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Resumo

Os dispositivos lógicos programáveis, FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) há algum

tempo têm sido uma tecnologia interessante para prototipação de circuitos digitais. Porém,

esta realidade tem mudado à medida que a capacidade computacional destes dispositivos tem

aumentado e o custo diminuído. Além disso, os FPGAs atuais podem utilizar menos energia

que uma CPU convencional utilizaria para realizar a mesma computação. Outra característica,

que traz grandes possibilidades, é a capacidade de reconfiguração em tempo de execução (re-

configuração dinâmica). Todos estes avanços permitiram a utilização dos FPGAs não só em

aplicações típicas como sistemas embarcados mas também em sistemas de alto desempenho,

que realizam processamento massivo de dados.

Contudo, apesar das diversas vantagens apresentadas, esta tecnologia ainda não é larga-

mente utilizada para realizar computação. Várias são as razões para isso, entre elas a exigência

de um mínimo conhecimento em eletrônica digital para possibilitar o desenvolvimento dos

IP-Cores; a complexidade do processo de desenvolvimento destes sistemas; os custos elevados

com licenças das ferramentas e com as plataformas de desenvolvimento e a pouca portabilidade

das aplicações desenvolvidas.

O objetivo deste trabalho é prover uma plataforma reconfigurável que seja capaz, através de

um sistema operacional e de maneira eficiente, gerenciar os recursos oferecidos pelos FPGAs.

A plataforma proposta recebeu o nome de Aquarius II e foi baseada na plataforma Aquarius

desenvolvida no CIn-UFPE. A arquitetura desta plataforma é híbrida e consiste de um FPGA

Stratix-II da Altera responsável pelo controle da reconfiguração e tráfego dos dados e de um

FPGA Virtex-II da Xilinx que é o elemento reconfigurável propriamente dito. Foram incor-

porados a esta plataforma um módulo de comunicação (IPCommCore) que é responsável pelo

tráfego de dados do sistema operacional para a memória do dispositivo reconfigurável, um de-

vice driver para que o sistema operacional uCLinux possa controlar a comunicação através
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xii RESUMO

deste módulo e também foi definida uma interface de comunicação padrão para os cores re-

configuráveis que vierem a ser implementados. Para validar esta interface foi implementado e

validado um core multiplicador para o Virtex-II utilizado como estudo de caso. Esta plataforma

permitirá que sejam realizadas pesquisas em áreas que buscam se beneficiar desta tecnologia,

como desenvolvimento de sistemas embarcados e sistemas de alta performance.

O desenvolvimento de sistemas computacionais que utilizam hardware reconfigurável em

sua arquitetura ainda é pouco comum e complexo. No entanto, propostas como a apresentada

neste trabalho procuram solucionar ou atenuar os problemas citados e mudar sensivelmente

esta realidade tornando viáveis e mais populares soluções que utilizam esta tecnologia.

Palavras-chave: FPGAs, IP-Cores, uCLinux, device drivers, reconfiguração dinâmica.



Abstract

The programmable logic devices, FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) have been used

for a long time as tools for digital circuits prototyping. However, this reality has changed since

the computational power of these devices increased and cost decreased. Besides, the FPGAs

in use nowadays consume less energy than a conventional CPU to do the same work. Another

characteristic, which brings a lot of possibilities, is the capacity of run-time reconfiguration

(dynamic reconfiguration). All of this advances allow the use of FPGAs not only in typical ap-

plications, as embedded systems, but also in high performance systems, which process massive

data.

However, despite all advantages presented, this technology has not been largely used on

computational applications. There are a lot of reasons for this, among them the requirement of

minimal digital electronic knowledge to make the IPCores development possible; the comple-

xity of the these systems development process; the high costs with tools licenses and develop-

ment boards and the low portability of the developed applications.

The goal of this work is to provide a reconfigurable platform able to efficiently manage the

resources provided by FPGAs, through an operational system. The proposed platform was na-

med Aquarius II and was based on the Aquarius Platform developed at CIn-UFPE. The platform

has hybrid architecture and consists of a Stratix II FPGA from Altera, responsible for the re-

configuration control and data traffic, and on a Virtex-II FPGA from Xilinx which is in fact, the

reconfigurable element. We added to this platform: a communication module (IPCommCore)

that is responsible for the data traffic from the operational system to the reconfigurable device

memory; a device driver for the uCLinux operational system which controls the communication

through the communication module IPCommCore; and a default communication interface, for

the reconfigurable cores that are to be developed, was also defined. To validate this interface

a multiplier core was developed for the Virtex-II and was used as a case study. This platform
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will allow researches in fields that seek for this technology’s benefits, like embedded and high

performance systems.

The development of computational systems that use reconfigurable hardware in their ar-

chitecture is still complex and not common. Nevertheless, proposals like the one presented in

this work aim at solving or attenuating the cited problems and sensitively changing this reality

making solutions that use this technology viable and more popular.

Keywords: FPGAs, IP-Cores, uCLinux, device drivers, dynamic reconfiguration.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Projetistas de computadores necessitam constantemente encontrar o balanceamento ideal entre

desempenho e generalidade. Eles podem desenvolver chips versáteis que podem ser programa-

dos para executar tarefas genéricas, mas que, em geral, não são tão eficientes na execução de

aplicações específicas. Uma classe destes dispositivos, representados pelos processadores de

propósito geral (CPUs), são completamente genéricos. Nestes é possível executar qualquer tipo

de aplicação, porém, todas essas operações são executadas seqüencialmente o que, em alguns

casos, pode ser ineficiente em relação ao desempenho, em especial nas operações que requerem

processamento paralelo.

Por outro lado, pode-se optar pelo desenvolvimento de processadores que executam uma

única tarefa específica muito mais rapidamente [1], com um alto desempenho. Mais especifi-

camente, estes dispositivos denominados Application Specific Integrated Circuits(ASICs) são

completamente customizados ao problema que se propõem a solucionar. Por serem projeta-

dos desta forma, eles são muito eficientes com relação a desempenho, contudo, têm um custo

de produção muito elevado que é apenas justificado se um grande número de unidades forem

produzidas ou em sistemas extremamente críticos.

Uma outra linha de dispositivos eletrônicos que vem ganhando destaque nos últimos anos

são os dispositivos lógico programáveis Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) [2] e os

Complex Programmable Logic Devices (CPLDs) [3]. Estes dispositivos visam obter as ca-

racterísticas de flexibilidade oferecida pelos processadores de propósito geral mas também, a

customização e eficiência dos ASICs [4]. Apesar de não serem tão eficientes quanto os ASICs

e de não terem a flexibilidade dos processadores de propósito geral [4], estes dispositivos apre-

sentam características especiais que permitem a sua utilização em diversas aplicações. Os

FPGAs são compostos de diversos blocos lógicos configuráveis (CLBs - Configurable Logic

Blocks) que podem ser organizados de maneira a realizar um certo comportamento definido em

1



2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

alguma linguagem de descrição de hardware (HDL). Esta descrição, através de ferramentas de

CAD são então sintetizadas e mapeadas, customizando a aplicação no dispositivo através das

conexões de seus diversos blocos lógicos [2, 5].

A tecnologia dos dispositivos lógicos programáveis tem evoluído consideravelmente, apre-

sentando diversas vantagens em sua arquitetura [6, 7]. Primeiramente, o ganho de desempenho

comparado a CPUs convencionais são da ordem de 10 a 100 vezes. Isto faz com que esta tec-

nologia seja um grande atrativo com relação a preço/desempenho. Outro fator importante está

relacionado ao consumo de energia. Alguns FPGAs modernos utilizam bem menos energia

que uma CPU convencional utilizaria para realizar a mesma computação [8]. Este fato tem um

grande impacto tanto em pequenas aplicações, como dispositivos móveis, que cada vez mais

diminuem o tamanho e aumentam o poder computacional e portanto, exigem um baixo con-

sumo de potência, quanto em clusters de computadores, que muitas vezes não podem expandir

devido a problemas de refrigeração e a grande quantidade de energia consumida das várias

CPUs existentes. Por fim, ao contrário das CPUs os FPGAs ainda obedecem a lei de Moore,

ou seja, o número de transistores que o compõem ainda dobra a cada 18 meses [8].

Outros fatores que favorecem a utilização dos FPGAs são a sensível diminuição do preço

destes dispositivos e a possibilidade de reconfigurá-los dinamicamente. A reconfiguração di-

nâmica possibilita que diversas aplicações possam ser executadas no mesmo dispositivo e es-

calonadas adequadamente.

Contudo, apesar das diversas vantagens apresentadas, esta tecnologia ainda não é larga-

mente utilizada para realização de computação. Várias são as razões para isso. Uma delas é

a necessidade de conhecimento em eletrônica digital. Muitas vezes exige-se um mínimo de

conhecimento nesta área para possibilitar o desenvolvimento dos IPCores (blocos de lógica

ou dados que são utilizados para prover reuso no desenvolvimento de aplicações em FPGAs

e ASICs). O processo de desenvolvimento de sistemas que utilizam esta tecnologia também é

mais complexo, o que acaba exigindo muito tempo de desenvolvimento e expertise do usuário.

Os custos com licenças de boas ferramentas de CAD e de plataformas de desenvolvimento são

muito altos ainda e por fim, a pouca portabilidade das aplicações também desencoraja a adoção

dos FPGAs [9, 10].
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No entanto, mesmo com esta série de dificuldades, os FPGAs vêm se tornando uma tecno-

logia extremamente promissora na relação custo/benefício, em aplicações que requerem com-

putação de alto desempenho. A possibilidade de desenvolver cores reconfiguráveis de alto

desempenho poderia acelerar consideravelmente diversos algoritmos que realizam computação

massiva de dados. Várias empresas já começam a fornecer supercomputadores com FPGAs

incorporados a seus sistemas [11, 12, 8, 13], mesmo que ainda de forma tímida, devido aos

problemas de projeto citados acima.

É perceptível que a tecnologia de FPGAs só se tornará popular quando estes problemas

existentes forem solucionados ou atenuados. Existem várias propostas neste sentindo como

poderá ser visto no Capítulo 2. Algumas dessas propostas gira em torno do desenvolvimento de

sistemas operacionais [14, 15, 16, 17], capazes de gerenciar de forma eficiente e transparente,

os recursos de hardware oferecidos por esta tecnologia.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver a arquitetura de uma plataforma

baseada em um sistema operacional que seja capaz de gerenciar os recursos computacionais

oferecidos pelos FPGAs de maneira transparente para o desenvolvedor. Esta arquitetura deverá

prover também, escalabilidade e flexibilidade no desenvolvimento dos núcleos de hardware, os

(cores) reconfiguráveis.

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira. O Capítulo 2 apresenta o estado da

arte em sistemas computacionais que utilizam FPGAs para otimizar seu desempenho e o im-

pacto do uso de sistemas operacionais nestas plataformas. O Capítulo 3 introduz a plataforma

Aquarius II proposta nesta dissertação. No Capítulo 4 um estudo de caso desenvolvido sobre

a plataforma Aquarius II é apresentado em detalhes. As conclusões e os trabalhos futuros são

apresentados no Capítulo 5.





CAPÍTULO 2

Estado da arte

Os dispositivos lógico programáveis, representados aqui por FPGAs, já há algum tempo vêm

sendo utilizados na protototipação de circuitos digitais. Contudo, a evolução destes dispositivos

criou a possibilidade de seu uso em diversas outras aplicações [1, 18]. A flexibilidade aliada

ao alto desempenho com baixo custo, permitiu sua utilização em aplicações como: wearable

computing [19], sistemas móveis, processamento de imagens [20, 21, 22, 23, 24, 19, 25, 26,

27], processamento de sinais [28], redes de computadores [29, 30, 31], bioinformática [32],

inteligência artificial [33, 34, 35] e matemática computacional [36, 37, 38].

Outra área que vem usufruindo dos benefícios do FPGA é a computação de alto desempe-

nho [39]. Diversos trabalhos acadêmicos [40, 41, 42] e também produtos comerciais [8, 13,

11, 12] vêm apresentando soluções para processamento massivo de dados que utilizam esta

tecnologia. O espaço para a incorporação de dispositivos reconfiguráveis na computação de

alto desempenho surgiu a medida em que os processadores convencionais não têm conseguido

acompanhar a demanda das aplicações; e alternativas, como clusters de computadores, apre-

sentam custo bastante elevado.

As características presentes nos novos FPGAs como baixo consumo de energia, maior poder

computacional e menor custo são fundamentais, porém, não são suficientes para a populariza-

ção. Apesar de toda a evolução que estes dispositivos têm apresentado ao longo dos anos, o

desenvolvimento de sistemas com FPGAs ainda é complexo, com custo elevado de licenças de

ferramentas e pouca portabilidade.

Neste capítulo, algumas alternativas que visam atenuar esses problemas são apresentadas

entre elas: o desenvolvimento de linguagens de programação que dão suporte a computação

reconfigurável [43]; ferramentas que auxiliem o processo de hardware/software codesign [44,

45]; e sistemas operacionais capazes de gerenciar, eficientemente, os recursos de hardware

disponíveis [15, 46].
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6 CAPÍTULO 2 ESTADO DA ARTE

2.1 Plataforma Mitrion

A empresa Mitrionics AB [8], que desenvolve plataformas de alto desempenho para diversas

aplicações como extração de petróleo e gás, visão computacional e bioinformática, propõe a

solução de se adicionar FPGAs, como co-processadores, em um supercomputador Cray XD1

[47]. Suas ferramentas, diferentemente de outras alternativas, não exige conhecimento es-

pecífico em eletrônica para o desenvolvimento das aplicações. Ou seja, desenvolvedores de

software e pesquisadores podem usufruir de ganhos de desempenho da ordem de 10 a 30 vezes

e do baixo consumo de energia proporcionado por esta tecnologia como se estivessem desen-

volvendo software para uma arquitetura convencional.

Toda esta facilidade é possível graças a arquitetura de software proposta. Ela consiste no

conceito de processador virtual, no caso particular da plataforma, o Mitrion Virtual Processor

[8, 13]. A idéia é ter um processador implementado em um FPGA para execução de progra-

mas criados, e otimizados previamente para as aplicações as quais se destina. Também foi

desenvolvido pela empresa uma linguagem de programação chamada Mitrion-C. Esta lingua-

gem possui uma sintaxe semelhante ao ANSI-C porém é otimizada para explorar ao máximo o

paralelismo oferecido pelo FPGA com o auxílio do Mitrion Virtual Processor. Além do Mitrion

Virtual Processor e da linguagem Mitrion-C, a empresa fornece o Mitrion Software Develop-

ment Kit (SDK) que consiste de um compilador Mitrion-C, um simulador e um depurador que

permite que aplicações para o Mitrion Virtual Processor possam ser testadas e validadas sem a

necessidade da existência do hardware e um configurador do processador que adapta o Mitrion

Virtual Processor para o código Mitrion-C compilado. A Figura 2.1 apresenta uma visão destes

componentes.

O conjunto dessas três tecnologias, o Mitrion Virtual Processor, Mitrion-C e o Mitrion Soft-

ware Development Kit recebe o nome de Mitrion Platform e é comercializado pela Mitrionics

AB junto com a Cray, como alternativa a aplicações de alto desempenho, usufruindo de um

maior processamento e de um menor consumo de energia graças a tecnologia de FPGAs. É

importante observar que nesta abordagem da Mitrionics AB não existe um sistema operacio-

nal gerenciando os recursos de hardware diretamente. Estes recursos são utilizados através da
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Figura 2.1 Plataforma Mitrion

máquina Cray XD1 a qual foi adicionado a plataforma Mitrion.

2.2 SGI RASC RC100

A plataforma SGI Reconfigurable Application-Specific Computing (RASC) é um exemplo de

sistema reconfigurável de alto desempenho heterogêneo onde processadores convencionais e

FPGAs são utilizados juntos, no intuito de acelerar a computação. A SGI não fornece ferra-

mentas para o desenvolvimento de algoritmos para a plataforma, esta tarefa fica por conta de

ferramentas de terceiros. Em [13] é realizado um estudo de caso que utiliza a plataforma RASC

juntamente com a infra-estrutura de software da plataforma Mitrion mencionada na Seção 2.1.

Esta plataforma é composta de dois módulos: o SGI Altix 350, que é um sistema com dois

processadores Intel Itanium 1.4 GHz com 4 GBs de memória física; e o módulo RC100 que

contém dois FPGAs Virtex 4 LX200. Uma parte da área reconfigurável dos chips é alocada

para os RASC Core Services que são interfaces para conexão dos cores com memórias SRAM

conectadas ao dispositivo e registradores mapeados em memória (MMR).

É fornecido pela SGI, uma plataforma de software baseada num sistema operacional propri-

etário, que realiza a configuração dos dispositivos de hardware da plataforma e a comunicação

entre os dispositivos e a plataforma de controle, neste caso, a Altix 350. A Figura 2.2 apresenta
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uma visão da estrutura de software responsável pelo controle da plataforma.

Figura 2.2 Pilha de software da plataforma RASC

No estudo de caso apresentado em [13], o Mitrion SDK é utilizado para a implementação

do algoritmo. A linguagem Mitrion-C é utilizada para desenvolver o código que já é validado

utilizando o simulador e o debugger presente no SDK. Em seguida, o compilador Mitrion-C

gera um código VHDL para o algoritmo e adiciona ao core gerado o RASC Core Services e os

arquivos de configuração necessários para implementar o projeto. O projeto é então sintetizado

através da ferramenra ISE [48] da Xilinx e em seguida já pode ser configurado no dispositivo.

A Figura 2.3 descreve o fluxo de projeto na plataforma.

Figura 2.3 Fluxo de projeto para os algoritmos da plataforma RASC
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2.3 UltraSONIC

Outra plataforma de destaque e que utiliza hardware reconfigurável é a UltraSONIC [20]. Sua

arquitetura focada em hardware/software codesign foi desenvolvida pela Sony Broadcast [49]

e o Imperial College [50] para prover implementações rápidas de soluções para processamento

de vídeo. Nesta plataforma, é possível desenvolver rapidamente aplicações que usam hardware

reconfigurável [44]. Diversas aplicações em processamento de imagens já foram desenvolvidas

para a UltraSONIC entre elas: codificação de vídeo em tempo real, captura de vídeo compac-

tado e compactação e descompactação de MPEG.

A plataforma consiste de uma única CPU convencional conectada a vários elementos de

hardware reconfigurável. O sistema é constituído por módulos PIPE (plug-in processing ele-

ment) que realizam o processamento de fato. Um PIPE padrão contém essencialmente um

FPGA Virtex-II da Xilinx [51], XCV1000E e um banco de memória, 4 x 2 MB SRAM. O

barramento PCI conecta a UltraSONIC ao computador Host. Toda comunicação entre a Ultra-

SONIC e o PC hospedeiro é realizada através deste barramento que recebe o nome de PIPE

bus (‘PB’). Porém, existem mais dois barramentos internos denominados: PIPE flow global

que permite a comunicação entre quaisquer PIPEs; e o PIPE flow chain (PFC), que permite

uma conexão de maior velocidade entre PIPEs vizinhos. Cada PIPE ainda consiste de três

partes principais:

• PIPE engine: realizam a computação especificada pelo usuário. Os registradores ‘PE’

são utilizados para receber parâmetros do hospedeiro durante o processamento de tarefas.

• PIPE router: responsável pelo tráfego dos dados. As rotas são programadas através dos

registradores ‘PR’ internos. Estes elementos consomem em torno de 10% de recursos do

FPGA Xilinx XCV1000E.

• PIPE memory: possibilita a “bufferização” interna de dados. Duas portas independentes

de dados e endereços são disponibilizadas para dois blocos de memória idênticos (4MB

cada) [44].

Esta arquitetura é apresentada na Figura 2.4.
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Figura 2.4 Arquitetura da plataforma reconfigurável UltraSONIC

A CPU que realiza o controle da plataforma comunica-se com ela através de um barramento

PCI. Para que isto seja possível, os desenvolvedores disponibilizaram uma API bem-definida

para que os usuários possam controlar os PEs (processing elements), através do computador

hospedeiro. O sistema operacional do hospedeiro enxerga a UltraSONIC como um dispositivo

através da API fornecida. A Figura 2.5 ilustra a conexão entre o computador hospedeiro e o

hardware reconfigurável.

Figura 2.5 A plataforma UltraSONIC

A plataforma UltraSONIC tem sua arquitetura otimizada para aplicações de processamento

de imagem. Por esta razão, seu desempenho em outros tipos de aplicação pode não ser satisfa-
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tório.

2.4 Proposta de Grant Wigley e David Kearney

Outras propostas abordam o gerenciamento dos recursos de hardware de alto desempenho (FP-

GAs) através de um sistema operacional ou de extensões a sistemas operacionais já existentes.

Um exemplo desta abordagem é o sistema operacional proposto por Grant Wigley e Da-

vid Kearney [14, 52, 53]. A possibilidade de reconfigurar dinamicamente os FPGAs criou a

necessidade de se ter um ambiente de execução mais flexível. É baseado neste fato que to-

dos os algoritmos, que implementam as funcionalidades necessárias para o funcionamento do

ambiente reconfigurável, são realizados em tempo de execução. Os algoritmos de alocação de

espaço para as tarefas, de particionamento das tarefas para ocuparem as áreas alocadas e o po-

sicionamento e roteamento dessas partições são todos realizados em tempo de execução. Nor-

malmente estes algoritmos têm um custo elevado para obter bons resultados. Porém, optou-se

por algoritmos que apresentam uma solução suficientemente rápida para solucionar o problema

da alocação, do particionamento, posicionamento e roteamento em tempo de execução, apesar

desta solução não ser a ótima.

Esta abordagem só se tornou viável com o aumento da capacidade dos FPGAs e a dimi-

nuição de seu custo. Estas vantagens justificam a utilização de algoritmos não ótimos que

possibilitam a alocação destes recursos de hardware em tempo de execução. Um problema

enfrentado nesta solução é a fragmentação de área dos FPGAs já que estas são alocadas di-

namicamente. Este problema é semelhante ao que acontece com a alocação de memória em

arquiteturas de computadores convencionais. Contudo, foi implementado um mecanismo para

mensurar o nível de fragmentação da superfície do FPGA e atenuar este efeito.

Esta proposta ainda é experimental e nem todos os recursos do sistema operacional foram

implementados. Porém, alguns experimentos realizados mostraram que a implementação de

um sistema operacional para computação de contextos reconfiguráveis com as características

citadas anteriormente é viável.
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2.5 XF-Board

Herbert Walder, Michael Eisenring e Marco Platzner apresentam uma contribuição valiosa no

que se diz respeito a reconfiguração dinâmica. Em [54], eles propõem um framework para de-

senvolvimento de aplicações para sistemas reconfiguráveis. O framework fornece uma meto-

dologia e uma estrutura de projeto que permite a utilização de diferentes ferramentas de projeto

e de implementação. A estrutura de um sistema operacional para hardware reconfigurável é

incorporada em [55, 16]. Conceitos de projeto que definem as abstrações básicas e os serviços

do sistema operacional, que são independentes de plataforma, são apresentados. Este modelo

foi refinado de modo a implementar estes serviços em um FPGA Virtex XCV-800 da Xilinx.

Por fim, foi implementado um ambiente de execução multitasking [56], que executa tarefas de

hardware realocáveis, usa uma unidade de gerenciamento de memória (MMU), device drivers

e interrupções para se comunicar com dispositivos de entrada e saída.

Baseado nos trabalhos citados anteriormente, foi desenvolvida uma plataforma de prototi-

pação, denominada XF-Board, para um sistema operacional em hardware reconfigurável. Esta

plataforma é baseada em dois FPGAs: o primeiro implementa o softcore de uma CPU, que

controla todo o sistema; o segundo FPGA é usado como recurso de co-processamento, em

hardware dinamicamente reconfigurável. As tarefas executadas no dispositivo de hardware

são chamadas de hardware tasks. A arquitetura proposta na XF-Board consiste em slots na

superfície do FPGA que serão ocupados pelas hardware tasks.

Os pesquisadores optaram por não usar um processador padrão dedicado (ARM, PIC,

MCore), e sim o softcore de um processador RISC de 32 bits, o Microblaze [57] da Xilinx.

Embora a soft CPU seja inferior em desempenho, ela oferece mais flexibilidade do que uma

CPU dedicada.

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

O foco da plataforma está em permitir a implementação de modelos diferentes de protótipos

para sistemas operacionais de hardware reconfigurável. Um sistema básico de funções neces-

sárias para implementar estes protótipos é fornecido pelo firmware da XF-Board. O firmware

permite: a execução de tarefas em hardware e em software na C-FPGA (FPGA mestre); a carga
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Figura 2.6 Diagrama em blocos da XF-Board

de hardware tasks no R-FPGA (co-processador); e suporte a teste e debugging.

Um protótipo de um sistema operacional para esta plataforma foi desenvolvido no intuito

de avaliar o desempenho do sistema. Neste protótipo aplicações diferentes (aplicações de rede

e multimídia) compartilham o mesmo FPGA e são alocadas dinamicamente. Os resultados

obtidos no estudo de caso mostraram que a arquitetura é 100% funcional. A abordagem da

XF-Board difere da proposta desta dissertação pois aqui, propõe-se a adaptação de um sistema

operacional já existente (uCLinux) para controlar recursos de hardware reconfigurável.

2.6 Plataforma XtremeData

A plataforma XtremeData oferece um co-processador em FPGA, o XD1000 que é soquete-

compatível com uma CPU AMD Opteron, permitindo que o XD1000 substitua uma das CPUs

de uma placa-mãe com múltiplos processadores, como é mostrado na Figura 2.7. A combina-

ção de um Opteron AMD e o coprocessador em FPGA é atrativa por muitas razões. O Opteron

oferece uma grande largura de banda, uma interface de baixa latência com os outros processa-

dores via a conexão HyperTransport (HT), e também inclui um controlador de memória on-chip
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que faz a interface entre a memória e a placa-mãe. O posicionamento de um módulo de FPGA

em um dos soquetes Opteron dá ao co-processador um link de alta velocidade com a memória

e uma rápida conexão com o processador hospedeiro, sem requerer qualquer modificação na

placa. A adição de um XD1000 a uma placa-mãe Opteron apresenta um impacto mínimo para

um sistema HPC. Assim, o FPGA pode ser integrado em ambientes de clusters, à medida que,

os requisitos computacionais do sistema aumentam.

Figura 2.7 Plataforma XtreamData

Um hardware co-processador em FPGA precisa ser adequadamente configurado para acele-

rar o software da aplicação. Entretanto, no mundo tradicional dos desenvolvedores de software

para aplicações em HPC, não é comum o uso de ferramentas e linguagens de programação

orientadas a hardware, tais como VHDL e Verilog. Por isso, para que haja uma considerável

aceitação da solução, um fluxo de desenvolvimento orientado a software é imprescindível.

Um dos fluxos de projeto é fornecido pela Accelerated Technologies [58], através do com-

pilador Impulse C [59] apresentado na Figura 2.8. O Impulse C utiliza o padrão ANSI C, com

extensões que provêem uma API para fácil utilização dos recursos do FPGA. A parceria da

Accelerated Technologies e XtreamData tem colaborado para produzir um pacote de suporte a

plataforma (PSP) que permite o uso do Impulse C em aplicações mistas de hardware e software

que utilizam o co-processador XD1000. A bilbioteca da XtreamData integrada ao PSP provê
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suporte ao padrão de aritmética de ponto flutuante de precisão dupla e simples, IEEE 754 [60].

O compilador é capaz de inferir automaticamente a lógica apropriada para o XD1000 quando

variáveis do tipo float ou double são fornecidas ao operador aritmético. Usando o XD1000 PSP,

os programadores podem criar uma descrição do acelerador em FPGA, escrito em Impulse C,

eliminando a necessidade de escrita de códigos em nível VHDL e Verilog.

Figura 2.8 Fluxo de projeto com o compilador ImpulseC

O material fornecido pela empresa não deixa claro como é realizado o processo de troca

de dados entre os elementos de hardware e software. Não é relatado a utilização do sistema

operacional para realizar este controle.

2.7 Plataforma EGRET

A plataforma EGRET é uma plataforma modular para pesquisa em rSoC(reconfigurable System-

on-Chip), desenvolvida pela Universidade de Queensland em parceria com a NASA. A pri-

meira versão da plataforma foi desenvolvida utilizando-se FPGAs da Xilinx e o softcore do

processador MicroBlaze [57]. Contudo, o conceito desenvolvido não está atrelado a um único
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fabricante. A filosofia central da EGRET é que sistemas complexos deveriam ser projetados

montando módulos de hardware, que deveriam ser controlados por um sistema operacional

capaz de construir a configuração adequada para os FPGAs. A configuração de hardware da

plataforma é ilustrada na Figura 2.9.

Figura 2.9 Pilha de módulos de hardware na plataforma Egret

O sistema operacional selecionado para a plataforma foi o uCLinux e já foi portado para

o softcore MicroBlaze. Para que o sistema operacional fosse capaz de controlar os módulos

de hardware, foi desenvolvido um device driver para o periférico, denominado ICAP, para

reconfigurar os FPGAs, através da interface OPB desenvolvida pela Xilinx. A interface OPB

permite a conexão do periférico com o softcore do processador MicroBlaze. Para integrar o

dispositivo no kernel do Linux foi utilizada a arquitetura padrão de device drivers. Depois que

o sistema é inicializado, o periférico aparece no subsistema de dispositivos do Linux e pode ser

acessado através das chamadas de sistema open, read e write [61].

Este trabalho da Universidade de Queensland se encontra em andamento e ainda não foram

apresentados muito resultados práticos. Contudo, é de fundamental importância, devido as

várias semelhanças com o trabalho que será proposto nesta dissertação, em especial, o uso do

uCLinux no gerenciamento do sistema, e o acesso aos módulos de hardware através de device

drivers.
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2.8 Plataforma Aquarius

A plataforma Aquarius [46] em desenvolvimento no Grupo de Engenharia da Computação do

Centro de Informática, na Universidade Federal de Pernambuco foi implementada no intuito de

dar suporte a outras pesquisas relacionadas a reconfiguração dinâmica total e parcial de FPGAs

[62].

Figura 2.10 Visão geral da plataforma Aquarius

A plataforma, com características de uma plataforma híbrida, consiste de uma placa de

desenvolvimento da Altera [63], dotada de um FPGA Stratix II, composta de um softcore do

processador NIOS II, com suporte de uma versão do sistema operacional uCLinux. Esta plata-

forma é responsável pelo gerenciamento dos recursos de hardware existentes em um FPGA. O

recurso de hardware reconfigurável, que funciona aqui como co-processador do sistema NIOS,

encontra-se em outra placa, composta de um FPGA Virtex-II e memória. Este último FPGA é

o dispositivo efetivamente utilizado na execução dos processos reconfigurados dinamicamente.

O Virtex-II permite a reconfiguração dinâmica tanto total quanto parcial, através de uma inter-

face especial de configuração, denominada SelectMap [64]. Um IPCore que recebeu o nome

de IPSelectMap foi desenvolvido para realizar a comunicação da plataforma de controle (pla-
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taforma Altera), com a interface SelectMap do dispositivo. Para que o uCLinux fosse capaz

de se comunicar com este core, foi desenvolvido um device driver especial. Este device dri-

ver fornece as funções necessárias para realizar a reconfiguração total e parcial do Virtex-II. A

Figura 2.10 apresenta uma visão geral da plataforma. As rotinas de reconfiguração fornecidas

pelo IPSelectMap estão listadas na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 Descrição das rotinas de suporte à reconfiguração

Rotinas de Parâmetros Descrição
suporte à

reconfiguração comando modo arquivo

ipsm_prog ipsm_prog t total.bin Configuração total do FPGA

ipsm_prog p parcial.bin Configuração parcial do FPGA

ipsm_esc ipsm_esc e escalonamento.txt Envia arquivo de script com a
seqüência do escalonamento
das tarefas reconfiguráveis.

A plataforma Aquarius ainda possui algumas limitações. A transferência de dados entre

a plataforma de controle e a plataforma reconfigurável ainda não é possível. Esta limitação

impede o uso da plataforma em aplicações reais e servirá como um dos pontos de partida

para o trabalho proposto nesta dissertação. A Aquarius possui algumas semelhanças com a

plataforma EGRET mencionada anteriormente como a utilização de um softcore de uma CPU

e da existência do uCLinux como sistema operacional para o gerenciamento dos recursos de

hardware.

2.9 Conclusões

Este capítulo apresentou uma série de trabalhos que visam propor soluções para que a tecno-

logia de FPGAs venha a ser largamente utilizada, com mais transparência e melhor uso de

seus recursos computacionais. Como mencionado anteriormente, as dificuldades enfrentadas,

principalmente na fase de desenvolvimento de sistemas que utilizam FPGAs, inibem a popula-
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rização de seu uso, apesar de todas as vantagens oferecidas pelas versões mais modernas desses

dispositivos.

O Capítulo 3 apresenta a Aquarius em sua segunda versão, resultado do trabalho desenvol-

vido nesta dissertação. Esta plataforma visa atenuar os problemas já apresentados, através do

uso mais efetivo de um sistema operacional, baseado no uCLinux, com recursos para gerenci-

amento de dispositivos reconfiguráveis, permitindo programação, transferência e recepção de

dados. Nesta versão da plataforma, o Virtex-II passa ser utilizado com características reais de

um co-processador reconfigurável.





CAPÍTULO 3

Plataforma Aquarius II

Neste capítulo será apresentada a plataforma para desenvolvimento de sistemas digitais dina-

micamente reconfiguráveis denominada Aquarius II. Como mencionado na Seção 2.8, a pla-

taforma Aquarius II foi baseada na primeira versão da plataforma desenvolvida no Centro de

Informática da UFPE. Esta primeira versão da Aquarius contemplava as funções de reconfigu-

ração dinâmica e parcial de um FPGA Virtex-II da Xilinx [65] através de uma plataforma de

controle. Contudo, a Aquarius não implementava nenhum tipo de comunicação entre a pla-

taforma de controle e o IPCore configurado no FPGA Virtex-II. Esta limitação impedia que

aplicações mais complexas que realizassem processamento de dados fossem implementadas.

A sua segunda versão, ponto central desta dissertação, tem o intuito de solucionar esta

limitação, através de uma arquitetura que possibilite a comunicação da plataforma de controle

com a memória do core reconfigurável através dos recursos do sistema operacional uCLinux,

device drivers e bibliotecas especiais. A seguir será apresentada em detalhes a arquitetura que

dá suporte a estas funcionalidades.

Daqui em diante, quando for mencionado a plataforma reconfigurável trata-se da plataforma

que possui o FPGA Virtex-II [65] da Xilinx [51]. Quando for mencionada a plataforma de

controle trata-se da plataforma que possui o FPGA Stratix II [66] da Altera [63].

Na Seção 3.1 é apresentada uma visão geral da Aquarius II com todos os elementos que a

compõem. Nas seções 3.2 e 3.3 são apresentados os detalhes da plataforma reconfigurável e da

plataforma de controle respectivamente. Em seguida, na Seção 3.4, é discutida a metodologia

utilizada no desenvolvimento. A Seção 3.5 apresenta algumas conclusões sobre o capítulo.

21
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3.1 Visão geral da Plataforma

Assim como a primeira versão, a plataforma Aquarius II é uma plataforma híbrida composta de

uma placa de desenvolvimento da Altera [67], dotada de um FPGA Stratix II [66], que é a pla-

taforma de controle; e uma placa de desenvolvimento da Xilinx [68], denominada plataforma

reconfigurável, que é dotada de um FPGA Virtex-II [65] que representa o co-processador ou o

dispositivo reconfigurável do sistema.

Figura 3.1 Visão geral da arquitetura da Aquarius II

A Figura 3.1 apresenta uma visão geral da arquitetura da plataforma. Como mencionado

anteriormente, a plataforma de controle é dotada de um FPGA Stratix II no qual estão mapea-

dos o soft-core do processador NIOS II, o core do IPSelectMap (já implementado na primeira

versão da Aquarius [46]), responsável pela reconfiguração dinâmica total e parcial do FPGA

Virtex-II, e o IPCommCore, implementado na Aquarius II. Este último é responsável pela co-

municação entre a plataforma de controle e a memória do core carregado no FPGA Virtex-II

da plataforma reconfigurável. Todos os IPs da plataforma de controle se comunicam através
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do barramento Avalon [69]. Também compõem esta plataforma, o sistema operacional uCLi-

nux [70], portado para o processador NIOS II da Altera [71], e os device drivers para os cores

IPSelectMap e IPCommCore, desenvolvido neste trabalho.

O fluxo de execução de uma rotina de processamento implementada na plataforma consiste

dos seguintes passos:

• Primeiramente, o módulo a ser implementado em hardware é carregado na plataforma

reconfigurável. Para isso, são utilizadas as funções disponibilizadas ao usuário do sistema

operacional (uCLinux) através dos device drivers para o IPSelectMap. Estas funções

estão descritas na Seção 2.8;

• em seguida, após a carga do core no dispositivo reconfigurável, é necessário enviar os

dados que serão processados para a memória do sistema, presente na plataforma recon-

figurável. Isto é feito através de funções do device driver para o IPCommCore, que de

forma semelhante ao IPSelectMap, foram incorporados ao uCLinux. Este device driver

é detalhado na Seção 3.4.1.4;

• após os dados terem sido enviados adequadamente para a memória a ser acessada pelo

módulo de hardware, o processamento é disparado através de outra função fornecida pelo

device driver do IPCommCore, denominada ioctl que será discutida em detalhes na

Seção 3.4.1.4;

• o core reconfigurável recebe o comando para início de processamento e dispara o pro-

cesso. Quando o processamento é finalizado e os dados resultantes já se encontram na

memória de saída e o registrador de status é modificado sinalizando fim de processa-

mento. O processador realiza um “pooling” deste sinal para determinar quando o pro-

cesso foi finalizado. Em implementações futuras este processo deverá utilizar interrup-

ção.

• o sistema operacional requisita, através do device driver, a leitura dos dados;

• Por fim, a leitura é realizada e os dados passados para o sistema operacional.
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A Figura 3.2 apresenta uma estrutura em camadas da plataforma. Numa visão top-down

tem-se a aplicação do usuário, que pode fazer uso ou não de alguma biblioteca. A API do

sistema operacional que oferece as rotinas para acesso aos device drivers. Os device drivers

propriamente ditos, que gerenciam os dispositivos de controle da plataforma. Os dispositi-

vos de controle da plataforma IPSelectMap e IPCommCore que controlam a reconfiguração

do dispositivo e a comunicação da plataforma de controle com a plataforma reconfigurável,

respectivamente. Por fim, temos o hardware reconfigurável que se encontra na plataforma

reconfigurável.

Figura 3.2 Estrutura em camadas da plataforma Aquarius II

3.2 Plataforma de Controle - Stratix II da Altera

No desenvolvimento da plataforma Aquarius, a placa de desenvolvimento da Altera dotada do

FPGA Stratix II [67] se mostrou uma excelente opção como plataforma de controle pois possuia

diversos recursos fundamentais para o seu funcionamento, entre eles: um dispositivo reconfi-

gurável que permite o desenvolvimento de sistemas em chips programáveis, SoPCs(System-on-

a-Programmable-Chip); possibilidade da utilização de um sistema operacional; memórias de

massa (compact flash) com capacidade para armazenar informações inerentes a plataforma e

ao sistema operacional; e ferramentas integradas de desenvolvimento [46].
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As ferramentas de desenvolvimento oferecida pela Altera denominada SoPC Builder é fun-

damental para o desenvolvimento do SoPC (System-on-a-programmable-chip). Esta ferramenta

permite a rápida integração dos vários componentes (IPCores) em um único sistema, tanto os

IPs desenvolvidos pelo usuário quanto os pertencentes à biblioteca da Altera. Os principais

recursos de hardware oferecidos por esta plataforma [67] são:

• FPGA Stratix II com mais de 13.500 módulos lógicos adaptáveis e 1,3 milhão de bits de

memória sobre chip

• Barramento Avalon de 32 bits

• Memórias: 16 Mbytes de memória flash; 1 Mbyte de RAM estática; 16 MBytes de

SDRAM

• Lógica on-board para configuração do dispositivo Stratix II a partir da memória flash

• Cartão de memória compact flash

• Conector JTAG para depuração e programação do dispositivo

• Dispositivo Ethernet on-board

• Interface serial RS-232

• 7 LEDs, 4 botões, display de 7 segmentos, etc.

Além destes recursos de hardware, a plataforma oferece a possibilidade de uso da CPU

softcore NIOS II [72]. Com isto é possível desenvolver aplicações em linguagem C, através do

ambiente de desenvolvimento NIOS IDE [73], e executá-las na plataforma. Uma das possíveis

aplicações é o sistema operacional uCLinux que foi portado para o processador NIOS II.

3.3 Plataforma Reconfigurável - Virtex-II da Xilinx

A plataforma que possui o dispositivo Virtex-II XC2V1000 da Xilinx [68], foi denominada

plataforma reconfigurável. Este dispositivo reconfigurável funciona como um co-processador
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para a plataforma de controle descrita na Seção 3.2.

O FPGA Virtex-II [65] foi utilizado como dispositivo reconfigurável na primeira versão da

plataforma Aquarius por apresentar uma arquitetura que permite reconfiguração dinâmica total

e parcial de seus blocos lógicos. Esta arquitetura consiste em fatiar a área reconfigurável em

várias colunas que podem ser reconfiguradas separadamente. Esta reconfiguração é realizada

através dos arquivos de configuração (bitstreams) que contém os cores implementados [46].

Além disso, o Virtex-II disponibiliza em sua arquitetura interna vários recursos como: DCMs

(Digital Clock Managers), multiplicadores 18 x 18 e blocos de RAM de 18 Kbits. Estes blocos

de memória foram utilizados na implementação do estudo de caso descrito no Capítulo 4. A

Figura 3.3 e a Figura 3.4 apresentam a arquitetura e os recursos internos oferecidos pela família

Virtex-II, respectivamente.

Figura 3.3 Arquitetura em colunas dos blocos lógicos do FPGA Virtex-II

Figura 3.4 Recursos internos ao FPGA oferecidos pela família Virtex-II
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A seguir são listadas algumas características de hardware da placa de desenvolvimento

utilizada como plataforma reconfigurável [68]:

• FPGA Virtex-II XC2V1000-4FG456C com 1 milhão de portas lógicas

• Memórias: 16M x 16 DDR SDRAM e PROM XC18V04

• Duas fontes de clock (100 MHz e 24 MHz)

• Interfaces de programação: SelectMAP, JTAG e Serial

• Grande número de pinos de I/O (GPIOs).

• Interface serial RS-232

• Oito chaves DIP switch, dois displays de 7 segmentos, etc.

3.4 Metodologia de desenvolvimento

Para a implementação desta plataforma algumas ferramentas de desenvolvimento foram utili-

zadas.

Como a plataforma proposta é híbrida, são necessárias ferramentas de ambos os fabricantes

para síntese e mapeamento adequado dos núcleos de hardware em ambos dispositivos. Utili-

zando uma metodologia de projeto top-down, o fluxo a ser seguido para a implementação de

um novo projeto pode ser visto na Figura 3.5.

A partir de uma partição prévia, módulos em C e em VHDL, respectivamente componen-

tes de software e hardware, são definidos. Os módulos de software são compilados para o

NIOS II e os de hardware para o Virtex-II. Uma vez particionado, em função da análise da apli-

cação “profiling”, uma interface adequada deve ser gerada para comunicação. Esta interface

pré-definida é composta por dois núcleos que integram o sistema da plataforma de controle, os

IPCores denominados IPSelectMap e IPCommCore. O IPSelectMap é responsável pela confi-

guração do Virtex-II enquanto o IPCommCore é responsável pelas operações de I/O e controle
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Figura 3.5 Fluxo de projeto para a plataforma Aquarius II

de fluxo de dados correto entre o NIOS II e seu co-processador, o Virtex-II. O módulo IPComm-

Core e todo o suporte no nível do sistema operacional e device drivers para seu funcionamento

adequado na plataforma são os principais objetivos deste trabalho.

A ferramenta ISE 6.3i da Xilinx [48] é usada na implementação dos módulos relacionados

a plataforma reconfigurável. Esta ferramenta foi utilizada para implementar o core multipli-

cador, utilizado como estudo de caso e descrito no Capítulo 4, a interface padrão dos cores

reconfiguráveis, que é descrita com detalhes na Seção 3.4.2.1, e os testbenches para validação

prévia do estudo de caso proposto no Capítulo 4.

A ferramenta de desenvolvimento Quartus II 6.0 [74] foi utilizada para a implementação

dos módulos da plataforma de controle, entre eles, o IPCommCore. Funcionando em conjunto

com esta ferramenta existe um ambiente de desenvolvimento chamado SoPC Builder [75]. Este
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ambiente permite a criação de um SoPC (System-on-a-programmable-chip) constituído de um

processador NIOS II e vários periféricos conectados a ele através do barramento Avalon [69],

apresentado em detalhes na Seção 3.4.1.1

Para o desenvolvimento dos device drivers e posterior compilação do kernel do uCLinux

[70] foi utilizado o NIOS II IDE (Integrated Development Environment) [73]. Este ambiente

integrado de desenvolvimento permite o desenvolvimento de aplicações, escritas em C/C++,

que rodam sobre o processador NIOS II.

A versão do kernel do uCLinux utilizado é a 2.6. O porte para o processador NIOS II

também foi versionado e a versão utilizada foi a 1.4 [71].

A seguir será apresentada a metodologia empregada no desenvolvimento de cada um dos

elementos que constituem a plataforma Aquarius II.

3.4.1 Metodologia aplicada ao desenvolvimento da plataforma de controle

Como mencionado na Seção 3.2, a placa de desenvolvimento da Altera (Nios II Development

Kit, Stratix II Edition) [67] se mostrou uma excelente solução pois apresentava uma série de

recursos fundamentais ao controle da plataforma Aquarius II. Nas próximas seções serão apre-

sentados os vários elementos da plataforma de controle e como cada um desses elementos

foram implementados e utilizados. A Figura 3.6 dá uma visão desses elementos.

3.4.1.1 Barramento Avalon

Como é possível observar na Figura 3.6, o barramento Avalon [69] foi utilizado para a conexão

dos elementos que formam a plataforma de controle. Este barramento síncrono, que pode ser

configurado para utilizar 16 ou 32 bits, foi especificado pela Altera. O Avalon possui uma

estrutura de comunicação mestre-escravo e uma interface padrão que permite, a periféricos

que implementem esta interface, serem conectados a ele. É possível conectar ao barramento

diversos elementos como: processadores, memórias, DMA e periféricos tanto da biblioteca da

Altera quanto os desenvolvidos pelo usuário. A Tabela 3.1 decreve os sinais da interface que

foram utilizados para conectar o IPCommCore ao barramento Avalon.
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Figura 3.6 Estrutura da placa de controle (Nios II Development Kit, Stratix II Edition)

A ferramenta SoPC Builder [75] já citada na Seção 3.2 é utilizada para conectar todos os

elementos ao barramento Avalon e gerar o SoPC (System-on-a-programmable-chip) que será

configurado no FPGA Stratix II da plataforma.

3.4.1.2 IPCommCore

O IPCommCore é o core que efetivamente realiza a comunicação entre a plataforma de controle

e a plataforma reconfigurável. Esta comunicação permite que tanto dados quanto comandos

trafeguem entre as duas plataformas. Os comandos são enviados pelo processador NIOS II (que

hospeda o sistema operacional uClinux discutido na Seção 3.4.1.3), via barramento Avalon, ao

IPCommCore.

Quando um novo core do usuário ou um periférico é conectado ao barramento Avalon, ele

recebe um endereço base (BASE_ADDRESS). Uma faixa de endereços a qual o periférico

responde, também pode ser definida. Isto é útil, por exemplo, quando se deseja conectar blocos

de memória ao barramento. Nesta estrutura é possível determinar exatamente em que posição

do periférico, neste caso a memória, se deseja fazer uma leitura ou uma escrita.

No caso do IPCommCore, que é visto pelo NIOS como um periférico, foram definidos
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Tabela 3.1 Sinais do barramento Avalon

Sinal Largura Direção Descrição

clk 1 entrada Relógio do sistema e do barramento
reset 1 entrada Sinal que inicializa o sistema

chipselect 1 entrada Quando desativado, o escravo
deve ignorar todos os outros
sinais do Avalon

write 1 entrada Sinal que o mestre envia ao periférico
quando deseja realizar uma escrita

writedata 32 entrada Dado a ser escrito no periférico
read 1 entrada Sinal que o mestre envia ao periférico

quando deseja realizar uma leitura
readdata 32 saída Dado lido do periférico

waitrequest 1 saída Sinal que o periférico pode utilizar para
travar o mestre até que a requisição
solicitada possa ser atendida

irq 1 saída Sinal utilizado pelo periférico para
interromper o mestre a fim de avisar sobre
a finalização de uma requisição anterior

address 2 entrada Endereço onde será realizada a escrita ou
leitura do periférico

dois possíveis endereços. O endereço base (BASE_ADDRESS) e o endereço base mais 4 bytes

(BASE_ADDRESS + 4), dado que a palavra utilizada no barramento é de 32 bits. A primeira

posição de memória é utilizada para a leitura e escrita de dados e a segunda posição é utilizada

para a escrita e leitura de comandos.

Para que o IPCommCore comunique-se com o core mapeado no dispositivo co-processador,

foi definida uma interface padrão de comunicação para os cores reconfiguráveis. Esta interface

consiste de duas FIFOs, uma de entrada e outra de saída onde são realizadas as escritas e leituras

de dados, respectivamente. A Figura 3.7 fornece uma visão da interface do IPCommCore com

o barramento Avalon e com a interface padrão de comunicação do core reconfigurável.

A interface padrão de comunicação, presente em todos os cores desenvolvidos para a plata-

forma, é discutida em detalhes na Seção 3.4.2.1.

Foram definidos três possíveis comandos de controle entre o IPCommCore e a interface do

core reconfigurável. O comando CLEAR, que é responsável por limpar o conteúdo das FIFOs
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Figura 3.7 Visão da interface do IPCommCore com o Avalon e com o core reconfigurável

da interface do core permitindo que uma nova transmissão de dados seja realizada; o comando

ENABLE responsável por disparar o processamento do core quando os dados já se encontrarem

disponíveis na memória; e o comando READ_STATUS responsável por realizar a leitura do

status atual do core configurado. A definição de que comando será executado está no valor do

dado que é passado, uma escrita com valor ‘0’ corresponde ao ENABLE e ‘1’ ao CLEAR.

Uma leitura no endereço ‘1’ já corresponde ao comando READ_STATUS. Isto permite que

novos comandos sejam incorporados de maneira simples ao IPCommCore em implementações

futuras. A Tabela 3.2 descreve a estrutura de endereçamento para transferência de dados e

comandos.

A implementação do IPCommCore foi realizada numa linguagem de descrição de hardware

(VHDL) utilizando-se a ferramenta Quartus II 6.0 da Altera [74]. O funcionamento básico do

módulo foi validado através da simulação comportamental realizada na própria ferramenta. O

código-fonte do módulo IPCommCore está disponível no Apêndice A. O comportamento im-

plementado no IPCommCore foi modelado através de uma máquina de estados e está descrito
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Tabela 3.2 Endereçamento dos comandos para o IPCommCore através do barramento Avalon

Endereço Tipo de Comando Dado Descrição

BASE_ADDRESS WRITE X Comando para escrita de dado na
FIFO do core reconfigurável

READ - Comando para leitura de dado na
FIFO do core reconfigurável

BASE_ADDRESS + 4 WRITE 0 Comando para limpeza das FIFOs
do core reconfigurável

1 Comando para habilitar o processamento
do core reconfigurável

READ - Comando para leitura de status do
core reconfigurável

no diagrama de estados da Figura 3.8. A seguir cada um dos estados é descrito detalhadamente.

• INITIALIZE - Neste estado todos os sinais do módulo são inicializados com seus valores

padrões e a máquina vai para o estado WAITING incondicionalmente.

• WAITING - Este estado é sensível aos sinais do barramento Avalon READ, WRITE,

CHIPSELECT e ADDRESS. A seguir são descritas as possíveis combinações desses si-

nais que alteram o estado da máquina. Caso não haja nenhuma dessas combinações a

máquina permanece neste estado.

– [CHIPSELECT = ‘1’ e WRITE = ‘1’] - Caso o dispositivo seja habilitado através

do sinal de CHIPSELECT e receber um comando de escrita (WRITE = ‘1’) checa

se o endereço de escrita foi ‘0’ ([ADDRESS = ‘0’]) ou ‘1’ ([ADDRESS = ‘1’]).

* [ADDRESS = ‘0’] - Neste caso, o barramento Avalon é travado (WAITRE-

QUEST = ‘1’), o dado a ser escrito é lido e disponibilizado na porta de saída,

o sinal de escrita na interface padrão, que é discutida em detalhes na Se-

ção 3.4.2.1, é ativado e por fim a máquina de estados é colocada no estado

WAIT_ACK_LOW.

* [ADDRESS = ‘1’] - Significa que é um comando. Caso o dado passado como

parâmetro seja ‘0’, está sendo requisitado a habilitação do core reconfigurá-

vel para processamento. O barramento é travado (WAITREQUEST = ‘1’),



34 CAPÍTULO 3 PLATAFORMA AQUARIUS II

Figura 3.8 Máquina de estados do IPCommCore

o sinal de habilitação é ativado (ENB = ‘0’) e a máquina vai para o estado

WAIT_DONE. Caso o dado seja ‘1’, o comando requisitado é o comando de

limpeza da interface. O barramento é travado (WAITREQUEST = ‘1’) , o sinal

de limpeza é ativado (CLR = ‘0’) e a máquina vai para o estado WAIT_ACK_LOW.

– [CHIPSELECT = ‘1’ e READ= ‘1’] - Caso o dispositivo seja habilitado através do

sinal de CHIPSELECT e receber um comando de leitura (READ = ‘1’). Checa o

endereço de leitura:

* [ADDRESS = ‘0’] - Neste caso, o barramento Avalon é travado (WAITRE-

QUEST = ‘1’), é sinalizado para a interface padrão de comunicação que se de-

seja fazer uma leitura (RD = ‘0’) e a máquina vai para o estado WAIT_ACK_LOW.

* [ADDRESS = ‘1’] - Significa que é um comando de leitura de status. Dispo-
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nibiliza o byte de status para o barramento, reseta o valor interno e a máquina

vai para o estado WAIT_ACK_LOW.

• WAIT_ACK_LOW - Permanece neste estado até que o sinal de sincronismo assuma o

valor ‘0’ ([ACK = ‘0’]) indicando que o comando foi aceito pela interface.

• WAIT_ACK_HIGH - Permanece neste estado até que o sinal de sincronismo assuma o

valor ‘1’ ([ACK = ‘1’]) indicando que o comando já foi executado pela interface.

• CLEAR_WAIT - Libera o barramento Avalon (WAITREQUEST = ‘0’) e checa os sinais

de leitura (READ) e escrita (WRITE) no barramento.

– [WRITE = ‘1’] - Caso a escrita tenha sido realizada no endereço ‘0’ é um comando

de escrita normal. O sinal de escrita na interface é desabilitado (WR = ‘1’) e a

máquina é colocada no estado WAIT_WRITE_LOW. Caso o endereço seja ‘1’ é um

comando para a interface e os sinais de limpeza e habilitação do core reconfigurável

devem ser desabilitados (CLR = ‘1’ e ENB = ‘1’). A máquina é colocada no estado

WAIT_WRITE_LOW.

– [READ = ‘1’] - Caso tenha sido realizada uma leitura, garante o sinal de leitura

desabilitado na interface (RD = ‘1’), lê o dado de saída da interface padrão de

comunicação do core (DATA_OUT), disponibiliza o dado na saída do barramento

Avalon (READDATA) e a máquina passa para o estado WAIT_READ_LOW.

• WAIT_WRITE_LOW - Permanece neste estado até que o sinal de escrita no barramento

assuma o valor ‘0’ ([WRITE = ‘0’]).

• WAIT_READ_LOW - Permanece neste estado até que o sinal de leitura no barramento

assuma o valor ‘0’ ([READ = ‘0’]).

• WAIT_DONE - Permanece neste estado até que a interface sinalize fim de processamento

([DONE = ‘0’]). Quando isto ocorre, desativa o sinal de início de processamento (ENB

= ‘1’), libera o barramento Avalon (WAITREQUEST = ‘0’) e a máquina de estados é

colocada no estado WAIT_WRITE_LOW.
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3.4.1.3 Sistema Operacional uCLinux

Existe uma variedade imensa de sistemas operacionais para sistemas embarcados [76, 77] con-

tudo, quatro fatores principais influenciaram a escolha do uCLinux: o uClinux é um software

livre de código aberto o que possibilita completa liberdade para realização de alterações; é

completamente baseado na versão desktop do Linux permitindo a utilização do conhecimento

prévio do sistema operacional na implementação dos device drivers [78]; possui uma vasta co-

munidade de usuários que fornecem um suporte constante; e por fim possui um porte para o

processador NIOS II utilizado na plataforma Aquarius II.

Inicialmente o uCLinux foi uma derivação do kernel 2.0 do Linux para microcontroladores

sem unidades de gerenciamento de memória (Memory Management Units (MMUs)). Contudo,

com o passar do tempo, o projeto ganhou popularidade e passou a estar disponível para diversas

outras arquiteturas de processadores. Hoje existem versões do uCLinux para os kernel 2.0, 2.4

e 2.6 além de uma série de aplicações, bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento [70].

Na plataforma Aquarius II o uCLinux é executado no processador NIOS II que é o proces-

sador disponível na plataforma de controle. A empresa Microtronix [71] realizou o porte do

uCLinux para este processador e também desenvolveu um plug-in para o NIOS II IDE que per-

mite a configuração do kernel, do sistema de arquivos (file system) e de aplicações do uCLinux.

O plug-in permite que este processo seja realizado de forma rápida e integrada a uma única

ferramenta.

Por ser uma versão do Linux para desktop e possuir o mesmo kernel, o uCLinux possui

uma estrutura idêntica ao original o que possibilita aos desenvolvedores Linux implementar, de

forma semelhante, device drivers para ele. O driver se encontra no espaço do kernel. Funções

da API do sistema operacional, disponíveis no espaço do usuário, são mapeadas em funções

do device driver como é descrito na Seção 3.4.1.4. A camada HAL (Hardware Abstraction

Layer) é responsável pelo controle direto do hardware criando uma camada de abstração para

o sistema operacional. A Figura 3.9 ilustra esta estrutura.
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Figura 3.9 Estrutura dos device drivers no Linux e uCLinux

3.4.1.4 Device Driver para o IPCommCore

Nesta plataforma em particular foi desenvolvido um device driver para o módulo de comunica-

ção entre a CPU NIOS II e seu módulo co-processador. Este módulo denominado IPCommCore

está descrito em detalhes na Seção 3.4.1.2.

Para que o dispositivo seja acessado através do uCLinux, foi necessário a implementação

do device driver responsável pelo seu controle. O device driver do IPCommCore é do tipo

char. Esta classe de driver é a mais apropriada para a maioria dos dispositivos de hardware

[79]. No Linux todos os dispositivos são vistos como um arquivo do sistema de arquivos

(file system). A API do sistema operacional fornece uma série de funções para acesso a esses

arquivos. Para fazer uso delas é necessário que essas funções sejam reescritas dentro do driver.

Existe para isto, uma estrutura chamada file_operations que mapeia a chamada das

funções definidas na API em chamadas à funções do device driver [79]. A Figura 3.10 mostra

a implementação desta estrutura para o módulo.

Para que o device driver do IPCommCore seja compilado juntamente com o kernel, é neces-

sário que ele seja inserido nesta compilação. Isto é possível através da interface de configuração

do kernel. Porém, para que o IPCommCore esteja disponível nesta interface, é necessário al-

terar o arquivo Kconfig. Este arquivo é responsável por guardar todas as informações de

configuração do kernel do Linux. A Figura 3.11 apresenta a alteração do arquivo Kconfig para
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Figura 3.10 Estrutura de mapeamento das funções da API para o device driver

que o driver esteja disponível na interface. A Figura 3.12 mostra a listagem dos drivers dispo-

níveis na interface de configuração, destacando a seleção do IPCommCore.

Figura 3.11 Código para inserção do driver do IPCommCore na interface de configuração do kernel do

Linux

O device driver foi implementado nos arquivos ipcc_drv.c e ipcc_drv.h e podem

ser encontrados no Apêndice A. O mapeamento das funções da API em funções do driver está

descrito na Tabela 3.3.

A API do Linux fornece uma série de outras funções que podem ser implementadas pelos

device drivers porém, apenas as funções citadas aqui foram utilizadas no desenvolvimento deste

trabalho. A seguir é feita uma descrição de cada uma delas:

• ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *,

size_t, loff_t *)

Envia dados para o dispositivo. Se o dispositivo passado como parâmetro for NULL, é

retornado o valor -EINVAL (“argumento inválido”) para o programa que realizou a cha-
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Figura 3.12 Interface de configuração do kernel do Linux. Seleção do driver do IPCommCore

mada ao write(). O valor retornado, caso não seja negativo, corresponde ao número

de bytes escritos com sucesso no dispositivo.

• ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t,

loff_t *)

Lê dados do dispositivo. Um null pointer passado como parâmetro retorna o valor -

EINVAL (“argumento inválido”). Um valor não negativo retornado pela função corres-

ponde ao número de bytes lidos com sucesso do dispositivo.

• int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int,

unsigned long)

A função ioctl() oferece um mecanismo para criação de funções do dispositivo dife-

rentes de leitura ou escrita. No IPCommCore esta função foi utilizada para implementar

os comandos de CLEAR, ENABLE e READ_STATUS. O terceiro parâmentro da função

(unsigned int) corresponde a identificação do comando desejado. No caso do IP-

CommCore, o valor ‘0’ está associado ao ENB, ‘1’ ao CLR e ‘2’ ao READ_STATUS. O

quarto parâmetro (unsigned long) corresponde a um possível argumento para o co-

mando desejado. No IPCommCore nenhum dos comandos recebe argumento. Contudo,

em implementações futuras de novos comandos, este parâmetro poderá ser utilizado.

• int (*open) (struct inode *, struct file *)
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Tabela 3.3 Mapeamento das funções da API em funções do driver

Função da API Função do device driver

ssize_t write(int fd, static ssize_t ipcc_drv_write(
const void *buf, struct file *file,
size_t count) const char __user * udata,

size_t count, loff_t *ppos)

ssize_t read(int fd, static ssize_t ipcc_drv_read(
void *buf, struct file *file,
size_t count) const char __user * udata,

size_t count, loff_t *ppos)

int ioctl(int fd, static int ipcc_drv_ioctl(
int request, ...) struct inode *inode,

struct file *file, unsigned int cmd,
unsigned long arg)

int open( static int ipcc_drv_open(
const char *pathname, struct inode *inode,
int flags, struct file *file)
mode_t mode)

int release(struct file *) static int ipcc_drv_release(
struct inode *inode,
struct file *file)

Está é sempre a primeira operação realizada no dispositivo. Ela é responsável por abrir

a comunicação com o dispositivo desejado. Não é possível realizar qualquer operação

sobre um dispositivo sem antes executar a função open().

• int (*release) (struct inode *, struct file *)

Esta função é chamada sempre que o dispositivo é liberado. Normalmente no seu corpo

estão contidas as funções que liberam a memória utilizada pelo device driver.
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3.4.2 Metodologia aplicada ao desenvolvimento da plataforma reconfigurável

Para o desenvolvimento da plataforma reconfigurável foi necessário definir uma interface pa-

drão de comunicação que permitisse o desenvolvimento de diversos ip-cores compatíveis com o

IPCommCore. Esta interface deveria ser completamente independente do tipo de problema que

o core configurado no FPGA estivesse solucionando. A próxima seção apresenta os detalhes

da interface definida.

3.4.2.1 Interface padrão de comunicação

A interface de comunicação é o ponto de entrada dos dados que vêm da plataforma de controle

para a memória dos cores reconfiguráveis da aplicação. Portanto, ela está conectada fisicamente

a plataforma de controle através de um cabo que interliga as duas plataformas como pode

ser visualizado na Figura 3.13. Os sinais que são transmitidos por esta interface física estão

descritos na Tabela 3.4.

Figura 3.13 Interface física de conexão da plataforma de controle a plataforma reconfigurável

Os dados são recebidos pela interface em uma FIFO, ou seja, os dados são colocados na

memória na seqüência que chegam à interface. Esta característica torna a interface simples

pois, não se exige a necessidade do endereçamento de memória. Desta forma, a arquitetura
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Tabela 3.4 Sinais da interface de comunicação do core reconfigurável.

Sinal Largura Direção Descrição

DATA_IN 8 entrada Entrada da FIFO
DATA_OUT 8 saída Saída da FIFO

WR 1 entrada Escreve dado disponível na entrada da FIFO (DATA_IN)
RD 1 entrada Solicita um novo dado na saída da FIFO (DATA_OUT)

ENB 1 entrada Solicita que o core inicie o processamento
DONE 1 saída Informa o fim do processamento
CLR 1 entrada Reinicializa o endereçamento da FIFO
ACK 1 saída Sinal de sincronismo

de memória utilizada pelo core fica encapsulada permitindo que diversas arquiteturas sejam

implementadas sem a necessidade de realizar modificações na estrutura de comunicação.

A interface também se encontra conectada a estrutura de memórias e ao core que imple-

menta a funcionalidade desejada. O comportamento implementado na interface é definido de

acordo com a arquitetura de memória utilizada pois, a interface é responsável por capturar os

dados enviados pela plataforma de controle para a FIFO, e distribuir os dados adequadamente

nos elementos de memória definidos na arquitetura.

No estudo de caso apresentado no Capítulo 4 foi definida uma arquitetura de memória para

um core multiplicador. A interface padrão de comunicação, definida na Tabela 3.4, teve seu

comportamento interno definido de acordo com esta arquitetura. No Capítulo 4 esta implemen-

tação é discutida em detalhes.

A Figura 3.14 ilustra os sinais apresentados na Tabela 3.4 e as conexões com a estrutura de

memória e com o core de uma aplicação que implementa o algoritmo propriamente dito.

3.4.2.2 Cores reconfiguráveis

Os cores reconfiguráveis são os elementos que efetivamente implementam a computação es-

perada. Mas para que isso seja possível é necessário que eles acessem a memória para buscar

os dados que devem ser processados. Assim que o sinal que habilita o processamento, atra-

vés do SO, é ativado (process_enb), admiti-se que todos os dados necessários, já foram

previamente carregados na memória pelo sistema operacional na interface do core, através das
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Figura 3.14 Conexões da interface padrão de comunicação com a plataforma de controle, memória e

core reconfigurável

funções de escrita do device driver. Em uma implementação futura desta plataforma o carre-

gamento dos dados e o processamento podem ser realizados num esquema de pipeline como

discutido no Capítulo 5, no intuito de acelerar o processamento.

Uma vez que os dados já se encontram armazenados na memória, o core lê os dados da me-

mória e realiza o processamento desejado. Ao fim do processamento os dados resultantes são

carregados novamente na memória e é informado a interface através do sinal process_done

o fim do processamento. Em seguida, a interface informa a plataforma de controle através do

sinal done que os dados já estão disponíveis para serem lidos.

Todos os cores implementados para a plataforma Aquarius II devem respeitar este compor-

tamento independente da arquitetura de memória utilizada. Isto permite que estes cores sejam

totalmente compatíveis com a estrutura de comunicação do IPCommCore definida na plata-

forma de controle. A Figura 3.14 mostra como deve ser a conexão do core com a interface e

com a arquitetura de memória definida. É importante notar que nesta figura, a arquitetura de

memória é vista como uma “caixa preta”. A Seção 4.2 apresenta mais detalhes.
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3.5 Conclusões

Este capítulo apresentou a metodologia utilizada no desenvolvimento da plataforma Aquarius

II. Foi descrito o processo de implementação do device driver para o módulo de comunica-

ção IPCommCore, do próprio módulo IPCommCore e da interface de comunicação dos cores

reconfiguráveis. Foram descritos também os recursos utilizados no desenvolvimento da plata-

forma como o uCLinux [70], o barramento Avalon [69] e as ferramentas de desenvolvimento

Xilinx ISE 6.3i [48], Altera Quartus II 6.0 [74], Altera SoPc Builder [75] e NIOS II IDE [73].

O desenvolvimento desta plataforma oferece grandes desafios devido principalmente ao

grande número de tecnologias envolvidas. Para o desenvolvimento dos diversos módulos foram

utilizadas várias ferramentas de diferentes fabricantes que exigiram um tempo considerável

de aprendizado. Porém, fica claro que só o conhecimento profundo das tecnologias e das

ferramentas possibilita uma utilização eficiente e segura dos recursos oferecidos.

O Capítulo 4 aborda o estudo de caso gerado para a plataforma. Serão apresentados todos

os passos necessários para o desenvolvimento do estudo e em seguida alguns resultados obtidos

na plataforma Aquarius II.



CAPÍTULO 4

Estudo de caso

Para validação da arquitetura proposta foi desenvolvido uma aplicação de multiplicação com

números inteiros de 8 bits, a partir de um core reconfigurável que implementa a multiplicação.

O core, de fato, é composto, além do núcleo de multiplicação, de uma arquitetura de memória

e a interface que define como é realizado o acesso.

A Seção 4.1 apresenta uma descrição geral do estudo de caso. Na Seção 4.2 é discutida

a arquitetura de memória utilizada no estudo de caso. A interface padrão de comunicação

implementada para o core multiplicador é apresentada na Seção 4.3. Na Seção 4.4 o core

multiplicador é discutido em detalhes. A Seção 4.5 discute a validação do core reconfigurável.

O desenvolvimento da aplicação multiply é apresentada na Seção 4.6. Por fim, alguns

resultados e conclusões são apresentados na Seção 4.7 e na Seção 4.8, respectivamente.

4.1 Descrição geral do estudo de caso

Como mencionado no Capítulo 3 na Seção 3.4.2.2, para implementação de um core reconfigu-

rável para a plataforma Aquarius II é necessário respeitar a interface padrão de comunicação

discutida na Seção 3.4.2.1. Esta interface se comunica com o IPCommCore, com o core e

com a memória. A maneira como a interface se comunica com os blocos de memória depende

da arquitetura de entrada e saída de dados utilizada pelo multiplicador. Neste estudo de caso

foi implementada uma arquitetura de memória para o multiplicador, envolvendo o núcleo do

multiplicador, a interface padrão de comunicação com o IPCommCore e uma aplicação de alto

nível (multiply) que é executada sobre o sistema operacional uClinux. Esta aplicação rea-

liza a multiplicação controlando o multiplicador através de um device driver. A seguir todos os

módulos implementados são descritos em detalhes.

45
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4.2 Arquitetura de memória do multiplicador

A arquitetura de memória proposta neste estudo de caso consiste de dois blocos de memória

de palavras de 8 bits com profundidade 16. Estes valores foram adotadas no intuito de ob-

ter simplicidade, facilitando a depuração de possíveis problemas. As memórias utilizadas são

memórias RAM estáticas, internas ao FPGA Virtex-II que recebem o nome de BRAM (Block

Select RAM). Os detalhes da utilização destas memórias estão descritos no manual do usuário

do FPGA Virtex-II [65]. Outras arquiteturas de memória mais complexas poderiam utilizar

outros tipos de memórias além daquelas internas do FPGA. A maioria das plataformas de de-

senvolvimento possuem memórias RAM externas como é o caso da plataforma utilizada neste

trabalho [68]. No estudo de caso apresentado, esta memória não foi utilizada, contudo, em

trabalhos futuros, arquiteturas mais complexas serão desenvolvidas e farão uso dela.

Os dois blocos de memórias utilizadas são dual-port, ou seja, possuem duas portas de

acesso e ambas podem ser lidas e escritas ao mesmo tempo. Uma memória é considerada a

memória de entrada. Esta memória recebe os dados que são enviados pela plataforma de con-

trole, através do módulo IPCommCore, e são escritos pela interface padrão de comunicação.

Em seguida, o módulo multiplicador lê os dados dessa memória, realiza a multiplicação e grava

os resultados na segunda memória que recebe o nome de memória de saída. Quando solicitado,

a interface padrão de comunicação lê os resultados da memória de saída e os disponibiliza para

a plataforma de controle. A Figura 4.1 ilustra esta estrutura. Para geração dos cores das memó-

rias de entrada e saída foi utilizada a ferramenta Core Generator [80] da Xilinx que é integrada

a ferramenta ISE [48].

A arquitetura de memória é completamente flexível podendo ser adaptada de acordo com

a aplicação do usuário [81, 82, 83]. Por exemplo, a implementação de uma multiplicação de

matrizes de ponto-flutuante [84] poderia estar organizado de forma a obter o maior grau de

paralelismo possível de acordo com o tamanho das matrizes e o número de multiplicadores e

somadores disponíveis. São exatamente estas arquiteturas que irão possibilitar o desenvolvi-

mento de cores reconfiguráveis com bom desempenho.
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Figura 4.1 Estrutura do core reconfigurável com arquitetura de memória detalhada

4.3 Interface de comunicação do core multiplicador

Como mencionado anteriormente, para que o core reconfigurável seja compatível com o mó-

dulo IPCommCore é necessário que possua em seu núcleo a interface padrão de comunicação

definida em Seção 3.4.2.1. Todos os sinais da interface estão descritos na Tabela 3.4. A inter-

face recebe os comandos do IPCommCore e realiza o comportamento esperado para cada um

deles. Os possíveis comandos são de escrita (wr), leitura (rd), limpar os endereços das FIFOs

da interface (clr) e habilitar o core para processamento (enb).

A interface de comunicação consiste de duas FIFOs, uma de entrada e outra de saída. Sem-

pre que uma escrita ou uma leitura é realizada o endereço da FIFO é incrementado. As FIFOs

são implementadas numa política de buffer circular, ou seja, quando o endereçamento chega

a última posição da memória, que corresponde ao seu tamanho menos um, o endereçamento

volta a posição ‘0’. No estudo de caso apresentado aqui, a profundidade das memórias é de

‘16’. Então, quando o endereçamento atinge o valor ‘15’, o valor deve passar a ser ‘0’ para que

a próxima escrita seja realizada no endereço ‘0’.
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É por essa razão que sempre que se deseja realizar um novo processamento, é necessário

executar o comando de limpeza dos endereços da FIFO (clr). Quando o comando de limpeza

é recebido tanto a FIFO de entrada quanto a FIFO de saída passam a apontar para o endereço

‘0’.

O IPCommCore enxerga, neste caso, a memória do multiplicador como duas FIFOs. Con-

tudo, a arquitetura de memória interna do multiplicador pode ser bem mais complexa, como

já foi discutido anteriormente. É necessário que a interface seja capaz de mapear as escritas e

leituras realizadas nas FIFOs, dentro da memória do multiplicador. Este comportamento é im-

plementado neste estudo de caso pelo módulo core_interface, através de uma máquina de

estados implementada em VHDL. O código-fonte da interface do core se encontra disponível

no Apêndice A.

O diagrama de estados pode ser visualizado na Figura 4.2. A seguir cada um dos estados é

descrito detalhadamente.

Figura 4.2 Máquina de estados do módulo core_interface

• INITIALIZE - Neste estado todos os sinais são inicializados e a máquina passa para o

estado WAITING incondicionalmente.
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• WAITING - Este estado é sensível a vários sinais WR (escrita), RD (leitura), ENB (ha-

bilitação do core) e CLR (limpeza da interface). A máquina permanece neste estado até

que um destes sinais seja recebido. O sinal é ativado em nível ‘0’. O comportamento da

máquina quando recebe cada um destes sinais está descrito abaixo:

– [WR = ‘0’] - Quando o sinal de escrita é ativado, a interface sinaliza para o IP-

CommCore que recebeu o comando (ACK = ‘0’). Em seguida, a memória é ende-

reçada e o dado recebido pela interface colocado na porta ‘A’ (memória dual-port)

da memória de entrada. O sinal de escrita na memória é ativado e a máquina é

colocada no estado WRITE_DATA.

– [RD = ‘0’] - Quando o sinal de leitura é ativado, a interface sinaliza para o IP-

CommCore que recebeu o comando (ACK = ‘0’). Em seguida, a memória de saída

é endereçada e a máquina é colocada no estado READ_DATA_1.

– [ENB = ‘0’] - Quando o sinal de habilitação do core é recebido, a interface sinaliza

para o IPCommCore que recebeu o comando (ACK = ‘0’). Em seguida, o acesso as

memórias de entrada e de saída é liberado para o core multiplicador através de um

circuito multiplexador e a máquina é colocada no estado PROCESSING.

– [CLR = ‘0’] - Quando o sinal de limpeza da interface é recebido, a interface sinaliza

para o IPCommCore que recebeu o comando (ACK = ‘0’) e coloca a máquina é

colocada no estado CLEAR.

• CLEAR - Neste estado o sinal de sincronismo recebe o valor padrão sinalizando que o

comando já foi executado (ACK = ‘1’). O endereçamento das FIFOs de entrada e saída

são reinicializados e a máquina é colocada no estado WAIT_CLR_HIGH.

• WAIT_CLR_HIGH - A máquina permanece neste estado até que o sinal CLR volte ao seu

valor padrão [CLR = ‘1’]. Quando isto ocorre a máquina volta para o estado WAITING.

• WRITE_DATA - Sinaliza através do sinal de sincronismo que o comando já foi executado

(ACK = ‘1’). Desabilita o sinal de escrita na porta ‘A’ da memória de entrada. Checa se o

valor de endereçamento atingiu a última posição disponível da memória. Se isto estiver
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ocorrido, o endereçamento recebe o valor ‘0’, caso contrário, o endereço é incrementado

de ‘1’ (buffer circular).

• WAIT_WR_HIGH - A máquina permanece neste estado até que o sinal WR volte ao seu

valor padrão [WR = ‘1’]. Quando isto ocorre a máquina volta para o estado WAITING.

• READ_DATA_1 - Este é um estado de espera para que o dado esteja disponível na me-

mória de saída porém, aproveita-se para atualizar o endereço da FIFO de saída. Caso

tenha-se atingido o tamanho máximo da memória o endereçamento é colocado para a

posição ‘0’, caso contrário, o endereço é incrementado de ‘1’ (buffer circular).

• READ_DATA_2 - Neste estado o dado já se encontra disponível na memória de saída. É

sinalizado através do sinal de sincronismo que o comando já foi executado (ACK = ‘1’).

Em seguida, o dado lido é disponibilizado no sinal DATA_OUT da interface padrão de

comunicação. A máquina é colocada no estado WAIT_RD_HIGH.

• WAIT_RD_HIGH - A máquina permanece neste estado até que o sinal RD volte ao seu

valor padrão [RD = ‘1’]. Quando isto ocorre a máquina volta para o estado WAITING.

• PROCESSING - A máquina permanece neste estado até que o core sinalize o final do

processamento [PROCESS_DONE = ‘1’]. Quando isto ocorre o sinal de inicio de pro-

cessamento é desabilitado (PROCESS_ENB = ‘0’), o controle de acesso as memórias

volta para a interface de comunicação através de multiplexadores, sinaliza para o IP-

CommCore que o processo foi finalizado (DONE= ‘0’) e a máquina é colocada no estado

WAIT_ENB_HIGH.

• WAIT_ENB_HIGH - A máquina permanece neste estado até que o sinal ENB volte ao

seu valor padrão [ENB = ‘1’]. Quando isto ocorre o sinal DONE recebe seu valor padrão

(DONE = ‘1’) e a máquina volta para o estado WAITING.
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4.4 Núcleo do Core multiplicador

Neste estudo de caso aqui apresentado, o núcleo do core multiplicador é responsável por rea-

lizar a computação de dois números inteiros de 8 bits. O core também foi implementado em

VHDL e o código esta disponível no Apêndice A. Nesta implementação a lógica de leitura e

escrita dos dados na memória está implementada no mesmo módulo (multiplier_core),

no entanto, em implementações futuras, a lógica de acesso a memória deverá ser implementada

numa unidade de gerenciamento de memória (MMU - Memory Management Unit) a parte. A

Figura 4.3 ilustra como poderia ser esta arquitetura.

Figura 4.3 Arquitetura interna do core reconfigurável com MMU

O comportamento do núcleo do multiplicador foi descrito através de uma máquina de es-

tados que está ilustrada na Figura 4.4. Para otimizar a leitura da memória, os dois fatores a

serem multiplicados são lidos simultaneamente. Isto é possível devido ao fato dos módulos de

memória aqui utilizados possuírem duas portas ‘A’ e ‘B’. A multiplicação de dois números de

8 bits gera como resultado um valor de 16 bits que também é escrito utilizando as duas portas

da memória de saída. A organização dos bits utilizada é little endian, ou seja, o byte menos

significativo encontra-se na menor posição de memória. O core permite que ‘n’ multiplicações

de dois fatores sejam realizadas. O número de multiplicações é definido através do primeiro

valor que é escrito na memória do core reconfigurável.
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Figura 4.4 Máquina de estados do core multiplicador

A seguir todos os estados da máquina são descritos em detalhes.

• INITIALIZE - Este estado inicializa todos os sinais com seus valores padrões e a máquina

passa para o estado WAITING incondicionalmente.

• WAITING - A máquina permanece neste estado até que receba o sinal para início de pro-

cessamento ([PROCESS_ENB = ‘1’]). Quando o sinal é recebido a máquina é colocada

no estado READ_PARAMETERS.

• READ_PARAMETERS - Neste estado é feita a leitura dos parâmetros necessários para o

processamento do core. Neste estudo de caso o único parâmetro é o número de multipli-

cações que será realizado. Em seguida, a máquina é colocada no estado READ_DATA_1.

• READ_DATA_1 - Neste estado é checado se o número de multiplicações a serem realiza-
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das é igual a ‘0’. Em caso afirmativo é sinalizado para a interface que o processamento

acabou (PROCESS_DONE = ‘1’) e a máquina é colocada no estado END_PROCESS.

Caso contrário, ainda há multiplicações a serem realizadas. Coloca o endereço de leitura

na porta ‘A’ e na porta ‘B’ da memória de entrada para que os dois fatores sejam lidos

simultaneamente e passa para o estado READ_DATA_2.

• READ_DATA_2 - Este é um estado de espera para que os dados estejam disponíveis para

serem multiplicados. Entretanto, aproveita-se para atualizar as variáveis que controlam

o endereçamento. Os endereços são incrementados de ‘2’ visto que, sempre é realizada

a leitura de dois valores simultaneamente. A máquina passa para o estado MULTIPLY

incondicionalmente.

• MULTIPLY - Aqui os valores são multiplicados de fato. O dado disponível na porta ‘A’

da memória de entrada é multiplicado pelo valor disponível na porta ‘B’. A variável que

armazena o número de multiplicações a serem realizadas é decrementada de ‘1’. Em

seguida, a máquina é colocada no estado WRITE_DATA_1.

• WRITE_DATA_1 - Neste estado a memória de saída é endereçada para a escrita do resul-

tado da multiplicação. O endereço de menor valor é colocado na porta ‘A’ e o de maior

valor na porta ‘B’. A máquina é colocada no estado WRITE_DATA_2.

• WRITE_DATA_2 - Aqui a parte menos significativa do resultado da multiplicação é colo-

cado no endereço de menor valor e a mais significativa no de maior valor (little endian).

A escrita é habilitada nas duas portas para que os dois bytes sejam escritos simultanea-

mente. As variáveis que controlam o endereçamento de escrita da memória de saída são

incrementados de ‘2’ e a máquina é colocada no estado READ_DATA_1.

• END_PROCESS - Permanece neste estado até que a interface sinalize o recebimento do

sinal de fim de processamento ([PROCESS_ENB = 0]). Quando o sinal é recebido o sinal

de fim de processamento recebe seu valor padrão (PROCESS_DONE = ‘0’) e a máquina

vai para o estado INITIALIZE.
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4.5 Testbench

Para a validação prévia do core multiplicador foi desenvolvido um testbench que simula o

comportamento do IPCommCore solicitando uma operação de multiplicação. O testbench foi

implementado na ferramenta ISE [48] seguindo algumas instruções definidas no documento

da Xilinx Writing Efficient Testbenches [85]. A arquitetura do testbench é apresentada na Fi-

gura 4.5. Nesta arquitetura é desenvolvido um modelo de referência que é capaz de gerar os

resultados corretos para a funcionalidade que está sendo testada. Dados de entrada são gerados

tanto para o modelo de referência quanto para o módulo que está sendo testado. Este módulo

recebe o nome de DUT (Design Under Test). O módulo gerador de estímulos é responsável por

ler os arquivos de entrada e estimular o DUT. Após a execução os dados gerados pelo modelo

de referência são comparados com resultados gerados pelo DUT e a partir daí é gerado um

relatório com os resultados do testbench. O testbench foi de fundamental importância para a

correção de erros nas máquinas de estado da interface e do core multiplicador.

Figura 4.5 Arquitetura do testbench
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4.6 Aplicação multiply

Para que o estudo de caso validasse todo o fluxo de projeto se fez necessário a implementação

de uma aplicação que utilizasse as funções do device driver do IPCommCore para realizar uma

multiplicação utilizando o core multiplicador. Este aplicativo recebeu o nome de multiply

e funciona da seguinte forma: multiply ‘n’ f1 f2 ... f(n*2)-1 f(n*2) onde

‘n’ corresponde ao número de multiplicações e os valores ‘f’ correspondem aos fatores da

multiplicação. Por exemplo, multiply 2 4 3 8 7 corresponde a realizar duas multipli-

cações, a primeira (4 * 3) e a segunda (8 * 7).

Para realizar a multiplicação utilizando o device driver, o aplicativo executa os seguintes

passos:

• Primeiramente é aberta a comunicação com o dispositivo através do comando

ipcc_drv_fd = open("/dev/ipcc_drv", O_RDWR)

• Depois, para a limpeza da interface do core reconfigurável, é executada a função

ioctl(ipcc_drv_fd, CLR_CMD, 0)

• Em seguida, é enviada para o dispositivo o número de multiplicações que serão realizadas

através do comando

write(ipcc_drv_fd, &numberOfMultiplications, 1)

• Os fatores da multiplicação são enviados ao core multiplicador através do comando

write(ipcc_drv_fd, multiplyBuffer,

(numberOfMultiplications*2))

• Para que a multiplicação seja realizada é necessário habilitar o processamento utilizando

o comando ioctl(ipcc_drv_fd, ENB_CMD, 0)

• Por fim os dados são lidos da memória do core multiplicador utilizando o comando

read(ipcc_drv_fd, multiplyResults,

(numberOfMultiplications*2))

O código-fonte completo da aplicação multiply está disponível no Apêndice A.
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4.7 Resultados obtidos

Baseado no estudo de caso aqui apresentado, algumas medições foram realizadas no intuito

de obter informações sobre o ganho de desempenho utilizando-se FPGAs e sobre a sobrecarga

gerada pela utilização de um sistema operacional. É importante salientar que diversas otimiza-

ções possíveis para a plataforma ainda não foram implementadas o que justifica os resultados

obtidos a seguir. Outros trabalhos estão sendo realizados no grupo de pesquisa e podem trazer

ganhos significativos a plataforma Aquarius II. Entre eles podemos citar o desenvolvimento

de cores reconfiguráveis de alto desempenho, que exploram o paralelismo dos algoritmos e

arquiteturas de memória mais sofisticadas, e estudo do particionamento [86, 87, 88, 89] e es-

calonamento [90, 91] de tarefas de hardware. Outras possíveis otimizações foram sugeridas

como trabalhos futuros e são discutidas no Capítulo 5.

4.7.1 Sobrecarga do sistema operacional

Nesta seção são apresentados alguns resultados relacionados a sobrecarga do sistema operaci-

onal. Para mensurar esta sobrecarga foram realizadas quatro operações no core multiplicador.

Na primeira operação foi realizada uma única multiplicação, na segunda duas multiplicações,

na terceira quatro e na quarta oito. As quatro operações foram realizadas primeiramente atra-

vés do sistema operacional, utilizando a aplicação multiply apresentada na Seção 4.6, e em

seguida utilizando uma simples aplicação em C, rodando diretamente no NIOS, sem a presença

do uCLinux. A Tabela 4.1 apresenta as operações realizadas e os resultados obtidos. Os valores

dos fatores das multiplicações realizadas foram escolhidos aleatoriamente.

Como pode-se observar, a sobrecarga do sistema operacional é considerável. Entretanto,

a partir do momento que for processada uma grande massa de dados, esta sobrecarga será

desprezível.
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Tabela 4.1 Resultados obtidos na multiplicação em hardware com e sem sistema operacional

Número Multiplicações Tempos com Tempos sem
de realizadas sistema sistema

multiplicações operacional operacional

1 (2 * 3) 7,76 ms 5,3 µs
2 (4 * 5), (11 * 23) 10,64 ms 7,5 µs
4 (6 * 13), (12 * 17), 17,10 ms 11,7 µs

(7 * 8), (10 * 12),
8 (9 * 5), (4 * 19), 25,90 ms 20,2 µs

(5 * 5), (31 * 7),
(15 * 16), (21 * 5),
(32 * 3), (45 * 6),

4.7.2 Ganhos da multiplicação em hardware

Nesta seção são apresentados alguns resultados relacionados ao ganho de desempenho rea-

lizando as multiplicações em hardware. Para este estudo, as mesmas multiplicações da Se-

ção 4.7.1 foram realizadas. Contudo, desta vez elas foram realizadas primeiramente completa-

mente em software, ou seja, através do processador NIOS II, e em seguida utilizando o recurso

de hardware do co-processador baseado na arquitetura Virtex-II. As medições foram realizadas

com e sem o sistema operacional uCLinux e são apresentadas nas tabelas 4.2 e 4.3, respectiva-

mente.

Tabela 4.2 Resultados obtidos na multiplicação em hardware e em software com sistema operacional

Número Multiplicações Tempos com Tempos com
de realizadas multiplicação multiplicação

multiplicações em software em hardware

1 (2 * 3) 0,85 ms 7,76 ms
2 (4 * 5), (11 * 23) 2,41 ms 10,64 ms
4 (6 * 13), (12 * 17), 5,60 ms 17,10 ms

(7 * 8), (10 * 12),
8 (9 * 5), (4 * 19), 10,96 ms 25,9 ms

(5 * 5), (31 * 7),
(15 * 16), (21 * 5),
(32 * 3), (45 * 6),

Como pode-se observar na Tabela 4.2 o impacto do sistema operacional é muito maior
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na multiplicação em hardware. O motivo é a necessidade de utilização do device driver para

realizar as multiplicações. Para que o sistema operacional utilize o dispositivo é preciso: abrir o

dispositivo, escrever os dados, processar, ler os dados e só a partir daí fornecer o resultado para

o usuário. Em software, o código compilado realiza a multiplicação utilizando diretamente

instruções do processador. Contudo, esta realidade muda quando uma quantidade maior de

operações sobre os dados são executadas. A Figura 4.6 comprova esta tendência.

Figura 4.6 Relação entre os tempos de multiplicação em hardware e software com sistema operacional

Tabela 4.3 Resultados obtidos na multiplicação em hardware e em software sem sistema operacional

Número Multiplicações Tempos com Tempos com
de realizadas multiplicação multiplicação

multiplicações em software em hardware

1 (2 * 3) 2,44 µs 5,30 µs
2 (4 * 5), (11 * 23) 2,84 µs 7,50 µs
4 (6 * 13), (12 * 17), 3,80 µs 11,70 µs

(7 * 8), (10 * 12),
8 (9 * 5), (4 * 19), 5,60 µs 20,2 µs

(5 * 5), (31 * 7),
(15 * 16), (21 * 5),
(32 * 3), (45 * 6),
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Com a ausência do sistema operacional, a diferença relativa entre a multiplicação em hard-

ware e em software são mais suaves. Contudo, o software ainda apresenta um desempenho

melhor. As razões para este fato são: a largura do barramento de apenas 8 bits e a sobrecarga

com protocolos de sincronismo para transferência dos dados limitam a taxa de transferência;

a plataforma de controle apresenta um clock de 50 MHz enquanto a plataforma reconfigurá-

vel utiliza um clock de 24 MHz; e o estudo de caso utilizado não explora a maior vantagem

oferecida pelo FPGA, o paralelismo.

Figura 4.7 Relação entre os tempos de multiplicação em hardware e software sem sistema operacional

4.8 Conclusões

O estudo de caso apresentado neste capítulo foi capaz de validar todo o fluxo proposto e imple-

mentado para a plataforma Aquarius II. Foram apresentados os passos necessários para criação

de um core reconfigurável para a plataforma. Também foi possível observar através das medi-

ções realizadas, que a sobrecarga provocada pelo sistema operacional é bastante significativa

entretanto, as vantagens trazidas por sua utilização podem justificar estas perdas. Para que
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os ganhos de desempenho através da execução de algoritmos em hardware sejam realmente

consideráveis é fundamental a implementação das otimizações propostas no Capítulo 5.
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Conclusões e trabalhos futuros

Neste trabalho foi desenvolvida uma plataforma híbrida para o desenvolvimento de sistemas

computacionais reconfiguráveis, controlada por um sistema operacional que recebeu o nome

de Aquarius II. A plataforma é funcional e permite que algoritmos que necessitem aceleração

em sua execução possam utilizar co-processadores embarcados em dispositivos lógicos reconfi-

guráveis mais especificamente em um FPGA Virtex-II. Além disso, as características presentes

na primeira versão da Aquarius foram preservadas, ou seja, a Aquarius II também realiza a

reconfiguração total e parcial do FPGA. Esta característica pode ser explorada em diversas

aplicações futuras.

Outras plataformas foram discutidas no Capítulo 2 [15, 92, 8, 13] e apresentam propostas

semelhantes a deste trabalho porém, com focos diferenciados. Esta plataforma oferece, através

de um sistema operacional, reconfiguração dinâmica total e parcial de um FPGA além de comu-

nicação com os IPCores configurados nele. Também oferece flexibilidade no desenvolvimento

dos IPCores através de uma interface padrão de comunicação.

O sistema operacional uCLinux, utilizado na plataforma, realmente cria uma abstração de

como as tarefas estão sendo executadas, possibilitando ao desenvolvedor uma transparência na

utilização dos algoritmos implementados em hardware. Entretanto, para que esta transparência

seja real é necessário o desenvolvimento prévio de uma biblioteca de componentes de hardware

que possam ser utilizados pelo desenvolvedor, semelhante a realidade presente nas bibliotecas

de software. O grupo de pesquisa de alto desempenho do grupo de Engenharia da Computação

(GRECO) do Centro de Informática da UFPE (HPCIn), já está desenvolvendo uma biblioteca

de algoritmos para cálculos científicos em hardware baseado na biblioteca de software PETSc

[93]. Quando esta biblioteca for finalizada, será possível incorporá-la ao uCLinux para que

aplicações que utilizem esta biblioteca, possam ser executadas na plataforma Aquarius II. A

sobrecarga gerada pela utilização do sistema operacional, apresentada na Seção 4.7.1, não foi
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considerada significativa dada as vantagens trazidas com a sua utilização, quando do uso efici-

ente do co-processador em aplicações massiva de dados.

O estudo de caso apresentado no Capítulo 4, mostrou todos os passos necessários para

definição de um core reconfigurável para a plataforma e também validou todo este fluxo através

da implementação do core multiplicador, desde a aplicação em C, até o núcleo processador em

hardware. Os resultados obtidos na análise da execução do core multiplicador evidenciaram a

sobrecarga inserida com a utilização do sistema operacional uCLinux.

A Aquarius II ainda não apresenta um excelente desempenho porém, diversas modifica-

ções já foram identificadas como: aumento da largura do barramento de dados; aumento da

freqüência de operação da plataforma reconfigurável; e outras otimizações nos cores envolvi-

dos. Melhorias em todas as camadas são possíveis, o que viria a possibilitar o uso da plataforma

em aplicações de alto desempenho. A reconfiguração parcial do FPGA também possibilita que

aplicações futuras explorem melhor os recursos oferecidos pela tecnologia. Contudo, é funda-

mental salientar que a evolução da plataforma, que possibilitará a sua utilização em aplicações

reais, só será possível se as otimizações propostas forem implementadas. O domínio completo

das ferramentas de desenvolvimento é imprescindível neste processo.

5.1 Trabalhos futuros

Com relação a trabalhos futuros é possível citar: diversas otimizações das funcionalidades da

plataforma, foram identificadas possíveis otimizações na plataforma de controle, na plataforma

reconfigurável e na interface de comunicação; o desenvolvimento de bibliotecas de algorit-

mos, implementados em hardware, semelhante ao estudo de caso apresentado no Capítulo 4; e

exploração de paralelismo no desenvolvimento dos algoritmos dos cores reconfiguráveis.

Na plataforma de controle pode-se implementar recursos como interrupção (irq) e DMA

(Direct Memory Access) para controle da transferência de dados entre as plataformas. Atual-

mente, o sincronismo da comunicação entre as plataformas é realizado utilizando-se “pooling”.

A plataforma de controle está constantemente checando o status da plataforma reconfigurável.
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A plataforma reconfigurável poderia conter mais FPGAs, ou seja, na verdade várias placas

de desenvolvimento poderiam estar conectadas a plataforma de controle, através do IPSelect-

Map e IPCommCore, criando assim uma plataforma reconfigurável multi-FPGA. Esta aborda-

gem aumentaria consideravelmente o poder computacional da plataforma. Contudo, a interface

padrão de comunicação e os device drivers do uCLinux, precisariam sofrer algumas modifica-

ções para dar suporte a esta arquitetura. A largura do barramento utilizado para comunicação

das plataformas também poderia ser aumentada. Atualmente o barramento utiliza apenas 8 bits.

O desenvolvimento de bibliotecas de cores reconfiguráveis é fundamental para a evolução

da plataforma. São estas bibliotecas, juntamente com o suporte do sistema operacional, que irão

tornar o desenvolvimento de sistemas utilizando lógica reconfigurável fácil para o desenvolve-

dor. Contudo, para que estas bibliotecas apresentem um desempenho significativo, é necessário

explorar o paralelismo existente nos algoritmos. As possíveis arquiteturas de memória são a

peça chave para a exploração desse paralelismo e já estão sendo estudadas pelo grupo de pes-

quisa. Outras características como pipelines internos ao core podem ser exploradas, permitindo

que a leitura, processamento e escrita de dados sejam realizados em paralelo.





APÊNDICE A

Códigos-fonte da plataforma Aquarius II

A.1 Device Drivers - Arquivos ipcc_drv.c e ipcc_drv.h

A.1.1 ipcc_drv.c

#include <linux/module.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/major.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/fs.h>

#include <linux/cdev.h>

#include <linux/errno.h>

#include <linux/uio.h>

#include <linux/ioport.h>

#include <asm/io.h>

#include <asm/uaccess.h>

#include "ipcc_drv.h"

struct ipcc_drv_dev_struct {

struct cdev cdev;

char *ipcc_drv_buffer_in;

char *ipcc_drv_buffer_out;

};

struct ipcc_drv_dev_struct _ipcc_drv_dev;
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int ipcc_drv_major = IPCC_DRV_MAJOR;

int ipcc_drv_minor = 0;

static int ipcc_drv_open(struct inode *inode, struct file *file)

{

struct ipcc_drv_dev_struct *dev;

dev = container_of(inode->i_cdev,

struct ipcc_drv_dev_struct, cdev);

file->private_data = dev;

// caso o ponteiro para qualquer um dos buffers nao

// esteja NULL device ja esta aberto

if(dev->ipcc_drv_buffer_in || dev->ipcc_drv_buffer_out) {

printk("IPCommCore busy (already opened)");

return -EBUSY;

}

if (!(request_mem_region((unsigned long)IPCC_DRV_BASE,

IPCC_DRV_SIZE, "ipcc_drv")))

return -1;

dev->ipcc_drv_buffer_in = (char *) kmalloc

(IPCC_DRV_BUFFER_SIZE, GFP_KERNEL);

dev->ipcc_drv_buffer_out = (char *) kmalloc

(IPCC_DRV_BUFFER_SIZE, GFP_KERNEL);

printk("IPCommCore successfuly opened\n");

return 0;

}

static int ipcc_drv_release (struct inode *inode,
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struct file *file)

{

struct ipcc_drv_dev_struct *dev =

(struct ipcc_drv_dev_struct*) file->private_data;

if(dev->ipcc_drv_buffer_in) {

kfree(dev->ipcc_drv_buffer_in);

dev->ipcc_drv_buffer_in = NULL;

}

if(dev->ipcc_drv_buffer_out) {

kfree(dev->ipcc_drv_buffer_out);

dev->ipcc_drv_buffer_out = NULL;

}

release_mem_region((unsigned long)IPCC_DRV_BASE,

IPCC_DRV_SIZE);

printk("IPCommCore closed\n");

return 0;

}

static int ipcc_drv_ioctl(struct inode *inode,

struct file *file,

unsigned int cmd, unsigned long arg)

{

int *devcmdaddr = (int*)(IPCC_DRV_BASE + 4);

switch(cmd) {

case 0:

outl_p(0, devcmdaddr);

break;
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case 1:

outl_p(1, devcmdaddr);

break;

case 2:

inl_p(devcmdaddr);

default:

return -EINVAL;

}

return 0;

}

static ssize_t ipcc_drv_write(struct file *file,

const char __user * udata,

size_t count, loff_t *ppos) {

struct ipcc_drv_dev_struct *dev =

(struct ipcc_drv_dev_struct*) file->private_data;

char *devbuf = dev->ipcc_drv_buffer_in;

int *devaddr = (int*)(IPCC_DRV_BASE);

unsigned long dout = 0;

int i = 0;

// copia os dados da area do usuario para a area do kernel

if(copy_from_user(devbuf, udata, count)) {

printk("IPCommCore unable to copy from userspace\n");

return -EFAULT;

}

// envia os dados para o ipcommcore
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for(i = 0 ; i < count; i++) {

dout = (unsigned long) devbuf[i];

printk("\%d\n", dout);

outl_p(dout, devaddr);

}

return 0;

}

static ssize_t ipcc_drv_read(struct file *file,

const char __user * udata,

size_t count, loff_t *ppos) {

struct ipcc_drv_dev_struct *dev =

(struct ipcc_drv_dev_struct*) file->private_data;

char *devbuf = dev->ipcc_drv_buffer_out;

int *devaddr = (int*)(IPCC_DRV_BASE);

unsigned long din = 0;

int i = 0;

// le os dados do ipcommcore

for(i = 0 ; i < count; i++) {

din = inl_p(devaddr);

printk("%d\n", din);

devbuf[i] = (char) din;

}

// copia os dados do espaco do kernel para

// o espaco do usuario

if(copy_to_user(udata, devbuf, count)) {
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printk("IPCommCore unable to copy to userspace\n");

return -EFAULT;

}

return 0;

}

static struct file_operations ipcc_drv_fops = {

.open = ipcc_drv_open,

.release = ipcc_drv_release,

.write = ipcc_drv_write,

.read = ipcc_drv_read,

.owner = THIS_MODULE,

.ioctl = ipcc_drv_ioctl,

};

static int __init ipcc_drv_init(void)

{

dev_t devno;

if (!(request_mem_region((unsigned long)IPCC_DRV_BASE,

IPCC_DRV_SIZE, "ipcc_drv")))

return -1;

devno = MKDEV(ipcc_drv_major, ipcc_drv_minor);

cdev_init(&_ipcc_drv_dev.cdev, &ipcc_drv_fops);

_ipcc_drv_dev.cdev.owner = THIS_MODULE;

_ipcc_drv_dev.ipcc_drv_buffer_in = NULL;

_ipcc_drv_dev.ipcc_drv_buffer_out = NULL;

if(register_chrdev_region(devno, 1, "ipcc_drv")) {

printk("IPCommCore Major device number \%d unavaliable",

ipcc_drv_major);
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goto error1;

}

if(cdev_add(&_ipcc_drv_dev.cdev, devno, 1)) {

printk("IPCommCore error adding character device");

} else {

printk("IPCommCore loaded at 0x\%x\n", IPCC_DRV_BASE);

printk("Buffer size is: 0x\%x bytes\n",

IPCC_DRV_BUFFER_SIZE);

}

unregister_chrdev_region(devno, 1);

error1:

release_mem_region((unsigned long)IPCC_DRV_BASE,

IPCC_DRV_SIZE);

return 0;

}

static void __exit ipcc_drv_exit(void)

{

release_mem_region((unsigned long)IPCC_DRV_BASE,

IPCC_DRV_SIZE);

}

module_init(ipcc_drv_init);

module_exit(ipcc_drv_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");
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A.1.2 ipcc_drv.h

#ifndef __IPCC_DRV_H__

#define __IPCC_DRV_H__

#include <linux/module.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/major.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/fs.h>

#include <linux/cdev.h>

#include <linux/errno.h>

#include <linux/uio.h>

#include <linux/ioport.h>

#include <asm/io.h>

#include <asm/uaccess.h>

#define IPCC_DRV_BASE na_ipcommcore_0

#define IPCC_DRV_CMD na_ipcommcore_0 + 4

#define IPCC_DRV_SIZE na_ipcommcore_0_size

#define IPCC_DRV_MAJOR 240

#define IPCC_DRV_BUFFER_SIZE 128

#define ENB_CMD 0

#define CLR_CMD 1

#endif
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A.2 IPCommCore - Arquivo ipcommcore.vhd

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ipcommcore is

Port (

-- sinais conectados a interface do core

RST : out std_logic;

ACK : in std_logic;

CLR : out std_logic;

ENB : out std_logic;

WR : out std_logic;

RD : out std_logic;

DATA_IN : out std_logic_vector(7 downto 0);

DATA_OUT : in std_logic_vector(7 downto 0);

DONE : in std_logic;

-- sinais conectados ao barramento avalon

CLK : in std_logic;

RESET_N : in std_logic;

CHIPSELECT : in std_logic;

WRITE : in std_logic;

WRITEDATA : in std_logic_vector(31 downto 0);

READ : in std_logic;

READDATA : out std_logic_vector(31 downto 0);

WAITREQUEST : out std_logic;

ADDRESS : in std_logic;
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);

end ipcommcore;

architecture Behavioral of ipcommcore is

-- declaracao dos estados da maquina de estados do

-- IPCommCore

type state_type is (INITIALIZE, WAITING, WAIT_ACK_HIGH,

WAIT_ACK_LOW, WAIT_WRITE_LOW, WAIT_READ_LOW,

CLEAR_WAIT, WAIT_DONE);

signal state : state_type;

-- declaracao dos sinais utilizados no modulo

begin

process (CLK,RESET_N)

variable dataTemp : std_logic_vector

(31 downto 0) := x"00000000";

begin

if (RESET_N = ’0’) then

CLR <= ’1’;

ENB <= ’1’;

WR <= ’1’;

RD <= ’1’;

RST <= ’0’;

DATA_IN <= "00000000";

READDATA <= x"00000000";

WAITREQUEST <= ’0’;
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state <= INITIALIZE;

elsif (CLK = ’0’ and CLK’event) then

case state is

when INITIALIZE =>

-- inicializacao dos sinais

CLR <= ’1’;

ENB <= ’1’;

WR <= ’1’;

RD <= ’1’;

RST <= ’1’;

DATA_IN <= "00000000";

READDATA <= x"00000000";

WAITREQUEST <= ’0’;

-- inicializacao das variaveis

dataTemp := x"00000000";

state <= WAITING;

when WAITING =>

if CHIPSELECT = ’1’ and WRITE = ’1’ then

-- se houver escrita no endereco 0

-- envia dado para o core

if ADDRESS = ’0’ then

-- sinaliza wait para o barramento

WAITREQUEST <= ’1’;

-- le o dado a ser escrito

dataTemp := WRITEDATA;

-- disponibiliza o sinal na porta
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-- de saida

DATA_IN <= dataTemp(7 downto 0);

-- ativa o sinal de escrita

WR <= ’0’;

-- proximo estado

state <= WAIT_ACK_LOW;

-- se houver escrita no endereco 1

-- é comando

else

-- caso seja um comando de ENB,

-- habilita o core

if WRITEDATA(0) = ’0’ then

WAITREQUEST <= ’1’;

ENB <= ’0’;

state <= WAIT_DONE;

-- caso seja um comando de CLR,

-- limpa o core

else

WAITREQUEST <= ’1’;

CLR <= ’0’;

state <= WAIT_ACK_LOW;

end if;

end if;

elsif CHIPSELECT = ’1’ and READ = ’1’ then

-- sinaliza wait para o barramento

WAITREQUEST <= ’1’;

-- sinaliza que deseja fazer uma leitura

RD <= ’0’;
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state <= WAIT_ACK_LOW;

else

state <= WAITING;

end if;

-- aguarda o ACK do comando pela interface

-- do core

when WAIT_ACK_LOW =>

if ACK = ’0’ then

state <= WAIT_ACK_HIGH;

else

state <= WAIT_ACK_LOW;

end if;

-- aguarda o fim da execucao do comando,

-- ou seja, ACK = ’0’

when WAIT_ACK_HIGH =>

if ACK = ’1’ then

state <= CLEAR_WAIT;

else

state <= WAIT_ACK_HIGH;

end if;

-- estado que libera o barramento avalon

when CLEAR_WAIT =>

-- libera o barramento

WAITREQUEST <= ’0’;

if WRITE = ’1’ then

-- e um comando de escrita normal
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if ADDRESS = ’0’ then

-- garante o sinal de escrita

-- desabilitado

WR <= ’1’;

-- caso contrario e um comando para

-- a interface

else

CLR <= ’1’;

ENB <= ’1’;

end if;

state <= WAIT_WRITE_LOW;

elsif READ = ’1’ then

-- garante o sinal de leitura

-- desabilitado

RD <= ’1’;

-- le o dado de saida da interface

-- do core

dataTemp(7 downto 0) := DATA_OUT;

-- coloca o dado de saida no

-- barramento

READDATA <= dataTemp;

state <= WAIT_READ_LOW;

else

state <= WAITING;

end if;

when WAIT_WRITE_LOW =>

if WRITE = ’0’ then
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state <= WAITING;

else

state <= WAIT_WRITE_LOW;

end if;

when WAIT_READ_LOW =>

if READ = ’0’ then

state <= WAITING;

else

state <= WAIT_READ_LOW;

end if;

when WAIT_DONE =>

if DONE = ’0’ then

-- desativa o sinal de inicio

-- de processamento

ENB <= ’1’;

WAITREQUEST <= ’0’;

state <= WAIT_WRITE_LOW;

else

state <= WAIT_DONE;

end if;

when OTHERS =>

state <= INITIALIZE;

end case;

end if;

end process;
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end Behavioral;

A.3 Interface do Core - Arquivo core_interface.vhd

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity core_interface is

Port (

-- sinais genericos

CLK : in std_logic;

-- sinais associados a interface com o IPCommCore

-- na Altera

RST : in std_logic;

CLR : in std_logic;

ENB : in std_logic;

WR : in std_logic;

RD : in std_logic;

DATA_IN : in std_logic_vector(7 downto 0);

DATA_OUT : out std_logic_vector(7 downto 0);

DONE : out std_logic;

ACK : out std_logic;

-- sinais associados a memoria de entrada

DATA_MEM_IN : out std_logic_vector(7 downto 0);

ADDR_MEM_IN : out std_logic_vector(3 downto 0);

WR_MEM_IN : out std_logic;
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-- sinais associados a memoria de saida

ADDR_MEM_OUT : out std_logic_vector(3 downto 0);

DATA_MEM_OUT : in std_logic_vector(7 downto 0);

-- sinais associados ao core multiplicador

PROCESS_DONE : in std_logic;

PROCESS_ENB : out std_logic;

-- outros sinais

MUX1_SEL : out std_logic;

MUX2_SEL : out std_logic;

);

end core_interface;

architecture Behavioral of core_interface is

-- possiveis estados para a maquina de estados

type state_type is (INITIALIZE, WAITING, WRITE_DATA,

READ_DATA_1, READ_DATA_2, PROCESSING,

WAIT_WR_HIGH, WAIT_RD_HIGH, WAIT_CLR_HIGH,

WAIT_ENB_HIGH, CLEAR);

signal state : state_type;

-- declaracao dos sinais utilizados no modulo

begin

process (CLK,RST)

variable fifo_in_addr : std_logic_vector

(3 downto 0) := "0000";

variable fifo_out_addr : std_logic_vector

(3 downto 0) := "0000";



82 APÊNDICE A CÓDIGOS-FONTE DA PLATAFORMA AQUARIUS II

begin

if (RST = ’0’) then

state <= INITIALIZE;

DATA_OUT <= "00000000";

DONE <= ’1’;

ACK <= ’1’;

DATA_MEM_IN <= "00000000";

ADDR_MEM_IN <= "0000";

WR_MEM_IN <= ’0’;

ADDR_MEM_OUT <= "0000";

PROCESS_ENB <= ’0’;

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= ’0’;

elsif (CLK=’0’ and CLK’event) then

case state is

when INITIALIZE =>

DATA_OUT <= "00000000";

DONE <= ’1’;

ACK <= ’1’;

DATA_MEM_IN <= "00000000";

ADDR_MEM_IN <= "0000";

WR_MEM_IN <= ’0’;

ADDR_MEM_OUT <= "0000";

PROCESS_ENB <= ’0’;

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= ’0’;

state <= WAITING;
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when WAITING =>

if WR = ’0’ then

-- sinaliza para o barramento que

-- recebeu o sinal

ACK <= ’0’;

ADDR_MEM_IN <= fifo_in_addr;

DATA_MEM_IN <= DATA_IN;

WR_MEM_IN <= ’1’;

state <= WRITE_DATA;

elsif RD = ’0’ then

-- sinaliza para o barramento que

-- recebeu o sinal

ACK <= ’0’;

ADDR_MEM_OUT <= fifo_out_addr;

state <= READ_DATA_1;

elsif ENB = ’0’ then

-- habilita o core para processamento

PROCESS_ENB <= ’1’;

-- libera a memoria para acesso via

-- core multiplicador

MUX1_SEL <= ’1’;

MUX2_SEL <= ’1’;

state <= PROCESSING;

elsif CLR = ’0’ then

-- sinaliza para o barramento que

-- recebeu o sinal
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ACK <= ’0’;

state <= CLEAR;

else

state <= WAITING;

end if;

when CLEAR =>

ACK <= ’1’;

-- limpa os enderecos da fifo

fifo_in_addr := "0000";

fifo_out_addr := "0000";

state <= WAIT_CLR_HIGH;

when WAIT_CLR_HIGH =>

-- espera que o sinal de escrita suba

if CLR = ’1’ then

state <= WAITING;

else

state <= WAIT_CLR_HIGH;

end if;

when WRITE_DATA =>

-- sinaliza para o barramento que ja foi

-- finalizado o processo

ACK <= ’1’;

WR_MEM_IN <= ’0’;

-- implementa um buffer circular
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if fifo_in_addr = "1111" then

fifo_in_addr := "0000";

else

fifo_in_addr := fifo_in_addr + 1;

end if;

state <= WAIT_WR_HIGH;

when WAIT_WR_HIGH =>

-- espera que o sinal de escrita suba

if WR = ’1’ then

state <= WAITING;

else

state <= WAIT_WR_HIGH;

end if;

when READ_DATA_1 =>

-- implementa o buffer circular

if fifo_out_addr = "1111" then

fifo_out_addr := "0000";

else

fifo_out_addr := fifo_out_addr + 1;

end if;

state <= READ_DATA_2;

when READ_DATA_2 =>

-- sinaliza para o barramento que ja foi

-- finalizado o processo

ACK <= ’1’;

DATA_OUT <= DATA_MEM_OUT;
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state <= WAIT_RD_HIGH;

when WAIT_RD_HIGH =>

-- espera que o sinal de leitura suba

if RD = ’1’ then

state <= WAITING;

else

state <= WAIT_RD_HIGH;

end if;

when PROCESSING =>

if PROCESS_DONE = ’1’ then

-- baixa o sinal de inicio de

-- processamento

PROCESS_ENB <= ’0’;

-- retoma o controle do acesso a

-- memoria

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= ’0’;

-- envia sinal de fim de processamento

DONE <= ’0’;

state <= WAIT_ENB_HIGH;

else

state <= PROCESSING;

end if;

when WAIT_ENB_HIGH =>

-- espera que o sinal de habilitacao suba

if ENB = ’1’ then
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-- limpa o sinal de final de

-- processamento

DONE <= ’1’;

state <= WAITING;

else

state <= WAIT_ENB_HIGH;

end if;

when OTHERS =>

state <= INITIALIZE;

end case;

end if;

end process;

end Behavioral;

A.4 Core Multiplicador - Arquivo multiplier_core.vhd

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity multiplier_core is

Port (

-- sinais associados ao core da interface

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;
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PROCESS_DONE : out std_logic;

PROCESS_ENB : in std_logic;

-- sinais associados a memoria de entrada

ADDR_MEM_IN_A : out std_logic_vector(3 downto 0);

ADDR_MEM_IN_B : out std_logic_vector(3 downto 0);

DATA_MEM_IN_A : in std_logic_vector(7 downto 0);

DATA_MEM_IN_B : in std_logic_vector(7 downto 0);

-- sinais associados a memoria de saida

DATA_MEM_OUT_A : out std_logic_vector

(7 downto 0);

DATA_MEM_OUT_B : out std_logic_vector

(7 downto 0);

WR_MEM_OUT_A : out std_logic;

WR_MEM_OUT_B : out std_logic;

ADDR_MEM_OUT_A : out std_logic_vector

(3 downto 0);

ADDR_MEM_OUT_B : out std_logic_vector

(3 downto 0)

);

end multiplier_core;

architecture Behavioral of multiplier_core is

-- possiveis estados para a maquina de estados

type state_type is (INITIALIZE, WAITING, READ_PARAMETERS,

READ_DATA_1, READ_DATA_2, MULTIPLY, WRITE_DATA_1,

WRITE_DATA_2, REFRESH_MEMORY_ADDRESS,

END_PROCESS);

signal state : state_type;
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-- declaracao dos sinais utilizados no modulo

begin

process (CLK,RST)

variable numberOfMultiplications : std_logic_vector

(7 downto 0) := "00000000";

variable multiplyResult : std_logic_vector

(15 downto 0) := x"0000";

variable addr_mem_in_a_var : std_logic_vector

(3 downto 0) := "0000";

variable addr_mem_in_b_var : std_logic_vector

(3 downto 0) := "0000";

variable addr_mem_out_a_var : std_logic_vector

(3 downto 0) := "0000";

variable addr_mem_out_b_var : std_logic_vector

(3 downto 0) := "0000";

begin

if (RST =’0’) then

ADDR_MEM_IN_A <= "0000";

ADDR_MEM_IN_B <= "0000";

ADDR_MEM_OUT_A <= "0000";

ADDR_MEM_OUT_B <= "0000";

DATA_MEM_OUT_A <= "00000000";

DATA_MEM_OUT_B <= "00000000";

WR_MEM_OUT_A <= ’0’;

WR_MEM_OUT_B <= ’0’;

PROCESS_DONE <= ’0’;
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state <= INITIALIZE;

elsif (CLK=’0’ and CLK’event) then

case state is

when INITIALIZE =>

ADDR_MEM_IN_A <= "0000";

ADDR_MEM_IN_B <= "0000";

ADDR_MEM_OUT_A <= "0000";

ADDR_MEM_OUT_B <= "0000";

DATA_MEM_OUT_A <= "00000000";

DATA_MEM_OUT_B <= "00000000";

WR_MEM_OUT_A <= ’0’;

WR_MEM_OUT_B <= ’0’;

PROCESS_DONE <= ’0’;

numberOfMultiplications := "00000000";

multiplyResult := x"0000";

addr_mem_in_a_var := "0001";

addr_mem_in_b_var := "0010";

addr_mem_out_a_var := "0000";

addr_mem_out_b_var := "0001";

state <= WAITING;

when WAITING =>

if PROCESS_ENB = ’1’ then

-- seta o endereco do inicio da area de

-- dados na memoria

state <= READ_PARAMETERS;

else
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state <= WAITING;

end if;

when READ_PARAMETERS =>

-- le os parametros necessarios para o

-- funcionamento do core

-- neste caso le o numero de multiplicacoes

--que serao realizadas

numberOfMultiplications :=

DATA_MEM_IN_A;

state <= READ_DATA_1;

when READ_DATA_1 =>

-- garante que o sinal de escrita na memoria

-- de saida esteja desabilitado

WR_MEM_OUT_A <= ’0’;

WR_MEM_OUT_B <= ’0’;

-- checa se o numero de multiplicacoes e

-- igual a zero

if numberOfMultiplications = "00000000" then

PROCESS_DONE <= ’1’;

state <= END_PROCESS;

else

ADDR_MEM_IN_A <=

addr_mem_in_a_var;

ADDR_MEM_IN_B <=

addr_mem_in_b_var;

state <= READ_DATA_2;

end if;
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when READ_DATA_2 =>

-- atualiza os enderecos de leitura da

-- memoria

addr_mem_in_a_var :=

addr_mem_in_a_var + 2;

addr_mem_in_b_var :=

addr_mem_in_b_var + 2;

state <= MULTIPLY;

when MULTIPLY =>

-- realiza a multiplicacao

multiplyResult := DATA_MEM_IN_A *

DATA_MEM_IN_B;

numberOfMultiplications :=

numberOfMultiplications - 1;

state <= WRITE_DATA_1;

when WRITE_DATA_1 =>

-- seta os enderecos para escrita

ADDR_MEM_OUT_A <=

addr_mem_out_a_var;

ADDR_MEM_OUT_B <=

addr_mem_out_b_var;

state <= WRITE_DATA_2;

when WRITE_DATA_2 =>

-- escreve o resultado da multiplicacao na

-- memoria de saida
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-- o tipo de ordenacao utilizado e little

-- endian

-- os enderecos ja foram setados

-- anteriormente

DATA_MEM_OUT_A <= multiplyResult

(7 downto 0);

DATA_MEM_OUT_B <= multiplyResult

(15 downto 8);

-- ativa os pinos de escrita

WR_MEM_OUT_A <= ’1’;

WR_MEM_OUT_B <= ’1’;

-- atualiza os enderecos de escrita na

-- memoria

addr_mem_out_a_var :=

addr_mem_out_a_var + 2;

addr_mem_out_b_var :=

addr_mem_out_b_var + 2;

state <= READ_DATA_1;

when END_PROCESS =>

if PROCESS_ENB = ’0’ then

PROCESS_DONE <= ’0’;

state <= INITIALIZE;

else

state <= END_PROCESS;

end if;

when OTHERS =>
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state <= INITIALIZE;

end case;

end if;

end process;

end Behavioral;

A.5 Aplicação de alto nível

(multiply) - Arquivos multiply.c e multiply.h

A.5.1 multiply.c

#include <fcntl.h>

#include <stdio.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

#include "multiply.h"

void help(char **argv)

{

printf("IPCommCore:\n");

printf("%s n p1 p2 ... pn-1 pn \n", argv[0]);

printf("n - number of multiplications \n");

printf("p1..pn - multiplications factors always multiples
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of 2\n");

printf("obs - each multiplication receives two factors\n");

}

int main(int argc, char **argv)

{

int wtot;

int numberOfMultiplications = 0;

char *multiplyBuffer;

char *multiplyResults;

int ipcc_drv_fd;

int i = 0;

if (argc > 1) {

numberOfMultiplications = atoi(argv[1]);

// o numero de argumentos deve ser igual ao numero

// de multiplicacoes

// multiplicados por 2 mais os dois parametros extras

if(argc == (numberOfMultiplications * 2) + 2) {

// aloca espaco para o buffer de multiplicacao e de

// resultados

multiplyBuffer = (char*) malloc

(numberOfMultiplications * 2 * sizeof(char));

if(!multiplyBuffer) {

perror("malloc");

exit(-1);

}

multiplyResults = (char*) malloc

(numberOfMultiplications * 2 * sizeof(char));



96 APÊNDICE A CÓDIGOS-FONTE DA PLATAFORMA AQUARIUS II

if(!multiplyResults) {

perror("malloc");

exit(-1);

}

// converter todos os valores passados como

// parametro para inteiro e coloca-os no buffer

// que sera passado para o multiplicador em

// hardware

for(i = 0; i < (numberOfMultiplications * 2); i++) {

multiplyBuffer[i] = atoi(argv[i+2]);

}

// abre a comunicacao com o driver do dispositivo

ipcc_drv_fd = open("/dev/ipcc_drv", O_RDWR);

if(ipcc_drv_fd <= 0) {

perror("ipcc_drv");

exit(-1);

}

// limpa as fifos do core

ioctl(ipcc_drv_fd, CLR_CMD, 0);

// escreve o numero de multiplicacoes que serao

// realizadas

wtot = write(ipcc_drv_fd,

&numberOfMultiplications, 1);

if(wtot < 0) {

perror("ipcc_drv");

exit(-1);

}
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// escreve os parametros da multiplicacao

wtot = write(ipcc_drv_fd, multiplyBuffer,

(numberOfMultiplications*2));

if(wtot < 0) {

perror("ipcc_drv");

exit(-1);

}

// habilita o core para realizar as multiplicacoes

ioctl(ipcc_drv_fd, ENB_CMD, 0);

// le os resultados da multiplicacao

wtot = read(ipcc_drv_fd, multiplyResults,

(numberOfMultiplications*2));

if(wtot < 0) {

perror("ipcc_drv");

exit(-1);

}

// imprimi os resultados

int tempResult = 0;

for(i = 0; i < numberOfMultiplications; i++) {

tempResult = multiplyResults[i*2];

tempResult += (multiplyResults[i*2 + 1] << 8);

printf("(\%d * \%d) = \%d\n", multiplyBuffer[i*2],

multiplyBuffer[i*2+1], tempResult);

}

// libera a memoria dos buffer

free(multiplyBuffer);

free(multiplyResults);

// fecha a comunicacao com o driver do dispositivo
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close(ipcc_drv_fd);

}

else {

help(argv);

return 1;

}

}

else {

help(argv);

return 1;

}

return 0;

}

A.5.2 multiply.h

#ifndef _MULTIPLY_H_

#define _MULTIPLY_H_

#define ENB_CMD 0

#define CLR_CMD 1

#endif //_MULTIPLY_H_
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