de execução, para estimar efeitos de arquiteturas de comunicação. Essas técnicas são
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Figura 4.21 Gráfico comparativo entre a eficiência dos mestres mw1 e mw2.

Figura 4.22 Gráfico comparativo entre os tempos de conteção dos mestres mw1 e mw2.

bastante eficientes pois permitem explorar muitas alternativas de configurações em tempos re-
duzidos. Os monitores propostos permitem também extração de traces de forma a dar suporte
a mecanismos de análise baseados em técnicas estáticas.

A Figura 4.25 mostra um pequeno trecho de um arquivo trace do módulo monitorM. A
primeira coluna representa o tipo de operação (1=escrita e 0=leitura), a segunda o endereço
de origem/destino das transferências, a terceira o dado que está sendo transferido e a última o
instante em que a transferência foi concluída.
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Figura 4.23 Gráfico comparativo entre os tempos de leitura dos mestres mw1 e mw2.

Figura 4.24 Gráfico comparativo entre os tempos de execução da plataforma com árbitros diferentes.

4.7 Sumário do Capítulo

Este capítulo apresentou o modelo proposto de captura de dados de comunicação em plata-
formas MPSoC. Este modelo é composto por módulos monitores que, quando inseridos em
modelos de simulação de plataformas MPSoC baseadas em barramentos, são responsáveis por
capturar dados, calcular métricas e disponibilizar ao projetista através de impressão em con-
sole, arquivos de dados, arquivos de trace e gráficos. Para que este modelo se tornasse portável,
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Figura 4.25 Exemplo de arquivo trace de monitorM.

foi necessário desenvolver uma API para modelagem de barramentos. Esta API define todas
fases e sinais dos protocolos de barramentos, sendo estes síncronos ou assíncronos, em diversos
níveis de abstração.

Através da API de barramentos descrita em SystemC, foi implementado o barramento
AMBA AHB em três níveis de abstração. Com isto foi possível obter modelos de simulação
mais rápidos, aumentando a eficiência na exploração das alternativas do espaço de projeto.

A API adicionou, também, flexibilidade aos mecanismos de suporte à análise de comuni-
cação. Assim, é possível inserção de módulos monitores, para cálculo de diversos tipos de
métricas de comunicação, aos barramentos com ela implementados. Essas informações serão
utilizadas para auxiliar o projetista na busca da melhor estrutura de comunicação para uma dada
aplicação.

Estes resultados serão apresentados mais detalhadamente no próximo capítulo.



CAPÍTULO 5

Resultados

Este capítulo apresenta na Seção 5.1 a síntese de alguns resultados

obtidos com os modelos de componentes propostos e na Seção 5.2

com a arquitetura de captura de comunicação, ambos apresentados no

Capítulo 4.

5.1 Modelo de Suporte à Análise de Comunicação

Para fins de validação da API proposta, o barramento AMBA AHB foi modelado em três níveis
de abstração (TL1, TL2 e TL3) com três algoritmos de arbitragem (Prioridade Fixa, Round
Robin e TDMA). Sendo que o modelo TL3, que possui apenas o comportamento do protocolo
sem temporização, possui apenas os mecanismos de arbitragem Prioridade Fixa e Round Robin.

Para testar o desempenho dos modelos do AMBA AHB, foram executadas algumas aplica-
ções dos benchmarks MiBench [19] e MediaBench [33], em plataformas com esses modelos de
barramento. A Tabela 5.1 apresenta as aplicações utilizadas e a que benchmarks pertencem. É
possível observar que algumas aplicações pertencem aos dois benchmarks, como por exemplo
as aplicações JPEG CODER e DECODER.

Tabela 5.1 Aplicações do benchmarks MiBench e MediaBench.

Aplicação MiBench MediaBench
SUSAN x -
QSORT x -
PEGWIT - x
DIJKSTRA x -
ADPCM Coder x x
ADPCM Decoder x x
JPEG Coder x x
JPEG Decoder x x
FFT x -

Para execução dos benchmarks foram elaborados dois tipos de plataforma: uma com um
barramento, um processador MIPS e uma memória externa (Figura 5.1(a)), e a outra com um
barramento, dois MIPS e uma memória externa (Figura 5.1(b)). A Tabela 5.2 apresenta os
desempenhos dos barramentos AMBA AHB, em relação ao SimpleBus [10], na execução das

66
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aplicações escolhidas. A segunda plataforma foi utilizada, também, para validar os mecanismos
de arbitragem com a aplicação FFT, que é distribuída entre dois processadores, que fazem
comunicação através de memória compartilhada.

Tabela 5.2 Tempos de simulação de Benchmarks em plataformas com modelos do AMBA AHB TL1,
TL2 e TL3.

Aplicação SimpleBus AMBA AHB TL1 AMBA AHB TL2 AMBA AHB TL3
(s) (s) (s) (s)

SUSAN 12.80 17.65 12.38 6.83
QSORT 76.09 82.50 62.61 36.44
PEGWIT 40.87 59.74 43.60 24.91
DIJKSTRA 208.62 227.27 203.72 107.09
ADPCM Coder 17.64 28.89 20.08 9.91
ADPCM Decoder 15.18 24.57 19.00 8.49
JPEG Coder 136.01 145.99 110.93 59.61
JPEG Decoder 43.70 47.09 33.81 19.82
FFT 14.46 19.59 16.04 10.10

Figura 5.1 Plataformas para validação dos modelos AMBA AHB TL1, TL2 e TL3

SimpleBus é um modelo open source de um barramento abstrato simples. Foi desenvolvido
no nível TL1 e é baseado em sincronização por ciclo de clock. Segundo [10], o objetivo do
desenvolvimento deste componente foi ilustrar a técnica de modelagem transacional TLM para
obter alto desempenho em simulações de modelos abstratos de barramentos.

De acordo com a Tabela 5.2, os desempenhos do AMBA AHB TL1 foram inferiores aos
do SimpleBus. Isto é justificado pelo fato de que o protocolo do AMBA AHB é mais com-
plexo, o que impacta em sua implementação. Apesar de possuir o mesmo protocolo do modelo
TL1, o modelo AMBA AHB TL2, que faz estimativas de tempo, obteve, em média, melhores
resultados que o SimpleBus. As diferenças se acentuaram nas aplicações com maior tráfego
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de informações, como JPEG CODER e QSORT. Por fim, os desempenhos de simulação do
modelo TL3 foram, praticamente, o dobro em relação aos do SimpleBus.

A complexidade de protocolo do barramento é refletida em sua implementação de alto nível,
ou seja, quanto mais complexo mais linhas de código terá. Para comprovar a complexidade da
implementação, a Tabela 5.3 ilustra, a quantidade de linhas de código dos modelos de AMBA
AHB propostos e do SimpleBus.

Tabela 5.3 Quantidade de linhas de código dos modelos de barramento.
Modelo de Barramento Total de Linhas de Código
SimpleBus 1687
AMBA AHB TL1 3590
AMBA AHB TL2 3690
AMBA AHB TL3 3317

Para validar a arquitetura de suporte à análise de comunicação, inicialmente os monitores
deveriam estar aptos a capturar e apresentar informações sobre a comunicação de plataformas
simples. Assim, foram inseridos monitores às plataformas apresentadas na Figura 5.1.

As Tabelas 5.4 e 5.5 apresentam as métricas calculadas pelos monitores de comunicação
inseridos no modelo TL2 do AMBA AHB.

Tabela 5.4 Métricas calculadas por monitorM.
Aplicação Cont. Mín. Cont. Máx. Cont. Méd. T.Mín. Leit. T.Máx. Leit. T.Méd. Leit.
SUSAN 0 2 ns 0 1 ns 4 ns 1 ns
FFT Mestre1 0 5 ns 1671 ps 1 ns 7 ns 3206 ps
FFT Mestre2 0 6 ns 944 ps 1 ns 8 ns 2232 ps

A Tabela 5.4 apresenta as métricas calculadas por monitorM. Para a aplicação SUSAN,
executada na plataforma da Figura 5.1(a), a existência de apenas um mestre no barramento
justifica os valores baixos de tempos de leitura e contenções, em relação à aplicação FFT, que
foi executada na plataforma ilustrada na Figura 5.1(b). As demais aplicações apresentadas na
Tabela 5.4 obtiveram resultados idênticos aos da aplicação SUSAN.

A Conteção Máxima é dada pelo atraso, que é natural do protocolo, de dois ciclos de clock,
onde este tem seu período de 1 ns, durante a fase de requisição do barramento. As demais
transferências seguiram sem a necessidade de requisição de uso, obtendo, assim, a Contenção
Mínima. A Conteção Média é dada pela média de todas as transferências, que incluem a trans-
ferência inicial, com conteção máxima, e demais transferências, com contenção mínima. Como
são realizadas mais de um milhão de transferências, a Contenção Média, neste caso, é igual a
zero.

Os tempos mínimos de leitura são dados por uma transferência com pipeline. Os tempos
máximos de leitura seriam dados pela primeira transferência, que inclui: contenção na solicita-
ção para ter permissão de uso do barramento, endereçamento e transmissão de dados. Por fim,
o tempo médio de leitura é dado pela transferência inicial e todas as demais com pipeline.
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Para FFT, podemos ver que há contenção, mas em dado(s) momento(s) não há concorrência
para uso do barramento, que é justificado pelas contenções mínimas e tempos mínimos de
leitura. As contenções contribuíram para os altos tempos de leitura máximo e médio.

Tabela 5.5 Métricas calculadas por monitorA e monitorB.
Aplicação Árbitro (monitorA) Barramento (monitorB)

Barram. Ocioso Barram. Ocupado Cont. Méd. T.Méd. Leit. Eficiência Uso Barram.
SUSAN 3458873ns (75.92%) 1097656ns (24.08%) 0 2ns 99.99% 24.08%
QSORT 14412624ns (68.51%) 6627478ns (31.49%) 0 2ns 100% 31.49%
PEGWIT 12611340ns (79.20%) 3313237ns (20.80%) 0 2ns 99.99% 20.80%
DIJKSTRA 59353159ns (77.97%) 16775549ns (22.03%) 0 2ns 100% 22.03%
ADPCM Coder 1894755ns (85.65%) 317532ns (14.35%) 0 2ns 99.99% 14.35%
ADPCM Decoder 5902017ns (84.17%) 1110671ns (15.83%) 0 2ns 99.99% 15.83%
JPEG Coder 97458ns (0.97%) 10014259ns (99.03%) 0 2ns 100% 99.41%
JPEG Decoder 8697312ns (70.73%) 3600339ns (29.27%) 0 2ns 99.99% 29.27%
FFT 1604050ns (37.06%) 2723883ns (62.94%) 1198 ps 2572 ps 38.87% 32.23%

A Tabela 5.5 ilustra os resultados das métricas calculadas por monitorA (Árbitro) e
monitorB (Barramento). As duas primeiras colunas respresentam os resultados de monitor
A, que incluem: os tempos em que o barramento ficou ocioso e ocupado, bem como suas respec-
tivas porcentagens do tempo total da execução da plataforma. As demais colunas respresentam
os resultados de monitorB, que incluem contenção média, tempo médio de leitura, eficiência
e uso do barramento.

Podemos ver na última coluna que, dentre todas, a aplicação JPEG CODER foi a que mais
utilizou o barramento, atingindo quase 100%. Apesar de possuir dois processadores compe-
tindo pelo barramento, o que poderia implicar em aumento do uso do barramento, FFT não
conseguiu superar o uso do barramento pela aplicação JPEG CODER, apresentado apenas
32.23%. É importante observar que o uso do barramento é dado de acordo com natureza da
aplicação. Assim, o fato de JPEG CODER ter atingido quase 100% implica dizer que foi dado
pela quantidade de leituras e escritas em memória necessárias para execução da aplicação.

Duas possíveis soluções para aumentar a eficiência da aplicação FFT, seriam: 1) mudar
o mecanismo de arbitragem, para escalonar mais eficientemente o barramento, ou 2) trocar o
barramento por outro que possua um protocolo que utilize menos ciclos para as transações.

Para comprovar esta teoria, a Tabela 5.6 mostra eficiência e uso do barramento da aplica-
ção FFT para os três tipos de mecanismos de arbitragem implementados com configurações
variadas.

Tabela 5.6 Comparativos das eficiências e usos do barramento da aplicação FFT entre os mecanismos
de arbitragem do modelo AMBA AHB TL2.

Mecanismo de arbitragem Eficiência Uso do Barramento
Prioridade fixa(1,2) 38.87% 32.23%
Prioridade fixa(2,1) 38.87% 32.23%
Round robin 39.88% 32.60%
TDMA(2,2) 41.45% 33.18%
TDMA(2,3) 42.25% 33.75%
TDMA(3,2) 40.40% 32.79%
TDMA(3,3) 43.09% 33.64%
TDMA(3,4) 41.35% 33.34%
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As duas primeiras linhas apresentam os resultados para arbitragem orientada à prioridade
fixa. Os valores entre parênteses referem-se às prioridades dos mestres. (1,2), por exem-
plo, significa que o primeiro e segundo mestre têm, respectivamente, prioridade 1 e 2 (valores
menores dão maior prioridade). É possível verificar que não houve variação das eficiências e
uso do barramento. O mecanismo round robin aumentou o uso do barramento para 32.60% e
a eficiência para 39.88%. As demais linhas referem-se ao mecanismo de arbitragem TDMA.
Os valores entre parênteses indicam as fatias de tempo alocadas para cada mestre. (3,4), por
exemplo, indica que o primeiro e segundo mestre possuem, respectivamente, 3 e 4 ciclos de
clock para completar suas transferências. A configuração TDMA(3,2), apesar do pior resul-
tado comparado as outras TDMA, superou as duas configurações de prioridade fixa e round

robin. O melhor resultado dentre todos os mecanismos e configurações foi TDMA(3,3) com
43.09% de eficiência, com 4.22% de ganho em relação ao primeiro resultado.

Para comparar os resultados das métricas calculadas entre os modelos AMBA AHB TL1
e TL2, foram comparadas todas as informações disponibilizadas pelos monitores na aplicação
FFT. A Tabela 5.7 apresenta estes resultados.

Como podemos verificar, existem pequenas diferenças entre as métricas calculadas nos
modelos TL1 e TL2 do AMBA AHB. Isto ocorre devido às estimativas de tempo realizadas
pelo modelo TL2, impactando no cálculo das métricas, tornado-as menos precisas.

Além do cálculo das métricas, foram gerados traces dos endereços acessados por cada mes-
tre durante a execução de cada aplicação da Tabela 5.2. As Tabelas 5.8 e 5.9 ilustram os
tempos de simulação de cada modo de operação dos monitores para os modelos TL1 e TL2.
As colunas apresentam os tempos de simulação das plataformas sem monitores, com monitores
fazendo cálculos de métricas, com monitores gerando traces de endereço e, por fim, o tamanho
em disco de cada trace gerado.

De acordo com as Tabelas 5.8 e 5.9, podemos verificar que nos modelos TL1 e TL2 os
tempos de simulação para os cálculos das métricas aumentaram, em média, 25% e para geração
de traces 300% em relação aos tempos de simulação das plataformas sem monitores. O tempo
de simulação para geração de traces triplicou devido aos acessos ao disco para o registro de
todos os endereços acessados por cada mestre.

Uma vez validada a arquitetura de captura de dados de comunicação em plataformas sim-
ples, fez-se necessária a demonstração desta capacidade em plataformas maiores e mais com-
plexas.

5.2 Suporte do Modelo na Exploração do Espaço de Projeto

Foi proposto um sistema composto por quatro aplicações, dentre as apresentadas na Tabela 5.2.
Foram escolhidas: FFT, por ser uma aplicação distribuída entre dois processadores, gerando
tráfego no barramento compartilhado, JPEG CODER, por ter maior uso do barramento, JPEG
DECODER e SUSAN, aleatoriamente.

Cada aplicação possui um barramento AMBA AHB, com largura de 32 bits e mecanismos
de arbitragem orientado à prioridade fixa, bem como uma memória externa dedicados. Com
isto, são evitadas contenções entre aplicações, os tempos de leitura tendem a ser baixos e,
conseqüentemente, as eficiências serão altas. A Figura 5.2 ilustra este sistema.
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Tabela 5.7 Comparativos entre métricas calculadas pelos modelos AMBA AHB TL1 e TL2 para a
aplicação FFT.

Métrica AMBA AHB TL1 AMBA AHB TL2
Mestre 1
Contenção mínima 0 0
Contenção média 5 ns 5 ns
Contenção máxima 1443 ps 1671 ps
Tempo mínimo de leitura 1 ns 1 ns
Tempo máximo de leitura 7 ns 7 ns
Tempo médio de leitura 2995 ps 3206 ps
Mestre 2
Contenção mínima 0 0
Contenção média 5 ns 6 ns
Contenção máxima 833 ps 944 ps
Tempo mínimo de leitura 1 ns 1 ns
Tempo máximo de leitura 7 ns 8 ns
Tempo médio de leitura 2130 ps 2232 ps
Árbitro (prioridade fixa)
Tempo de Barramento Ocioso 1723320 ns (40.7909 %) 1604050 ns (37.06%)
Tempo de Barramento Ocupado 2501441 ns (59.2091 %) 2723883 ns (62.94%)
Tempo de Uso do Mestre 1 1083419 ns (43.3118 %) 1086604 ns (39.89%)
Tempo de Uso do Mestre 2 1418023 ns (56.6882 %) 1637279 ns (60.11%)
Barramento
Contenção média 1046 ps 1198 ps
Tempo médio de leitura 2433 ps 2572 ps
Eficiência 41.10% 38.87%
Uso do Barramento 33.00% 32.23%

Figura 5.2 Sistema executando 4 aplicações.

O sistema possui um loop de execução (ver Figura 5.3), onde todas as aplicações são exe-
cutadas em cada iteração (corpo do bloco while), que deve durar, no máximo, 0.006 s.

Assim, a proposta deste estudo de caso é tentar minimizar a área física das plataformas utili-
zadas pelo sistem proposto, utilizando as métricas calculadas pelos monitores de comunicação,
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Tabela 5.8 Comparativo entre os tempos de simulação de plataformas com e sem monitores de comu-
nicação para o modelo TL1.

Aplicação AMBA AHB TL1 AMBA AHB TL1 AMBA AHB TL1 Tam. Trace
C. Métricas G. Traces Gerado(MB)

FFT 19.59s 24.81s 59.49s 3.3 e 6.1
SUSAN 17.65s 21.57s 48.12s 7.1
QSORT 82.50s 106.46s 297.27s 42
PEGWIT 59.74s 77.21s 162.63s 22
DIJKSTRA 227.27s 333.76s 816.13s 87
ADPCM Coder 28.89s 38.64s 67.09s 6.1
ADPCM Decoder 24.57s 30.89s 58.07s 5.3
JPEG Coder 145.99s 191.12s 429.29s 63
JPEG Decoder 47.09s 73.81s 156.33s 22

...

int main(int argc, char *argv[]){

...

while(true){

...

fft();

cjpeg(dct, progressive, opt, testout.jpeg, testimg.ppm);

djpeg(dct, ppm, testout.ppm, testimg.jpg);

susan(input_large.pgm, output_large.corners.pgm, corners);

...

}

...

}

Figura 5.3 Loop de iteração contido no fluxo principal da aplicação do sistema proposto.

atendendo à restrição temporal imposta para cada iteração.
Após a montagem das plataformas, inserção dos monitores (ver Figura 5.4) e simulação

deste sistema, foram calculadas as métricas da comunicação e gerados os gráficos das Figuras
5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Podemos observar no gráfico da Figura 5.5 que os tempos mínimos de leitura de todas
as aplicações foram iguais a 1 ns. Este baixo tempo é dado pelas operações de transferência
com pipeline. Os tempos máximos e médios de leitura de master1 e master2, MIPS 1 e
2, respectivamente, que compartilham o mesmo barramento, foram maiores do que as demais
aplicações devido à contenção.

Os tempos de contenção de cada aplicação pode ser visto no gráfico da Figura 5.6. Observa-
se que todos os mestres obtiveram suas contenções mínimas igual a 0. As aplicações com
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Tabela 5.9 Comparativo entre os tempos de simulação de plataformas com e sem monitores de comu-
nicação para o modelo TL2.

Aplicação AMBA AHB TL2 AMBA AHB TL2 AMBA AHB TL2 Tam. Trace
C. Métricas G. Traces Gerado(MB)

FFT 16.04s 19.56s 49.46s 3.3 e 6.1
SUSAN 12.38s 15.17s 38.75s 7.1
QSORT 62.61s 76.08s 219.37s 42
PEGWIT 43.60s 51.35s 121.33s 22
DIJKSTRA 203.72s 243.46s 634.70s 87
ADPCM Coder 20.80s 24.30s 50.96s 6.1
ADPCM Decoder 19.00s 20.31s 43.88s 5.3
JPEG Coder 110.93s 133.12s 341.66s 63
JPEG Decoder 33.81s 42.43s 121.13s 22

Figura 5.4 Inserção dos monitores de comunicação às plataformas ilustradas na Figura 5.2.

conteção máxima de 2 ns e contenção média igual a 0, foram aquelas que não compartilharam
o barramento.

O gráfico da Figura 5.7 apresenta o uso dos barramentos pelas aplicações durante o tempo
total de execução do sistema. Podemos verificar que a aplicação CJPEG (JPEG CODER) fez
uso do barramento durante quase todo o tempo de execução, chegando a quase 100%.

As eficiências das aplicações são dadas no gráfico da Figura 5.8. Podemos observar que so-
mente a aplicação FFT obteve baixa eficiência devido à contenção apresentada entre os mestres
master1 e master2 (ver novamente Figura 5.6).

O tempo total de execução deste sistema, em uma iteração, foi de 0.00562 s. Assim, a
restrição temporal foi atendida.

De acordo com o gráfico que apresenta os usos dos barramentos (ver Figura 5.7), podemos
deduzir que a aplicação JPEG CODER utilizou o barramento durante quase todo o intervalo
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Figura 5.5 Tempos de leitura dos mestres do
sistema apresentado na Figura 5.2

Figura 5.6 Contenção dos mestres do sistema
apresentado na Figura 5.2

Figura 5.7 Uso dos barramentos do sistema
apresentado na Figura 5.2

Figura 5.8 Eficiências dos barramentos do
sistema apresentado na Figura 5.2

de uma iteração e as demais aplicações em menos da metade do intevalo necessário para meia
iteração.

O objetivo, agora, é tentar minimizar a área física total do sistema e manter o mesmo de-
sempenho. Para tanto, o sistema foi agrupado em dois novos subsistemas. No primeiro, foram
alocados em apenas uma memória e um barramento para as aplicações FFT, JPEG DECODER
e SUSAN. O segundo subsistema possui apenas a aplicação JPEG CODER, que, por ter maior
uso de barramento, continua com uma memória e um barramento dedicados.

Os novos subsistemas são ilustrados na Figura 5.9. O mecanismo de arbitragem escolhido
para os dois barramentos foi prioridade fixa e foram configurados com (2,1,3,4) e (1). Na
Figura 5.10 é possível ver a inserção dos monitores de comunicação às novas plataformas.

As métricas calculadas nas plataformas da Figura 5.9 são apresentadas nas Tabelas 5.10 e
5.11.

Na Tabela 5.10 é possível observar que as aplicações FFT, JPEG DECODER E SUSAN
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Figura 5.9 Nova plataforma para as aplicações FFT, JPEG CODER, JPEG DECODER e SUSAN.

Figura 5.10 Inserção dos monitores de comunicação às plataformas ilustradas na Figura 5.9.

Tabela 5.10 Métricas calculadas pelos monitorM nos subsistemas apresentados na Figura 5.9.
Mestre Cont. Mín. Cont. Máx. Cont. Méd. T.Mín. Leit. T.Máx. Leit. T.Méd. Leit.
FFT 1 0 6 ns 2494 ps 1 ns 8 ns 3994 ps
FFT 2 0 5 ns 2495 ps 1 ns 7 ns 3995 ps
SUSAN 0 1952920 ns 4273 ps 1 ns 1952922 ns 5773 ps
DJPEG Decoder 0 3352690 ns 2657 ps 1 ns 3352692 ns 3847 ps
JPEG Coder 0 2ns 0 1 ns 4 ns 1 ns

não concorreram para utilizar o barramento 1, como é visto na contenção mínima, e, con-
sequentemente, obtiveram tempos mínimos de leitura igual a 1 ns que, por conserquência,
aumenta o desempenho do sistema.
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Tabela 5.11 Métricas calculadas pelos monitorA e monitorB nos susbsistemas apresentados na
Figura 5.9

Aplicação Árbitro Barramento
Barram. Ocioso Barram. Ocupado Cont. Méd. T.Méd. Leit. Eficiência Uso Barram.

Barramento 1 6381ns (0.08%) 7560070ns (99.92%) 3012 ps 4374 ps 22.86% 57.99%
Barramento 2 2012343ns (26.60%) 5554108ns (73.40%) 0 1 ns 99.99% 73.84%

A Tabela 5.11 mostra que as aplicações que compartilham o barramento 1 estão, agora,
limitando o desempenho do sistema. Somando os tempos das duas primeiras colunas, tempo
de barramento ocupado e tempo de barramento ocioso, para ambos barramentos, obtem-se o
tempo total de execução do sistema, que é igual a 7566451 ns. Assim, é possível verificar que
o tempo total de execução foi aumentado em cerca de 27% comparado ao sistema inicial.

Apesar de possuir maior tempo ocupado, barramento 1, tem apenas 22.86% de efici-
ência e 57.99% de uso total.

Para tentar melhorar o valor destas métricas, novas simulações foram executadas, modifi-
cando os algoritmos de arbitragem e configurações. A Tabela 5.12 apresenta os resultados das
mudanças de arbitragem nas novas simulações.

Tabela 5.12 Resultados das simulações com diferentes configurações de arbitragem.
Mecanismo de arbitragem Eficiência Uso do Barramento Tempo de execução da plataforma
Prioridade Fixa(2,1,3,4) 22.86% 57.99% 7566451 ns
Prioridade Fixa(2,1,4,3) 20.61% 53.11% 8262642 ns
TDMA(3,3,3,3) 23.30% 74.87% 6185815 ns
TDMA(4,4,4,4) 25.95% 78.07% 5620814 ns

Dentre os resultados apresentados na Tabela 5.9, a melhor configuração foi TDMA(4,4,4,4),
aumentando a eficiência de 22.86% para 25.95% e uso do barramento de 57.99% para 78.07%.
Com esta nova configuração de arbitragem, o tempo de execução total de uma iteração do novo
sistema ficou em 0.005620814 s. Com isso, a restrição temporal para execução de uma iteração
foi atendida.

Podemos ver nos gráficos das Figuras 5.11 e 5.12 que os tempos máximos de leitura e
contenção para os mestres do barramento 1 aumentaram, comparados ao sistema inicial
(Figuras 5.5 e 5.5). Porém, é possível verificar, também, que os tempos mínimos de leitura e
contenção mostram que, em alguns instantes, as aplicações executaram sem concorrência.

O gráfico da Figura 5.13 mostra as novas eficiências dos mestres do sistema. Podemos ver
que todos os mestres têm sua eficiência, praticamente, em 100%.

Com isso foi possível minimizar a área física do sistema, através da eliminação de dois
módulo de mémoria e dois barramentos AMBA AHB, atendendo à restrição temporal.

Como resultado final, os modelos TL1 e TL2 do barramento AMBA AHB foram inseridos
ao PDesigner Framework, como é visto na Figura 5.14.

Todas as simulações foram executadas em um computador com processador Intel Pentium
4, com 512MB de memória RAM e sistema operacional linux.
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Figura 5.11 Tempos de contenção do sistema
apresentado na Figura 5.9

Figura 5.12 Tempos de leitura do sistema
apresentado na Figura 5.9

Figura 5.13 Eficiências dos mestres do sistema apresentado na Figura 5.9.

5.3 Sumário do Capítulo

Este capítulo apresentou alguns estudos de caso, utilizados para validação dos mecanismos
propostos.

Inicialmente, para validar o desempenho dos modelos de alto nível do barramento AMBA
AHB, foram utilizadas algumas aplicações dos benchmarks MiBench e MediaBench, que exe-
cutaram em dois modelos de plataforma.

Os resultados dos tempos de simulação das aplicações foram comparados aos do Simple-
Bus, que é um barramento abstrato de alto desempenho de simulação. Foi possível constatar
que o modelo AMBA AHB TL1 obteve menor eficiência. Isto é justificado pela complexidade
do protocolo AMBA AHB que, por sua vez, refletiu na implementação, acrescido de infor-
mações precisas de clock. Os modelos TL2 e Tl3 que executam a sequência de eventos do
protocolo, respectivamente, com estimativas de tempo e ausência de informações de tempo,
superaram o SimpleBus.
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Figura 5.14 PDesigner Framework com barramento AMBA AHB.

Em seguida, a validação dos mecanismos de suporte à análise de comunicação consistiu na
inserção dos monitores de comunicação às plataformas citadas anteriormente para extração de
métricas de comunicação. Foi verificado que há uma pequena diferença de precisão entre as
métricas calculadas pelos monitores inseridos nos modelos TL1 e TL2. Esta diferença é dada
pelo fato de que o modelo TL2 faz estimativas de tempo, prejudicando, assim, a precisão no
cálculo das métricas.

Por fim, para verificar o suporte do modelo proposto de análise para exploração do espaço
de projeto de arquiteturas de comunicação, foi apresentado um estudo de caso onde as métri-
cas calculadas pelos monitores permitiram a redução do espaço físico e proporcionaram alto
desempenho na comunicação do sistema.

No próximo capítulo serão apresentadas algumas considerações sobre o trabalho desenvol-
vido nesta dissertação e algumas propostas para trabalhos futuros.



CAPÍTULO 6

Conclusão

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho

desenvolvido nesta dissertação. A Seção 6.1 apresenta algumas

considerações sobre os resultados obtidos e a Seção 6.2 apresenta

algumas propostas para trabalhos futuro

6.1 Considerações finais

Plataformas MPSoC são circuitos intergrados compostos por vários componentes de diferentes
tipos. Suas arquiteturas de comunicação são projetadas para atender às necessidades de co-
municação de suas aplicações. Uma Arquitetura de comunicação é uma estrutura física que
integra componentes de plataformas, disponibilizando, para os mesmos, mecanismos de trocas
de dados e informações de controle.

Diversos estudos apontaram o impacto destas estruturas no desempenho, tamanho físico
e consumo total de energia do sistema. Isto está ligado ao grande número de parâmetros de
configuração que, quando mal utilizados, podem prejudicar/inviabilizar o projeto do MPSoC.

No projeto de arquiteturas de comunicação de MPSoCs baseados em barramentos, alguns
parâmetros abordados incluem: largura do barramento de dados, frequência de operação, pro-
tocolos (síncronos ou assíncronos), presença de DMA e pipeline, hierarquia multi-nível, tipos
de arbitragem, tamanho dos buffers das interfaces dos dispositivos, etc.

Esta grande quantidade de parâmetros dificulta a seleção e configuração dessas estruturas
de comunicação, tornando necessário a utilização de mecanismos que disponibilizem ao pro-
jetista informações precisas e de qualidade acerca do custo da arquitetura de comunicação.
Essas informações devem ser utilizadas como base para direcionar a escolha da estrutura de
comunicação mais adequada para uma aplicação.

Este trabalho de dissertação propôs uma técnica para extração de informações de comuni-
cação em modelos de simulação de plataformas MPSoC. Os modelos de plataformas propostos
têm seus componentes descritos em SystemC, em altos níveis de abstração, seguindo as abor-
dagens ESL e PBD. A técnica proposta disponibiliza diversas informações, através de módulos
monitores de comunicação, com alta precisão, sobre qualquer estrutura de comunicação base-
ada em barramento, de forma a auxiliar o projetista na busca da plataforma com desempenho
ideal, diminuindo, assim, o tempo de exploração.

Os módulos monitores são componentes que devem ser ligados às interfaces dos dispositi-
vos e ao árbitro do barramento. Foram definidos para registrar operações de leitura e escrita,
endereços, dados transferidos, latências e demais informações referentes ao barramento. Com
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esses dados, é possível gerar várias informações para análise de comunicação, como: os ende-
reços mais acessados, quantidades de transações de leitura e escrita, utilização e efciência do
barramento, tempos de leitura e contenção, etc. Também é possível configurá-los para dispo-
nibilizar estas informações em três formatos distintos: impressão dessas métricas calculadas
em terminal, geração de arquivos de dados com as métricas calculadas e arquivos com traces
de execução das aplicações. Um quarto formato pode ser obtido a partir de uma ferramenta
auxiliar, a qual utiliza as informações contidas nos arquivos com as métricas calculadas, para
geração de gráficos comparativos.

Para tornar este mecanismo de suporte à análise flexível, foi necessário definir uma API
de implementação de barramentos. Esta API dá suporte à inserção dos módulos monitores a
qualquer tipo de barramento implementado com ela. Ela é composta por interfaces e pacotes
de dados, que definem, respectivamente, os protocolos, estes podendo ser síncronos ou assín-
cronos, e seus sinais. Além da API, foram propostos dois tipos de componentes. O primeiro
tipo são os componentes que fazem compatibilidade entre as interfaces da API proposta e o
padrão SystemC TLM. Estes componentes permitem inserção de dispositivos com interfaces
SystemC TLM aos modelos de barramento implementados com a API proposta. O outro tipo
de componentes permite a hierarquia de barramentos muli-níveis. Estes componentes são liga-
dos a dois barramentos, sendo que em um comporta-se como mestre do barramento e no outro
como escravo.

Para validar a API proposta, foi implementado o barramento AMBA AHB em três níveis
de abstração. Os resultados apresentados no capítulo anterior, mostraram que os modelos de
simulação das plataformas com os barramentos AMBA AHB obtiveram ótimos desempenhos
comparados ao SimpleBus, que é um modelo de barramento abstrato simples desenvolvido
para ilustrar a técnica de modelagem transacional TLM para obter alto desempenho em simu-
lações de modelos abstratos de barramentos. O modelo AMBA AHB TL1 foi implementado
no mesmo nível de abstração do SimpleBus e obteve desempenhos levemente inferiores. Isto
é explicado devido à maior complexidade do protocolo do AMBA AHB, o que impactou em
sua implementação. Já os resultados dos modelos AMBA AHB TL2 e TL3 superaram os do
SimplesBus. Os modelos TL3, TL2 e TL1 são utilizados, respectivamente, para: valição fun-
cional do protocolo do barramento (mais rápida que TL2 e TL1), simulações com estimativas
de tempo (mais rápida que o modelo TL1) e simulações com precisão de tempo.

Outros resultados mostraram que foi possível extrair, através dos mecanismos propostos,
informações de todas as plataformas apresentadas nos estudos de caso. Houve, em média,
overhead de 22% nos tempos de simulação das plataformas pela inserção dos monitores de
comunicação fazendo calculos de métricas e 300% para geração de traces de execução. Este
último, triplicou os tempos de simulação devido aos acessos ao disco para registrar as informa-
ções nos traces. O fato de se ter pouco acréssimo nos tempos de simulação, para o cálculo das
métricas, torna possível utilizar os esses mecanismos em sistemas maiores com aplicações mais
complexas e com maior comunicação. Já para geração de traces, que depende da quantidade
de tipos de informações de comunicação a serem capturadas, pode aumentar bruscamente os
tempos de simulação da aplicação e os tamanhos físicos do traces gerados, tornando inviável
utilizar este tipo de técnica.

Os resultados mostram, também, um comparativo entre a precisão das métricas calculadas
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pelos modelos AMBA AHB TL1 e AMBA AHB TL2. Foi possível verificar que, apesar de
fazer boas estimativas de tempo, o modelo TL2 não possui métricas tão precisas, comparadas
às do modelo TL1.

Na sequência, foi apresentado um estudo de caso, onde foram demonstradas a importância
e viabilidade da utilização das informações disponibilizadas pelos monitores de comunicação.
Foi proposto um sistema com um loop de iteração composto por quatro aplicações, sendo que
três são monoprocessadas e uma bi-processada. Foi definida um restrição de tempo para as
iterações, onde em cada uma destas, todas as aplicações deveriam ser executadas. Inicialmente,
foram montadas plataformas, de forma a paralelizar cada aplicação, promovendo o ambiente
ideal de execução. Em seguida, foram inseridos os monitores de comunicação às plataformas e
extraídas suas métricas de comunicação. Após análise das informações, foi possível identificar
que seria possível minimizar a quantidade de componentes e obter os mesmos desempenhos.
For fim, o sistema foi, fisicamente, reduzido pela metade, obtendos os mesmos resultados do
ambiente ideal de execução.

Estes resultados mostram que as técnicas propostas neste trabalho podem ser utilizadas para
exploração do espaço de alternativas de projeto de arquiteturas de comunicação para identificar
a melhor configuração com bastante eficiência e precisão.

6.2 Proposta para trabalhos futuros

Considerando os desempenhos apresentados pelos modelos de simulação do AHB AHB, que
utiliza o modelo de implementação proposto, está a possibilidade de modelagem de novos tipos
de barrametos, utilizando outras técnicas de implementação de forma a otimizar mais ainda os
desempenhos de simulação.

A partir da arquitetura de suporte à análise, existe a possibilidade de estendê-la para atacar
outras estruturas de comunicação, como canais dedicados ou NoCs.

Outra possibilidade seria utilizar as métricas disponibilizadas ao projetista para formular
uma metodologia de análise para que, assim, o processo de escolha da arquitetura final seja
mais rápido e preciso, seguindo regras de orientação pré-definidas e bem validadas.

Dados os resultados deste trabalho e técnicas apresentadas no Capítulo Estado da Arte, o
desenvolvimento de um mecanismo que, baseado nas métricas calculadas ou traces gerados,
possa realizar análise estática, estimando os efeitos de várias arquiteturas de comunicação e,
em tempo hábil, apontar a melhor alternativa, do ponto de vista de maior desempenho e, através
da utilização de modelos de energia, menor consumo.

Atualmente, já estão integrados ao PDesigner Framework os modelos TL1 e TL2 do barra-
mento AMBA AHB. A integração do modelo TL3 e dos mecanimos de suporte à modelagem
e análise de comunicação estão em fase de implantação.



APÊNDICE A

Definição das Classes do Modelo de

Implementação de Barramentos

A.1 Definição da Interface Bus_Master_if

Definição da interface mestre do barramento.

class Bus_Master_if : virtual public sc_interface {

public:

// Requisição de uso do barramento por um mestre.

// Neste tipo de requisição, o mestre não fica bloqueado esperado resposta

// do barramento

virtual bool

master_request_bus_non_blocking(BusMaster& master, Bus_Request_Type req)=0;

// Requisição de uso do barramento por um mestre.

// Neste tipo de requisição, o mestre fica bloqueado esperado resposta

// do barramento

virtual void

master_request_bus_blocking(BusMaster& master, Bus_Request_Type req)=0;

// Envio de sinais de controle ao barramento por um mestre.

virtual bool

master_send_controls_signals(BusMaster& master, BusRequest& req)=0;

// Escrita de dados no barramento por um mestre.

virtual void

master_send_data(BusMaster& master, BusData& data, BusResponse& resp)=0;

// Leitura de dados do barramento por um mestre.

virtual void

master_read_data(BusMaster& master, BusData& data, BusResponse& resp)=0;

// Release do barramento por um mestre.

virtual void

master_release_bus(BusMaster& master, BusRequest& req)=0;
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// Verifica se é o atual mestre do barramento.

virtual bool

is_master(BusMaster& master)=0;

}

A.2 Definição da Interface Bus_Slave_if

Definição da interface escrava do barramento.

class Bus_Slave_if : virtual public sc_interface {

public:

// Recebe sinais de controle do barramento.

virtual void

slave_receive_control_signals(BusSlave& slave, BusRequest& req)=0;

// Envia sinais de controle ao barramento.

virtual void

slave_send_control_signals(BusSlave& slave, BusRequest& req)=0;

// Leitura de dados do barramento por um escravo.

virtual void

slave_read_data(BusSlave& slave, BusResponse& resp, BusData& data)=0;

// Escrita de dados no barramento por um escravo.

virtual void

slave_send_data(BusSlave& slave, BusResponse& resp, BusData& data)=0;

}

A.3 Definição da Interface Arbiter_if

Definição da interface do arbitro do barramento.

class Arbiter_if: public sc_interface {

public:

// Solicitação do uso do barramento de um mestre ao árbrito.

virtual

bool alloc_master(BusMaster& master, Bus_Request_Type req)=0;

// Release do barrramento por um mestre.

virtual

void notify_release_bus()=0;
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// Informa o atual mestre do barramento.

virtual

BusMaster* get_actual_master()=0;

}

A.4 Definição do Pacote BusRequest

Este é a estrutura de dados que modela os sinais de controle de transação enviados ao barra-
mento por um mestre.

class BusRequest{

public:

// Endereço

int ADDR;

// Tipo de operação: Escrita ou Leitura

bool WRITE;

// Sinal ACK utilizado em protocolos assíncronos

bool ACK;

// Tipos de operação: Simples ou Rajada

Bus_TRANS_Type BTRANS;

// Para transferências de rajada, informa o tamanho

Bus_SIZE_Type BSIZE;

// Tipo de rajada: Incremental ou Wrapping

Bus_BURST_Type BBURST;

// Sinal de segurança

PROT_ST BPROT;

}

A.5 Definição do Pacote BusResponse

Este é a estrutura de dados que modela os sinais de resposta de transação enviados ao barra-
mento por um escravo.

class BusResponse{

public:
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// Sinal que indica fim da transferência

bool READY;

// Sinal que indica o status final da transferência

Bus_RESP_Type BRESP;

}

A.6 Definição do Pacote BusData

Este é a estrutura de dados que modela os sinais do barramento de dados.

class BusData{

private:

// Indica o tamanho do dado trafegado pelo barramento

int data_size;

public:

// Dado que é trafegado pelo barramento

char *data;

}

A.7 Sinais de transação da interface mestre

Definição dos sinais contidos no pacote de request.

enum Bus_HTRANS_Type {

NONSEQUENTIAL = 0,

SEQUENTIAL,

IDLE,

BUSY

}

enum Bus_HSIZE_Type{

BYTE = 1,

HALFWORD = 2,

WORD = 4,

SIZE_64 = 8,

SIZE_128 = 16

}
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enum Bus_HBURST_Type{

SINGLE = 0,

INCR,

WRAP4,

INCR4,

WRAP8,

INCR8,

WRAP16,

INCR16

}

enum Bus_HPROT_dtOp_Type{

OPCODE_FETCH = 0,

DATA_ACCESS

}

enum Bus_HPROT_privileged_Type{

USER_ACCESS,

PRIVILEGED_ACCESS

}

enum Bus_HPROT_bufferable_Type{

NOT_BUFFERABLE,

BUFFERABLE

}

enum Bus_HPROT_cacheable_Type{

CACHEABLE,

NOT_CACHEABLE

}

struct HPROT_ST{

Bus_HPROT_dtOp_Type dtOp;

Bus_HPROT_privileged_Type privileged;

Bus_HPROT_bufferable_Type bufferable;

Bus_HPROT_cacheable_Type cacheable;

}

enum Bus_Request_Type{
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LOCKED = 0,

UNLOCKED

}

A.8 Sinais de transação da interface escrava

Definição dos sinais de resposta de transação enviados ao barramento por um escravo.

enum Bus_HRESP_Type{

OKAY = 0,

ERR,

RETRY,

SPLIT

}
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