
JOSÉ ARTUR QUILICI GONZALEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

UMA METODOLOGIA DE PROJETOS PARA CIRCUITOS COM 
RECONFIGURAÇÃO DINÂMICA DE HARDWARE APLICADA A 

SUPPORT VECTOR MACHINES 
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo para a 
obtenção do Título de Doutor em 
Engenharia, junto ao Departamento de 
Sistemas Eletrônicos. 
 
Área de Concentração: 
Microeletrônica 
 
Orientador: Prof. Dr. Wang Jiang Chau 

 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2006 



 ii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos entes queridos, pelo incentivo e 
apoio, dedico este modesto trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

AGRADECIMENTOS 
 
 
Ao amigo e orientador, Prof. Dr. Wang Jiang Chau, que inúmeras vezes me ajudou a 
encontrar o melhor caminho 
 
À minha firme companheira, Vivian Urquidi, pelo incansável apoio 
 
Às minhas irmãs e aos meus irmãos, com quem sempre compartilhei as belezas da 
vida, tornada mais bela pelos ensinamentos e exemplo de nossos admiráveis pais 
 
Aos colegas e às colegas, cuja solidariedade enaltece a dignidade humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iv

RESUMO 

 

Sistemas baseados em processadores de uso geral caracterizam-se pela 

flexibilidade a mudanças de projeto, porém com desempenho computacional 

abaixo daqueles baseados em circuitos dedicados otimizados. A implementação de 

algoritmos em dispositivos reconfiguráveis, conhecidos como Field Programmable 

Gate Arrays – FPGAs, oferece uma solução de compromisso entre a flexibilidade 

dos processadores e o desempenho dos circuitos dedicados, pois as FPGAs permitem 

que seus recursos de hardware sejam configurados por software, com uma 

granularidade menor que a do processador de uso geral e flexibilidade maior que a 

dos circuitos dedicados. As versões atuais de FPGAs apresentam um tempo de 

reconfiguração suficientemente pequeno para viabilizar sua reconfiguração 

dinâmica, i.e., mesmo com o dispositivo executando um algoritmo, a forma como 

seus recursos são dispostos pode ser alterada, oferecendo a possibilidade de 

particionar temporalmente um algoritmo. Novas linhas de FPGAs já são fabricadas 

com opção de reconfiguração dinâmica parcial, i.e., é possível reconfigurar áreas 

selecionadas de uma FPGA enquanto o restante continua em operação. No entanto, 

para que esta nova tecnologia se torne largamente difundida é necessário o 

desenvolvimento de uma metodologia própria, que ofereça soluções eficazes aos 

novos desdobramentos do projeto digital. Em particular, uma das principais 

dificuldades apresentadas por esta abordagem refere-se à maneira de particionar o 

algoritmo, de forma a minimizar o tempo necessário para completar sua tarefa. Este 

manuscrito oferece uma metodologia de projeto para dispositivos dinamicamente 

reconfiguráveis, com ênfase no problema do particionamento temporal de 

circuitos, tendo como aplicação alvo uma família de algoritmos, utilizados 

principalmente em Bioinformática, representada pelo classificador binário 

conhecido como Support Vector Machine. Algumas técnicas de particionamento 

para FPGA Dinamicamente Reconfigurável, especificamente aplicáveis ao 

particionamento de FSM, foram desenvolvidas para garantir que um projeto 

dominado por fluxo de controle seja mapeado numa única FPGA, sem alterar sua 

funcionalidade. 
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ABSTRACT 

 

Systems based on general-purpose processors are characterized by a flexibility to 

design changes, although with a computational performance below those based on 

optimized dedicated circuits. The implementation of algorithms in reconfigurable 

devices, known as Field Programmable Gate Arrays, FPGAs, offers a solution with 

a trade-off between the processor’s flexibility and the dedicated circuit’s 

performance. With FPGAs it is possible to have their hardware resources 

configured by software, with a smaller granularity than that of the general-purpose 

processor and greater flexibility than that of dedicated circuits. Current versions of 

FPGAs present a reconfiguration time sufficiently small as to make feasible 

dynamic reconfiguration, i.e., even with the device executing an algorithm, the way 

its resources are displayed can be modified, offering the possibility of temporal 

partitioning of an algorithm. New lines of FPGAs are already being manufactured 

with the option of partial dynamic reconfiguration, i.e. it is possible to reconfigure 

selected areas of an FPGA anytime, while the remainder area continue in operation. 

However, in order for this new technology to become widely adopted the 

development of a proper methodology is necessary, which offers efficient solutions 

to the new stages of the digital project. In particular, one of the main difficulties 

presented by this approach is related to the way of partitioning the algorithm, in order 

to minimize the time necessary to complete its task. This manuscript offers a project 

methodology for dynamically reconfigurable devices, with an emphasis on the 

problem of the temporal partitioning of circuits, having as a target application a 

family of algorithms, used mainly in Bioinformatics, represented by the binary 

classifier known as Support Machine Vector. Some techniques of functional 

partitioning for Dynamically Reconfigurable FPGA, specifically applicable to 

partitioning of FSMs, were developed to guarantee that a control flow dominated 

design be mapped in only one FPGA, without modifying its functionality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O propósito deste capítulo é apresentar os aspectos técnicos conjunturais que 

justificam a utilização de dispositivos de hardware com Reconfiguração Dinâmica 

para acelerar a execução de uma família de algoritmos. Com base neste contexto, são 

abordados de forma introdutória alguns dos aspectos teóricos do problema a ser 

tratado neste manuscrito e apresentados os objetivos gerais e específicos desta tese. 

 

1.1 Contexto 

 Até a década de 1990, o cenário para implementação de algoritmos estava 

fortemente polarizado entre duas classes de dispositivos: processadores de uso geral 

e ASICs (Application-Specific Integrated Circuit), autênticos representantes do 

Paradigma de Software e do Paradigma de Hardware. Embora o paradigma de 

software baseado no modelo de computação de Von Neumann forneça grande 

flexibilidade para adaptações e alterações de projeto, por depender de um 

processador multiuso, este paradigma geralmente apresenta desempenho 

computacional bem abaixo do paradigma de hardware, que, por sua vez, não permite 

alterações em campo no ASIC. 

 Com a introdução e o rápido desenvolvimento de FPGAs (Field 

Programmable Gate Array), o paradigma de hardware incorporou parte da 

flexibilidade dos microprocessadores e parte do alto desempenho computacional dos 

ASICs, podendo até mesmo superá-los em tarefas específicas. E com a emergência 

de tecnologias que permitem compilar diretamente uma implementação de software 

em hardware, o software está se tornando a linguagem predominante no projeto de 

sistemas [Pel e Thi 05]. 

 Mesmo com a acelerada evolução tecnológica das FPGAs, o que se verifica é 

que tanto o processador de uso geral quanto o ASIC continuam insubstituíveis em 

muitas aplicações, e que uma área integrada de expansão tecnológica está pouco a 

pouco se configurando. Uma análise de tendência de mercado de dispositivos 

eletrônicos revela uma crescente variedade de produtos e fabricantes, não sendo 

possível identificar qualquer produto que isoladamente domine uma grande parcela 

do mercado [Dhir 04]. Essa demanda por inovações tem impulsionado o 
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desenvolvimento de ferramentas voltadas a projetos de sistemas integrando os três 

paradigmas. 

 Apesar da incorporação de características importantes tanto do paradigma de 

software quanto do de hardware, projetos com FPGAs têm sido quase que 

exclusivamente desenvolvidos por engenheiros de hardware. É comum adaptar 

técnicas da Síntese de Alto Nível (HLS - High-Level Synthesis) inspiradas em 

ASICs, como captura do projeto, alocação, particionamento, escalonamento etc., para 

produzir uma representação intermediária, como HDL Estrutural, que seja aceita por 

back-end tools capazes de produzir a seqüência de bits que vai configurar a FPGA. 

Se visto desta forma, o projeto baseado em FPGAs guarda grande similaridade com o 

projeto baseado em ASICs, mas introduz novas complexidades a este ao viabilizar a 

implementação de um grande circuito em partições sucessivas numa única FPGA, 

temporalmente excludentes, como um circuito virtual baseado na técnica de 

memória virtual emprestada do paradigma de software. 

 Agora já não basta a visão meramente espacial de alocação de área para as 

regiões de um circuito particionado em vários ASICs, seguindo uma filosofia de 

balancear o tamanho dessas partições e minimizar os sinais de comunicação entre as 

partições (cutsize). É preciso considerar a dependência de dados na seqüência de 

partições das vias de dados, assim como um eventual particionamento temporal do 

controlador desse circuito. No projeto de FPGAs, há um deslocamento do foco de 

atenção do Domínio dos Recursos para o Domínio do Tempo. 

 Dessa forma, a FPGA,  ao tornar realidade a reconfiguração dinâmica, 

introduziu um novo eixo de tempo no Projeto Digital, particularmente na fase de 

Síntese de Alto Nível. E renovou o alerta de [McFar et al. 88] de que “... a Síntese de 

Alto Nível, definida como um problema abstrato e limitado de escalonamento e 

alocação, é bem entendida, havendo uma variedade de técnicas efetivas que têm sido 

aplicadas. No entanto, quando vista num contexto real, levantando questões tais 

como especificação e intervenção do projetista, a necessidade de tratar restrições 

complexas de tempo, e a relação da síntese com o projeto completo e o processo de 

fabricação, deixa várias questões abertas. Muito trabalho precisa ser feito antes que a 

síntese se torne efetivamente prática”.  
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 No processo de otimização do projeto e, conseqüentemente, do desempenho 

de um Circuito Integrado (CI), certos fatores como consumo de potência, 

testabilidade, área, velocidade, tempo de projeto, custo de produção, entre outros, 

têm sido detalhadamente estudados e aperfeiçoados nas várias etapas de 

planejamento e fabricação. Concomitantemente, verifica-se o desenvolvimento de 

eficientes Metodologias de Projetos de CIs, facilitando em grande medida a 

vigorosa expansão da microeletrônica nas últimas décadas. 

Para casos de aplicações específicas, tais como aqueles em que a velocidade 

do circuito é fator decisivo, recomenda-se o desenvolvimento de um ASIC, desde 

que a análise de custo-benefício indique ser factível sua implementação com os 

recursos disponíveis. Além do problema dos custos iniciais dos ASICs, que 

geralmente são elevados e forçam a produção de milhares de unidades para 

compensar os altos investimentos de projeto e confecção de máscaras, há uma grande 

dificuldade para modificações em campo. Depois de fabricado, é difícil qualquer 

alteração no algoritmo original pois isso implica novas máscaras para o dispositivo 

modificado, além dos custos adicionais com as alterações no projeto. 

 Processadores de uso geral constituem uma alternativa mais flexível, pois 

admitem novas aplicações não previstas no projeto original através de modificações 

no software. Com isso, a funcionalidade do hardware pode ser alterada através do 

software, apresentando soluções rápidas para as modificações necessárias, ainda que 

o desempenho final seja menor e o consumo maior, comparativamente aos ASICs. 

Nos casos críticos em que a estrutura do processador e a da tarefa computacional 

guardam pouca similaridade, o desempenho até mesmo de supercomputadores fica 

seriamente comprometido. Por isso, é bem difundida a noção empírica de que ajustar 

o dispositivo ao algoritmo, e não o algoritmo ao dispositivo, pode trazer resultados 

muito melhores em termos de desempenho computacional. 

 Com o aperfeiçoamento da tecnologia Very-Large-Scale Integration (VLSI) 

para Microprocessadores/Memórias, para Programmable Read-Only Memories 

(PROMs) e para ASICs, um novo dispositivo construído como uma extensão lógica 

destas três técnicas [Old e Dorf 95], sob o nome de FPGA, foi apresentado como 

alternativa viável para aplicações industriais e acadêmicas. De fato, a tecnologia para 

FPGA com alta-densidade e alta-velocidade progrediu a tal ponto que se tornou 
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possível configurar um sistema digital completo num único dispositivo [Mac e Lys 

01] [Dye et al. 02]. Atualmente verifica-se que seu desempenho está mais próximo 

ao de um ASIC e que sua flexibilidade se avizinha à dos processadores de uso geral, 

ainda que projetos baseados em FPGAs resultem em dispositivos com custo por 

unidade de uma ordem de magnitude maior que os correspondentes projetos 

baseados em lógica dedicada [Lei e Mee 03]. No tópico do desempenho 

computacional, entre uma FPGA e uma estação de trabalho, há uma diferença 

favorável à FPGA de uma ordem de magnitude, por uma fração de seu custo [Gok e 

Gom 97][Vil et al. 96].  

Para um fabricante é importante diminuir o tempo necessário para seus 

produtos chegarem ao mercado, assim como é decisivo aumentar o tempo em que 

estes produtos permanecem no mercado, pois estes fatores diluem os custos de 

projeto e fabricação. As FPGAs têm se mostrado bastante atraentes não apenas para 

substituir ASICs, mas também para a prototipagem destes, pois apresentam um ciclo 

de projeto sensivelmente mais curto. Os inúmeros congressos e artigos sobre 

sistemas reconfiguráveis, somados ao crescente faturamento dos quatro maiores 

fabricantes de FPGA (Xilinx, Altera, Lattice e Actel), que foi de aproximadamente 

US$ 4 bilhões em 2000, evidenciam que as plataformas reconfiguráveis estão 

deixando de ser nicho para ingressar na corrente principal da tecnologia 

computacional [Har 02]. 

 Além da velocidade e da flexibilidade, características ressaltadas nos ASICs e 

nos processadores de uso geral, a área utilizada para realizar determinada tarefa 

computacional tem sido vista como outro fator importante na decisão da tecnologia a 

ser empregada. Na década de 1990 começaram a surgir FPGAs com Reconfiguração 

Dinâmica (Dynamically Reconfigurable FPGA – DRFPGA), inclusive com 

Reconfiguração Dinâmica Parcial, em que parte do hardware é reconfigurada 

enquanto o restante da FPGA continua em operação. Com isso, vários subcircuitos 

podem ser implementados sucessivamente no mesmo hardware, aumentando a 

densidade lógica [Liu e Won 99] e/ou funcional [Had e Hut 95a] da FPGA1. Em 

                                                 
1 Alguns autores [Had e Hut 95a][Vil et al. 95] usam os termos Run-Time Reconfiguration (RTR) e 
Compile-Time Reconfiguration (CTR) para separar os casos em que distintas configurações são 
implementadas na FPGA durante a execução de uma operação (Run-Time) daquela em que a FPGA é 
configurada antes do início da execução (Compile-Time) de uma aplicação, permanecendo inalterada 
durante toda a execução. [Nog e Bad 02] usam o termo Static Scheduling para designar uma ordem de 
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outras palavras, para uma mesma funcionalidade, numa dada tecnologia, o 

desempenho por unidade de área de silício tende a aumentar. Para as arquiteturas 

híbridas com um processador de uso geral e uma FPGA, [Ban et al. 05] argumenta 

que a Reconfiguração Dinâmica possibilita uma porcentagem maior da aplicação ser 

acelerada pela FPGA, dessa forma reduzindo o tempo total de execução da aplicação. 

Esta nova família de dispositivos fez com que fosse revista a forma clássica 

de desenvolver um projeto de hardware, projeto esse normalmente apoiado no 

pressuposto de um circuito estático de tamanho fixo, associado a descrições de 

funcionalidade e topologia concebidas separadamente. Mas, provavelmente a 

desvantagem mais significativa da reconfiguração dinâmica seja a complexidade 

adicional que ela introduz no ciclo de projeto [Zha e Ng 00], pois as partições 

temporalmente excludentes pressupõem uma minuciosa estimativa de tempo de 

execução e tempo de reconfiguração, além da implementação de uma interface entre 

as partições. 

 Aplicações bem sucedidas com DRFPGAs vêm se multiplicando, 

notadamente em Processamento de Imagens em Tempo Real [Res et al. 04][Ban et 

al. 04][Woo et al. 98], Criptografia [Elb e Paa 03][Vul et al. 04] e Bioinformática 

[Mak e Lam 04]. Os recursos oferecidos pela reconfiguração dinâmica da FPGA 

permitem não apenas uma melhora no desempenho computacional de algoritmos 

originalmente implementados em software, mas também que se raciocine sobre 

“hardware virtual” de forma similar à “memória virtual” dos computadores atuais 

[Liu e Won 99]. Para isso, no entanto, faz-se necessário o desenvolvimento de novas 

Metodologias de Projeto em que os aspectos lógicos e físicos do dispositivo sejam 

considerados simultaneamente. Nas arquiteturas baseadas em DRFPGAs, o problema 

da partição de circuitos demanda uma estratégia de partição bidimensional, com um 

domínio espacial e outro temporal [Li et al. 00]. Além das inovações citadas, e da 

economia de hardware através do reuso do mesmo recurso físico, vários parâmetros 

de projeto de ASIC foram significativamente alterados, especialmente o tempo 

necessário para prototipagem de CIs, área, emulação lógica de ASICs [Hau 98], 

velocidade de processamento, entre outros. 

                                                                                                                                           
execução determinada em Tempo de Compilação (Compile-Time) e Dynamic Scheduling quando a 
seqüência de operações é decidida em Tempo de Execução (Run-Time). 
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Sistemas reconfiguráveis baseados em DRFPGA têm sido classificados em 

termos de granularidade, inteligência ou integração com o sistema hospedeiro (host 

system), método de controle empregado e a reconfigurabilidade da rede de 

interconexão externa [Cart 01][Rad e Mil 98]. Há uma diferença terminológica entre 

Lógica Reconfigurável e Computação Reconfigurável intimamente ligada à 

granularidade do dispositivo. 

 O critério de granularidade, que reflete o tamanho e a complexidade da menor 

unidade reconfigurável do dispositivo, é normalmente dividido em três categorias: 

granularidade fina, média e grossa. Segundo [Har 97][Har 02], a área de 

Computação Reconfigurável tem enfatizado o uso de matrizes reconfiguráveis de 

granularidade grossa (coarse grain reconfigurable arrays) com largura de vias de 16 

ou 32 bits, porque as arquiteturas do tipo granularidade fina são menos eficientes na 

solução do problema de roteamento, e da respectiva área obtida, quando comparadas 

aos sistemas de granularidade grossa, que exploram a cooperação de unidades de 

execução sofisticadas conhecidas como CFBs (Configurable Functional Blocks). 

 Já os sistemas do tipo granularidade fina se caracterizam por blocos lógicos 

simples e básicos, com largura de via de 1 bit, conhecidos como CLBs 

(Configurable Logic Blocks) e usados normalmente na área de Lógica 

Reconfigurável. Os sistemas de granularidade média tipicamente possuem vias de 4 

bits, freqüentemente combinadas para formarem vias de 16 ou 32 bits. A 

complexidade de um CLB pode variar de um simples bloco que calcula apenas uma 

função de três entradas até a estrutura de uma ALU de 4 bits [Com e Hau 02]. 

 Para certas aplicações, as arquiteturas com granularidade fina (bit-level) 

podem apresentar um desempenho superior às com granularidade grossa (word-level) 

[Li e Wah 96]. Assim, num multiplicador de matriz com granularidade fina, o bit 

menos significativo dos produtos parciais podem ser somados antes que o produto 

parcial tenha sido totalmente computado, contrariamente aos multiplicadores com 

granularidade grossa [Rad et al. 00]. Comercialmente algumas FPGAs com 

granularidade fina têm preço acessível, mas o suporte técnico nem sempre é 

satisfatório e a tendência do mercado tem apontado na direção oposta. Por ex., a 

família Virtex, da Xilinx, quando comparada às FPGAs de granularidade fina, como 

as antigas XC6200, parece corroborar esta tendência de mercado, pois as novas 
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FPGAs já trazem incorporadas multiplicadores dedicados e outros operadores de 

granularidade grossa, ao mesmo tempo em que a Xilinx coloca à disposição um 

aplicativo que gera os bitstreams para a família Virtex. 

 De qualquer forma, os tempos de execução gastos pelas implementações 

baseadas em DRFPGA para vários domínios de aplicação são geralmente menores 

quando comparados com os tempos de execução de soluções baseadas em software 

ou DSP (Digital Signal Processing). Mas uma arquitetura eficiente não deve se 

basear apenas na flexibilidade, no tempo de execução e na área, senão também no 

tempo mínimo para mapear esta solução em hardware [Dan et al. 99], para que os 

benefícios desta tecnologia não sejam ofuscados pelo comprometimento de seu 

desempenho global. Como as aplicações com Reconfiguração Dinâmica podem 

gastar mais tempo na Reconfiguração que na Computação, a forma mais efetiva de 

melhorar o desempenho de uma aplicação com Reconfiguração Dinâmica é através 

da redução do Tempo de Reconfiguração [Had e Hut 95a]. À luz de considerações 

dessa ordem é que se deve avaliar a conveniência ou não do uso da DRFPGA com 

Reconfiguração Parcial. 

Dependendo da função custo adotada, pode existir um ponto de inflexão 

(break even point, na literatura técnica) em que o uso da Reconfiguração Dinâmica 

passa a ser tão vantajoso quanto o da Reconfiguração Estática, devido ao aumento 

da densidade funcional e desempenho superior [Had e Hut 95a]. Este ponto 

geralmente depende dos recursos computacionais da FPGA, do tempo de 

reconfiguração e da natureza da tarefa computacional. Por isso, uma análise técnica 

desta questão exige a especificação da família de FPGA a ser utilizada e o domínio 

de aplicação.  

 

1.2 Motivação e Justificativas 

Um paradigma de projeto bastante difundido é aquele em que a DRFPGA 

funciona como um co-processador acoplado ao processador principal do hospedeiro 

através do sistema de I/O bus [Her et al. 01]. Neste sistema híbrido, as tarefas são 

divididas entre os dois processadores, com o co-processador funcionando como um 

módulo acelerador sob o comando do processador principal. 
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No presente trabalho o foco de interesse está voltado para as FPGAs 

funcionando como co-processador, com possibilidade de Reconfiguração Dinâmica 

Parcial, tendo como domínio alvo o da Bioinformática, mais precisamente uma 

família de algoritmos representada por um classificador binário de dados conhecido 

como Support Vector Machine (SVM), ou Máquina de Vetor de Suporte [Hay 

01]. 

SVM é um algoritmo de aprendizagem para classificação ou regressão de 

dados. Durante o treinamento é otimizada, através de Programação Quadrática 

(PQ), uma função convexa sem mínimos locais, e os vetores de entrada são 

mapeados num espaço de alta-dimensão, onde um hiperplano deve separá-los em 

duas classes. 

Tanto na fase de treinamento (ou aprendizado) quanto na de classificação, 

parte significativa do tempo é gasta com operações de produto interno entre vetores. 

O problema de Programação Quadrática pode ser resolvido com uma abordagem de 

otimização numérica ou analítica. Na resolução analítica [Pla 00], o problema geral 

é decomposto sucessivamente em dois subproblemas, sendo que um deles contém 

apenas duas variáveis enquanto o outro engloba todas as variáveis restantes, que 

assumem valores iniciais arbitrários ou valores intermediários otimizados. Ainda que 

o número de subproblemas aumente, cada um deles torna-se tão simples que o tempo 

para resolução do problema completo de PQ acaba sendo otimizado, e sem 

necessidade de armazenamento de uma enorme matriz proporcional à quantidade de 

dados. 

Além de apresentar apenas um mínimo, que é global, outra grande vantagem 

da SVM sobre outros algoritmos correlatos é a despreocupação com relação ao 

momento em que o treino deve ser interrompido, problema este conhecido como 

overfitting (ajuste excessivo da função de decisão aos vetores de treino e, 

conseqüentemente, baixo desempenho na generalização durante a fase de teste). Este 

problema é resolvido da seguinte forma: dentre os possíveis hiperplanos capazes de 

separar o conjunto de treino em duas classes, aquele com a maior margem de 

separação é escolhido como o Hiperplano Ótimo. Como um excesso de treino não 

altera este resultado, o problema do overfitting, tão sério em redes neurais, deixa de 

ser um problema para a SVM. 
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 Até o momento, poucos artigos sobre implementação de SVM usando co-

processador baseado em DRFPGA foram publicados, pois ainda estão sendo 

discutidos os problemas práticos detectados em projetos correlatos em ASICs. 

Incorporar o equivalente a uma biblioteca para resolução numérica do problema da 

PQ dentro de um CI com restrição de área constitui um desafio razoável. Entretanto, 

a abordagem analítica coloca o problema em novas bases. O fato de a resolução 

analítica não depender de cálculos matriciais a torna menos susceptível aos 

problemas de precisão numérica. Ademais, um exame inicial do algoritmo para 

resolução da PQ envolvida na SVM evidencia que a natureza das operações de 

produto interno e a seqüência de heurísticas aplicadas na fase de treinamento 

favorecem um possível particionamento temporal do circuito correspondente com 

descrições em diversos níveis de abstração. 

O tipo de dados do arquivo de entrada, i.e., o fato de os dados serem esparsos 

ou densos, indicam o melhor mapeamento do espaço de entrada para o espaço de 

alta-dimensão, e, portanto, a tarefa computacional se altera para cada arquivo de 

entrada. Uma SVM com Reconfiguração Dinâmica Parcial oferece, potencialmente, 

os recursos para adaptar o hardware à natureza da tarefa computacional. A 

Reconfiguração Dinâmica Parcial, com o conseqüente aumento de densidade 

funcional, e a resolução analítica do problema de PQ, as dificuldades encontradas nas 

primeiras implementações em hardware de SVM [Gen e Cau 02], tais como a 

influência da precisão dos cálculos sobre a convergência do algoritmo [Ang et al. 99] 

[Khan et al. 99] [Ang et al. 03a] [Ang et al. 04] e o tempo de decisão para aplicações 

on-line, poderão ser equacionadas em novas bases com novas perspectivas. 

O algoritmo da SMV com resolução analítica se caracteriza pela necessidade 

de várias operações de controle antes que uma operação aritmética possa ser 

realizada. Em outras palavras, dependendo da natureza do conjunto de dados de 

entrada, o algoritmo deve optar por uma das alternativas colocadas por uma cláusula 

condicional, cujo resultado imediato forçará uma nova tomada de decisão semelhante 

no passo de controle seguinte, e assim sucessivamente. O exemplo mais clássico 

deste tipo de algoritmo é GCD (Greatest Common Divisor) em que sucessivamente o 

menor de dois números é extraído do maior, mas a cada resultado parcial o algoritmo 

precisa avaliar qual dos dois é o maior. 
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Contrariamente aos Algoritmos Dominados por Fluxo de Dados (ADFD), 

em que várias operações aritméticas são intercaladas por poucas cláusulas 

condicionais, os Algoritmos Dominados por Fluxo de Controle (ADFC) são 

caracterizados por muitas cláusulas condicionais intercaladas por poucas operações 

aritméticas. Por isso, a Máquina de Estados Finitos (FSM – Finite State Machine) 

dos circuitos dominados por fluxos de dados tendem a ser pequenas e simples, 

comparativamente à dos circuitos dominados por fluxos de controle, que tendem a 

ser grandes e complexas2. 

As aplicações com DSPs são geralmente baseadas em ADFD e, por isso, mais 

fáceis de particionar, já que apenas o data path precisa ser particionado. Por outro 

lado, os ADFCs contêm muitos loops controlados por cláusulas condicionais, que por 

si só dificultam o particionamento do circuito, mas o fato de a FSM ser grande 

também sugere a conveniência de particioná-la, reduzindo-se a área das partições. 

O resultado prático da diferenciação entre algoritmos caracterizados 

predominantemente por fluxos de controle daqueles por fluxos de dados é que as 

técnicas de escalonamento desenvolvidas para algoritmos com predominância de 

fluxo de dados, conhecidas como Escalonamento Baseado em Fluxo de Dados 

(DFBS – Data Flow-Based Scheduling), não produzem bons resultados quando 

aplicadas a algoritmos com predominância de fluxos de controle, que exigem um 

Escalonamento Baseado em Fluxo de Controle (CFBS - Control Flow-Based 

Scheduling). Esse comportamento é bem conhecido e estudado por aqueles que 

trabalham com HLS [Cam 91] [O’Br et al. 93][Jer et al 97], mas, ao que se saiba, o 

que ainda não foi estudado é o impacto da área do controlador deste tipo de 

algoritmo sobre FPGAs com reconfiguração dinâmica. Uma questão importante seria 

saber que influência positiva teria carregar apenas parte do controlador, justamente 

aquela responsável pelo acionamento do Data Path em execução em cada partição. 

Por que carregar todo o controlador, implementado na forma de uma FSM se 

apenas parte dela estará sendo solicitada? Como o tempo de reconfiguração de uma 

partição é diretamente proporcional ao tamanho da seqüência de bits de 

                                                 
2 Neste contexto, utiliza-se o conceito de sistema complexo como sendo aquele em que suas partes 
constitutivas são dissimilares. 
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reconfiguração da FPGA, carregando apenas parte da FSM pode não apenas 

melhorar o tempo de reconfiguração como também diminuir a área utilizada. 

A própria questão do particionamento força uma tomada de decisão sobre o 

tipo de particionamento. Na abordagem de particionamento estrutural, o sistema é 

implementado primeiramente com sua estrutura e depois particionado, enquanto que 

na abordagem com particionamento funcional, o sistema é primeiramente 

particionado e depois implementado [Gaj et al 94]. Como para os ADFCs é possível 

detectar os loops já na descrição comportamental, evitando assim que uma partição 

estrutural divida um loop ao meio, é provável que esta decisão tomada num nível de 

abstração mais alto deixe mais espaço de otimização para as ferramentas de CAD 

empregadas nas fases de projeto subseqüentes. 

Para uma implementação eficiente do algoritmo da SVM em DRFPGA estas 

questões precisam ser adequadamente endereçadas. As considerações técnicas até 

aqui examinadas e as delimitações metodológicas propostas delineiam o escopo da 

contribuição desta tese, exposto a seguir.  

 

1.3 Objetivos 

 O que se busca atingir com a realização deste trabalho é, em termos gerais, a 

reunião e o desenvolvimento de um conjunto de técnicas para implementar 

algoritmos (ADFC) em hardware, particularmente em DRFPGA, e um estudo de 

viabilidade da aplicação desta metodologia na implementação em FPGA de uma 

SVM com Reconfiguração Dinâmica Parcial. Mas o que significa isto em termos 

mais concretos? 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 O objetivo geral desta tese é, a partir dos estudos de problemas inerentes às 

arquiteturas adaptativas de FPGAs com Reconfiguração Dinâmica, sistematizar 

os fundamentos de uma Metodologia de Projeto baseado em DRFPGAs, de tal 

modo que, dada uma tarefa computacional, o hardware disponível possa operar 

adaptações para melhorar seu desempenho dinamicamente. A ênfase da Metodologia 

de Projeto está centrada no problema do Particionamento Temporal de Sistemas 

Digitais com Data Path, porém com Escalonamento Baseado em Projetos 
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Dominados por Fluxo de Controle (Control Flow-Based Scheduling – CFBS), 

mapeados em DRFPGAs de granularidade fina, tendo por tarefa computacional 

específica a implementação de um algoritmo (SVM) aplicado ao treinamento e à 

classificação de dados da Bioinformática. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 - Para o desenvolvimento de uma técnica de particionamento da DRFPGAs 

em HDL é necessário reunir, desenvolver e dominar ferramentas capazes de 

particionar circuitos segundo os parâmetros de tempo e área compatíveis com os 

recursos da arquitetura alvo. 

- Isso implica a concepção de uma Arquitetura Virtual consistente com o 

algoritmo, neste caso uma SVM, e compatível com as características da DRFPGA. 

- Para verificar a consistência dos resultados, o esquema a ser proposto deve 

permitir que sejam realizadas simulações de acordo com uma Metodologia de 

Simulação, adaptada das já existentes para projetos de ASICs. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA A TESE 

  

Neste capítulo serão vistos fundamentos teóricos importantes para o 

desenvolvimento e a compreensão de certos temas específicos da metodologia de 

projeto com reconfiguração dinâmica. Entre os pontos abordados estão os níveis 

de abstração de um projeto e o fluxo de projeto baseado em representações de 

circuitos nestes níveis, os fundamentos da reconfiguração estática e dinâmica, um 

exemplo de métrica para avaliar o impacto da reconfiguração dinâmica e algumas 

técnicas utilizadas para diminuir o efeito indesejável do tempo de reconfiguração de 

uma partição. 

 

2.1 Visão Geral 

Para um projetista de CIs, depois de colocar no papel, em linguagem natural e 

desenhos, as idéias básicas de um projeto, o passo seguinte é fazer uma 

especificação algorítmica, comportamental, do sistema eletrônico digital 

correspondente. Esse tipo de descrição é mais apropriado a implementações por 

software, para as quais existem ferramentas eficientes para testar a funcionalidade de 

um sistema. Se a arquitetura alvo compreender uma implementação do sistema em 

hardware, ou parte dele, faz-se necessário mudar o estilo de descrição para uma 

forma mais estruturada, que forneça a abstração necessária para modelar suas portas 

lógicas. A passagem entre a concepção algorítmica de um sistema e sua 

correspondente implementação física, devido à sua complexidade, costuma ser 

dividido em vários níveis de abstração para melhorar a qualidade dos projetos. 

Com o avanço acelerado da microeletrônica na década de 90 e a fabricação de 

chips com milhões de portas lógicas, a incorporação de todo um sistema num único 

chip tornou-se realidade. O conceito de System-On-a-Chip (SoC), além da mera 

inovação terminológica, ressaltou dois dos elos frágeis do percurso entre as diversas 

fases do fluxo de projeto até sua fabricação. O primeiro refere-se à passagem da 

especificação comportamental para a descrição estrutural do sistema, envolvendo 

uma transformação nada trivial. O segundo, conhecido como gap de projeto (design 

gap), refere-se à enorme distância entre o projeto e a fabricação de um chip com 

muita funcionalidade e alta complexidade. Como os processos da tecnologia de 
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silício se desenvolveram mais intensamente do que as ferramentas CAD e 

metodologias de projeto, hoje, projetar um sistema com cem milhões de transistores 

constitui um desafio maior do que colocá-los num chip. Esse panorama, de certa 

forma, reflete os limites de produtividade obtidos através de conjuntos de técnicas de 

projeto conhecidas como Síntese de Sistemas e Síntese Comportamental (ou  

Síntese de Alto Nível; HLS – High-Level Synthesis). 

Em sintonia com os principais teóricos da área de  Projetos Digitais, [Jer et al. 

97] argumenta que para melhorar a qualidade dos projetos e aumentar a 

produtividade dos projetistas duas inovações, que podem ser combinadas, têm sido 

utilizadas: (a) novas ferramentas de projeto tratam os problemas num nível de 

abstração mais elevado e (b) as metodologias de projeto tornam-se mais 

estruturadas para permitir o reuso de componentes e subsistemas. 

 

2.2 Níveis de Abstração de Projeto 

 Para tratar sistemas de grande complexidade, como os apresentados pelos 

SoCs ou pelos Sistemas Embutidos, os projetistas usam a técnica de projeto 

hierárquico articulado em múltiplos níveis de abstração. No projeto hierárquico 

emprega-se a abordagem divide-and-conquer para tratar a complexidade do projeto 

digital, buscando soluções parciais aos problemas, já que os componentes de um 

problema geralmente são mais simples que o todo. Por outro lado, a abstração de 

projeto procura reduzir seletivamente a quantidade de informação relevante para o 

nível hierárquico superior. O exemplo mais simples [Wolf 04] de abstração de 

projeto é a porta lógica, que opera com valores binários, e  é uma simplificação de 

um circuito não-linear, baseado em transistores, usado em sua construção. Um 

conjunto de flip-flops e portas lógicas, do ponto de vista do projeto hierárquico, é 

menos complexo e está num nível acima do nível dos transistores, porque a forma 

com que os transistores são conectados gera novos comportamentos, que são mais 

específicos e definidos. Em outras palavras, para o projeto hierárquico, a 

complexidade dos níveis acima se deve à adição de novos componentes, enquanto 

que na abstração dos níveis de projeto a complexidade vem do comportamento mais 

sofisticado de cada subcomponente. 
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Essa hierarquia tem favorecido dois estilos distintos de trabalhar as 

informações  de um projeto: top-down e bottom-up. No estilo top-down, a partir de 

uma visão geral do sistema, novos detalhes funcionais são introduzidos nos níveis 

inferiores para que decisões mais específicas sejam tomadas em sintonia com as do 

nível anterior. No estilo bottom-up, partes individuais do sistema são 

detalhadamente especificadas e reunidas no nível acima, formando componentes 

maiores e gerando novas propriedades emergentes que orientam a tomada de decisão 

naquele nível. Os dois estilos têm sido combinados no projeto de grandes sistemas, 

por ex., quando num projeto top-down são utilizados módulos pré-fabricados. 

Os projetos de um sistema eletrônico baseado em ASIC ou FPGA têm os 

níveis de abstração mais elevados  semelhantes, diferenciando-se nos níveis 

inferiores, como se discutirá a seguir. Classificações dos níveis de abstração de 

projeto de sistemas eletrônicos têm sido sistematizadas por vários autores, entre os 

quais [Gaj et al. 94] e [Jer et al. 97], sendo a Tabela 2.1, reproduzida a seguir, uma 

compilação destes autores, com as respectivas explanações.  

 

Tabela 2.1 

NÍVEL DE 
DESCRIÇÃO 

UNIDADE DE 
TEMPO 

PRIMITIVAS TIPO DE 
DESCRIÇÃO 

Nível Físico 
(Transistor) 

Atraso em Tempo 
Contínuo 

Transistores, 
Resistores etc. 

Esquemático, 
Layout 

Nível Lógico 
(Porta Lógica) 

Atraso de Porta 
Lógica 

Portas Lógicas Esquemático, HDL 

RTL 
 (Registrador) 

Ciclo de Relógio Registradores, 
Operadores 

Equações Booleanas,
BDDs, FSMs 

Nível Algorítmico 
(Processador) 

Passo 
Computacional 

Computação, 
Controle 

BFSMs, DFG, 
CFG, CDFG 

Nível de Sistema 
(Software) 

Transação Processos, 
Comunicação 

Processos 
Comunicantes 

 

 

Outra forma bastante difundida de representação dos possíveis domínios de 

um projeto associada aos níveis de abstração é dada pelo Diagrama Y [Gaj et al. 92], 

mostrado na Fig. 2.1, que reflete a Tabela 2.1. No Domínio Comportamental, a 

funcionalidade do projeto é ressaltada, com entidades comportamentais com 

entradas e saídas relacionadas por um conjunto de funções. No Domínio Estrutural, 
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ressalta-se a interconexão dos componentes, enquanto que no Domínio Físico, o 

mais importante é a representação espacial dos elementos estruturais do projeto. 

Quanto mais distante do centro do Y, mais abstrato o nível de descrição. Nesta 

representação Y, a Síntese é um processo de transformação do Domínio 

Comportamental para o Estrutural e, eventualmente, para o Físico, em um nível de 

abstração abaixo. Por outro lado, todas as representações comportamentais, com suas 

relações de E/S, são aquelas utilizadas para simulação. 

 
Domínio Comportamental Domínio Estrutural

 

Layout de Transistor

Partições Físicas

Floorplans

Layout de Módulo

Layout de Célula 

Processadores, Memórias 
Processos, Canais 

ALU, RAM, Reg.  etc 
Portas, Flip-flops 

TransistoresFunções de Transferência 

Lógica Booleana 
FSMs, Transferências de Reg.  

Algoritmos 
Espec. Executáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domínio Físico 

Fig. 2.1 – Síntese Comportamental como uma Transição na Representação Y 

 

 No Nível Físico [Jer et al. 97] ou Nível de Transistor [Gaj et al. 92][Gaj et 

al. 94], o mais baixo, a unidade de tempo é o Atraso dos Dispositivos (Transistores, 

Resistores, Capacitores) e a especificação pode ser feita por esquemáticos ou códigos 

de modelamento de circuitos como, por ex, o modelo SPICE. Depois, no nível 

seguinte, vem o Nível Lógico em que o tempo é medido pelo atraso de Portas 

Lógicas, que se interconectam formando redes. Sua especificação pode ser feita 

através de Diagrama Esquemático, ou de código HDL, como VHDL ou Verilog. 

Para a avaliação de desempenho do projeto, neste nível, são feitas simulações e 

análises de tempo. A Síntese de Layout consiste essencialmente em determinar o 

placement and routing do circuito a partir da descrição estrutural e  de portas lógicas. 
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 O próximo nível é o RTL, sendo um projeto especificado no nível de Ciclo 

de Relógio. Uma descrição típica compõe-se de um conjunto de Registradores e 

Operadores (somadores, multiplicadores etc.), com Transferências entre eles. Para 

sua representação empregam-se Equações Booleanas, Máquinas de Estados 

Finitos (FSM – Finite State Machine) e Diagramas de Decisões Binárias (BDD – 

Binary Decision Diagram), que facilitam as otimizações lógicas, a codificação de 

estados e o mapeamento tecnológico, empregados para determinar o Período de 

Relógio e o conjunto de portas lógicas, tarefas estas pertencentes à Síntese Lógica. 

Este tipo de descrição é também chamado de Descrição Síncrona ou Descrição 

Baseada em Ciclos. 

 No Nível Algorítmico ou Comportamental, um projeto é especificado em 

termos de Passo Computacional, descrevendo o que um chip (ASIC ou 

Processador) dever fazer, sem entrar nos detalhes de como fazer. Neste nível, o 

comportamento é descrito como algoritmo, onde comandos de operações e controle 

(loop, wait) são utilizados para ordenar a seqüência de operações de I/O e de 

computação, caracterizando uma especificação orientada a Eventos. Uma descrição 

típica contém um conjunto de protocolos para transferência de dados entre o mundo 

externo e a computação interna. As representações típicas deste nível são Máquina 

de Estados Finitos Comportamental (BFSM – Behavioral Finite State Machine), 

Grafo de Fluxo de Controle (CFG – Control Flow Graph), Grafo de Fluxo de 

Dados (DFG - Data Flow Graph) e Grafo de Fluxo de Controle e Dado (CDFG – 

Control Data Flow Graph). Um Passo de Computação, que pode durar vários ciclos, 

se compõe de um conjunto de operações executadas entre duas operações de I/O ou 

de sincronização. Na Síntese Comportamental, esses Passos Computacionais são 

quebrados em um conjunto de ciclos de Relógio. Até este nível é possível visualizar 

uma estrita correspondência com o hardware do projeto. Porém, um dos principais 

problemas para a obtenção de resultados significativos nesta etapa é especificar 

protocolos complexos e precisos dentro de uma Descrição Comportamental.  

A Síntese Comportamental foi proposta com base num paradigma de 

projeto conhecido como Describe-and-Synthesize, em que uma Descrição 

Comportamental é sintetizada numa FSM controlando um Data Path, com os 

detalhes de implementação deixados para outra etapa do Projeto. Uma forma de 



 18

aumentar a produtividade e contornar o Gap de Projeto seria tratar o problema num 

nível de abstração ainda mais elevado, no Nível do Sistema, incluindo 

conjuntamente o projeto de software e hardware, baseado num paradigma conhecido 

como Specify-Explore-Refine.  

 O Nível de Sistema, inclui computações de controle distribuído e multi-

thread. A unidade básica de tempo é a Transação Comunicacional e a primitiva 

básica é o Processo. Uma descrição típica é composta por um conjunto hierárquico e 

paralelo de Processos Comunicantes. Na Síntese de Sistema,  múltiplos Processos 

são convertidos em múltiplos Processadores [Vah e Giv 02], com o termo Sistema se 

referindo a uma coleção de processadores e componentes. É também na Síntese de 

Sistema que são efetuadas as Partições HW-SW, tarefa freqüentemente citada como 

HW-SW Codesign. 

 No projeto Top-Down, a especificação do sistema vai sendo refinada em 

cada nível de abstração inferior. A passagem do nível de Especificação de Sistema 

para o Algorítmico se dá através da Síntese de Sistema, a passagem para o Nível 

RT se dá através da Síntese Comportamental, a passagem para o Nível Lógico se 

dá pela Síntese Lógica, a passagem para o Nível Físico se dá pela Síntese de Layout 

ou Síntese Física. Nas considerações sobre o projeto de FPGA, [Wolf 04] introduz, 

abaixo do Nível Lógico, o Nível de Configuração para modelar as conexões que se 

estabelecem entre os elementos lógicos da FPGA, por meio do Placement and 

Routing da FPGA, equivalente ao layout do ASIC.  

Antes do processo de fabricação de um ASIC propriamente dito, são 

empregadas ferramentas para a confecção de máscaras que, finalmente, codificam 

toda a informação do projeto. Ainda que a fabricação de uma FPGA se dê de forma 

semelhante, para o projetista de um SoC ou Sistema Embutido esta fase de 

fabricação está dissociada de suas preocupações, porque toda a informação de seu 

projeto vai ser codificada numa seqüência de bits de configuração e não num 

conjunto de máscaras. 

Independentemente da tecnologia implementada, para cada nível de 

especificação de projeto deve haver uma forma ou ferramenta de verificação e/ou 

teste. No nível de sistema há Simuladores de Modelo; no comportamental, Co-

simuladores HW/SW; no RTL, Simuladores HDL; no nível Lógico, há 
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Simuladores de Portas etc. [Vah e Giv 02]. De qualquer forma, “toda ferramenta 

deve operar sobre uma abstração; os otimizadores lógicos, por ex., trabalham com 

pouca informação de layout, exceto, talvez, pelas estimativas de capacitância 

parasítica” [Wol 94]. 

 

2.3 Fundamentos da Reconfiguração 

 Por ser um campo de pesquisa e desenvolvimento relativamente novo, a área 

de sistemas ou arquiteturas reconfiguráveis ainda carece de uma terminologia 

unificada. Termos como Configuração, Reconfiguração, Reconfiguração Estática, 

Reconfiguração Dinâmica, entre outros, têm sido utilizados em situações distintas 

com diferentes significados gerando confusão. Para tentar obter de forma racional 

um denominador comum a ser adotado neste manuscrito, alguns dos termos 

propostos por pioneiros da área serão analisados. 

[Scha et al. 01] propõem uma interessante classificação para sistemas eletrônicos 

que envolvam algum tipo de processamento. Segundo estes autores, a noção de 

configurabilidade refere-se à possibilidade de se estabelecer uma configuração fixa 

a um dispositivo de silício que se mantém inalterada ao longo do tempo em que 

sucessivos pacotes de dados de uma aplicação são recebidos para processamento.  

A Fig. 2.2 ilustra esta idéia, com a flecha “C” indicando os pontos de 

configuração, entendida como o processo de alocação permanente ou temporária dos 

recursos de um dispositivo eletrônico, resultando num arranjo que permita a 

execução de uma dada tarefa. Especificamente numa FPGA, configuração é o 

processo de carregar uma seqüência de bits (bitstream) gerando uma determinada 

disposição temporária de recursos. Por abuso de linguagem, configuração 

freqüentemente refere-se apenas à disposição desses recursos. 
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 Ainda que esta classificação possa dar conta dos temas relacionados à 

Computação Reconfigurável, no âmbito dos problemas da Lógica Reconfigurável 

faz-se necessário um maior detalhamento. A própria diferenciação entre estes dois 

conceitos não é unânime na literatura especializada, por isso, aqui também, são 

necessárias algumas considerações ou delimitações conceituais para dirimir possíveis 

imprecisões terminológicas. 

O conceito de Computação Reconfigurável foi lançado na década de 1960 

[Est 02] para modelar um Sistema Computacional Híbrido, composto por um 

Processador de Uso Geral (“Estrutura Fixa”) que distribuía e controlava a execução 

paralela de tarefas em uma Estrutura Reconfigurável de Blocos (“Estrutura 

Variável”), previamente desenvolvidos para que o sistema todo estivesse orientado 

para a resolução de problemas específicos. Na realidade, apenas a Arquitetura do 

Sistema Computacional era “reconfigurável”, pela substituição de placas removíveis 

de circuitos dedicados. 

No entanto, a arquitetura desse sistema se diferenciava da arquitetura do 

Processador de Uso Geral na medida em que sua estrutura variável possibilitava 

mudanças expressivas em sua Via de Dados (Datapath). Num Processador de Uso 

Geral, a via de dados é basicamente composta por uma ALU, que transforma os 

dados através de operações lógico-aritméticas, de acordo com um conjunto limitado 

de instruções ou microcódigos. Ao acoplar diferentes módulos ao processador de uso 

geral, na prática, várias ALUs estavam sendo acopladas, e a via de dados estava 

sendo adaptada à natureza do problema. Atualmente, um Sistema de Computação 

Reconfigurável pode incorporar ou não dispositivos reconfiguráveis baseados em  

FPGAs, mas o conceito de reconfigurabilidade a ela associado continua mais bem 

justificado pela flexibilidade da arquitetura do que pela reconfigurabilidade de seus 

módulos (FPGAs). 

Na Lógica Reconfigurável, geralmente baseada em FPGAs com tecnologia 

SRAM, a granularidade de seu elemento lógico básico, o CLB (Configurable Logic 

Block), oferece uma flexibilidade substancialmente maior que a apresentada pela 

Computação Reconfigurável para mapear algoritmos em hardware. Com a 

granularidade fina, é possível adaptar melhor a via de dados à natureza do problema 

a ser resolvido, e não o inverso. 
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Em 1996 [Lys e Sto 96] consideraram como sinônimos os termos 

Reconfiguração Dinâmica, Reconfiguração em Tempo de Execução (Run-Time) e 

Reconfiguração Parcial, mas neste mesmo ano a fabricante de FPGAs Xilinx [Xil 

06] introduziu uma família da série FPGA 6000 que permitia reconfigurar apenas 

áreas selecionadas da FPGA, deixando o resto do circuito inalterado. Isso forçou uma 

classificação  mais acurada para diferenciar os casos de Reconfiguração Total 

daqueles de Reconfiguração Parcial de uma FPGA.  

Para complicar ainda mais as terminologias, a Xilinx passou a usar os termos 

Reconfiguração Parcial Ativa, para quando a FPGA estiver ativa durante a 

reconfiguração de áreas selecionadas, e Reconfiguração Parcial Estática, para 

quando a FPGA estiver inativa ou não totalmente ativa3, no modo shutdown [Xil 05]. 

Vários autores têm favorecido o uso de termos mais abrangentes para a 

reconfiguração parcial como FPGAs Parcialmente Reconfiguráveis [Die et al. 00] 

ou Sistemas Parcialmente Reconfiguráveis (SPR) [Hor 02]. 

 Nesta tese, será adotada a definição de reconfigurabilidade como sendo a 

habilidade de um dispositivo de alterar repetidamente sua estrutura interna, 

funcionalidade ou seu comportamento em operação, tanto sob comando de um 

microprocessador externo ou autonomamente. O conceito de reconfiguração neste 

trabalho refere-se a FPGAs e se esta configuração ocorrer antes que a FPGA comece 

a receber dados, i.e., antes de seu modo de operação normal, e esta configuração 

permanecer na FPGA por toda a duração de uma aplicação, ela será considerada 

como Reconfiguração Estática. Em contraste, o termo Reconfiguração Dinâmica 

será utilizado para a reconfiguração ocorrida em Tempo de Execução (Run-Time), 

i.e., se durante sua operação normal de recebimento, transformação e envio de dados 

a FPGA tiver sua funcionalidade alterada.  

Uma representação esquemática para diferenciar a Reconfiguração Estática 

da Dinâmica  pode ser vista na Fig. 2.5 [Zha e Ng 00]. 

 

 

 

                                                 
3 Durante a configuração,  através do chip select (CS), é possível manter o resto do dispositivo no 
modo shutdown até que se complete a reconfiguração. 
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            (a) Reconfiguração Estática                                  (b) Reconfiguração Dinâmica 

 

Fig. 2.5 – Reconfiguração Estática e Dinâmica  

 

A Reconfiguração Dinâmica Parcial, por sua vez, pode ser definida como a 

atualização seletiva de uma subseção da lógica programável de uma FPGA e dos 

recursos de roteamento a ela associados, enquanto o restante dos recursos 

programáveis do dispositivo continua funcionando, sem interrupção [Lys e Sto 96]. 

A Fig. 2.6 é uma representação simplificada de uma Reconfiguração Dinâmica 

Parcial em progresso. 
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Fig. 2.6 – Reconfiguração Dinâmica Parcial 

 

 Nem todas as FPGAs operam da forma ilustrada pela Fig. 2.6. Por ex., na 

família Virtex 3, da Xilinx, as FPGAs são estruturadas em colunas, de forma que a 

reconfiguração parcial ocorre no mínimo em uma coluna inteira. Essa diferença 
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tecnológica tem grande impacto no Tempo de Reconfiguração da FPGA, que é 

diretamente proporcional ao tamanho do bitstream, como se verá mais 

detalhadamente, em seções posteriores. Por ser a Xilinx o principal fabricante de 

FPGAs com reconfiguração parcial, alguns detalhes de estrutura de sua FPGA serão 

analisados com base nos estudos feitos por [Rose et al. 93].  

A base do bloco lógico da Xilinx é uma RAM estática (SRAM) funcionando 

como uma Look-Up Table (LUT). A Tabela da Verdade para uma função lógica de 

K-entradas é armazenada numa 2K x 1bit SRAM. A vantagem das look-up tables é 

que elas apresentam alta funcionalidade – uma LUT com K-entradas pode 

implementar qualquer função de K entradas, sendo possível formular (22)K dessas 

funções. A desvantagem é que elas se tornam inaceitavelmente grandes com mais de 

cinco entradas, pois o número de células de Memória necessário para uma LUT de 

K-entradas é 2K. 

Na fase de Síntese Lógica, durante o mapeamento tecnológico, a lógica de 

um circuito é mapeada em LUTs, estabelecendo uma correspondência entre cada nó 

combinatório da netlist e uma LUT [And e Kuc 00]. As linhas de endereço da SRAM 

funcionam como entradas e a saída da SRAM fornece o valor da função lógica, como 

mostra a Fig. 2.7, com K=3, da função f(a, b, c). Na Fig. 2.7, o “M” representa uma 

célula de Memória capaz de armazenar 1 bit, de tal forma que são necessárias oito 

células para codificar os oito estados de uma função com três bits de entradas. 
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Fig 2.7– Lógica baseada em Look-Up Table 
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 O efeito da granularidade sobre a densidade e o desempenho da FPGA 

também tem sido motivo de muitos estudos. Na medida em que a granularidade de 

um bloco lógico aumenta, o número de blocos necessários para implementar um 

projeto deveria cair. Por outro lado, estes blocos com mais funcionalidade demandam 

mais recursos para implementar seu circuito, resultando num bloco lógico com área 

maior. Uma questão interessante é saber qual granularidade do bloco lógico produz 

uma FPGA com menor área. Por ex., considere a seguinte função f = abd + bcd’ + 

a’ b’c’ implementada em diferentes LUTs, ilustrada pela Fig. 2.8. 

 Como uma medida de área, considere o número de bits de Memória 

necessário para implementar esta função lógica usando uma K-LUT. Como cada K-

LUT requer 2K bits, (i.e., um LUT com 2 entradas possui 4 células de Memória 

internamente,) a implementação com 2-LUT requer 22 x 7 (blocos) = 28 bits, a com 

3-LUT, 23 x 3 = 24 bits e a com 4-LUT, 24 x 1 = 16 bits de Memória. 
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Fig. 2.8 – Três implementações de f = abd + bcd’ + a’b’c’ 
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 As pesquisas voltadas para a determinação da granularidade dos blocos 

lógicos que minimize a área de uma FPGA têm sido experimentais. Vários 

benchmarks são mapeados em FPGAs com diferentes granularidades de blocos 

lógicos. Dessa forma, a área total dos blocos, assim como a área de roteamento, são 

determinadas.  

A Fig. 2.9 dá um exemplo de um desses resultados experimentais [Rose et al. 

90]. Ela mostra, para um benchmark, tanto o número de blocos de K-LUT 

necessários para implementar esse projeto, como o tamanho de um K-LUT versus K. 
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Fig. 2.9 – No. de Blocos e Área do Bloco, para um circuito 

 

 Foge ao escopo deste manuscrito analisar a estrutura e as aplicações das 

arquiteturas reconfiguráveis de granularidade grossa (coarse-grained 

reconfigurable architectures) ou multi-granulares, como as propostas por [Har 

01a], que oferecem menos flexibilidade do que as arquiteturas de granularidade fina.  

Porém, por explorarem vias de dados com largura de palavra (word level 

datapaths), podem oferecer soluções eficientes, em termos de área e complexidade, 

para os problemas de placement and routing. Além disso, como o bitstream de 

configuração resulta menor, pode haver uma significativa redução na memória e no 

tempo de reconfiguração. 
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2.4 Tipos de Reconfiguração 

Com a Reconfiguração Estática o ciclo de projeto se simplifica, mas a área 

da FPGA empregada para determinada aplicação costuma ser maior que a necessária 

numa implementação com DRFPGA (Dynamically Reconfigurable FPGA). No 

domínio da Computação Reconfigurável Estaticamente, o fato de a área de uma 

FPGA ser fixa limita drasticamente o tamanho das grandes aplicações possíveis e 

opera de forma ineficiente com as pequenas. Em contrapartida, na Reconfiguração 

Dinâmica, o controle da FPGA é geralmente externo, incluindo uma Memória de 

Configuração, um Controlador e um Sistema de Comunicação (Bus) entre eles.  

A Reconfiguração Dinâmica Parcial exige menos memória de configuração 

(e menos tempo de reconfiguração), mas a tarefa do controlador torna-se mais 

intensa, a geração dos bits das partições é complexa e a comunicação entre elas exige 

formas de armazenamento dos valores intermediários. De qualquer forma, duas 

condições diferentes motivam o uso de Reconfiguração Dinâmica: a presença de 

hardware ocioso ou subutilizado e a necessidade de particionar um grande 

sistema a ser implementado com recursos limitados de FPGA [Zha e Ng 00]. 

O particionamento em si constitui um grande desafio em projetos 

envolvendo FPGAs, tanto com reconfiguração dinâmica quanto estática. O termo 

particionamento tem sido empregado em abordagens top-down de divisão de um 

grande sistema, em que os nós representando seus elementos lógicos são divididos 

em grupos, que, posteriormente, podem ser subdivididos em subgrupos, formando 

um conjunto de partições. Quando a abordagem é bottom-up, emprega-se o termo 

clustering para designar o método em que o sistema acaba dividido em partes através 

de agrupamentos distintos de vários nós. 

Técnicas de particionamento têm sido adotadas em metodologias para ASIC, 

e adaptadas no projeto com FPGAs, mas a reconfiguração dinâmica forçou o 

refinamento destas técnicas. Quando um grande sistema, geralmente representado 

por um grafo, é dividido em vários chips, usa-se a técnica de Particionamento 

Espacial, com o objetivo de colocar um número igual (ou quase igual) de nós em 

cada chip, tentando minimizar o número de ramos (ou fios) que atravessam os limites 

das partições para conectar os nós em partições separadas [Wol 04]. O 

Particionamento Espacial determina a posição fixa no espaço que cada componente 
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terá na área útil disponível. Como na reconfiguração dinâmica todo o sistema será 

implementado numa única FPGA, em partições seqüenciais, é preciso levar em conta 

a precedência dos nós, para que não se coloque numa partição um nó dependente de 

outro, alocado numa partição subseqüente. No Particionamento Temporal, a 

divisão de um grande sistema deve respeitar não apenas as restrições de área da 

partição, mas também as restrições lógicas de tempo impostas pelo escalonamento. 

Com o Particionamento Temporal ora uma região do circuito terá uma 

correspondência física na FPGA, permanecendo, num estágio seguinte, fora da 

FPGA, de forma semelhante a um circuito virtual. 

Define-se como Escalonamento Estático aquele em que a ordem de 

execução das tarefas é determinada em Tempo de Compilação, e Escalonamento 

Dinâmico quando a ordem de execução é decidida em Tempo de Execução. O 

Escalonamento Dinâmico torna-se uma técnica particularmente atrativa nos casos em 

que a seqüência de tarefas for imprevisível [Die et al. 00] ou o tempo de execução 

delas for dependente de dados [Nog e Bad 02], mas, para implementar, o 

Escalonamento Dinâmico é reconhecidamente mais complexo. 

 Normalmente, um obstáculo ao desempenho das arquiteturas baseadas em 

DRFPGA é o Tempo de Reconfiguração. No contexto de um projeto digital, é 

conveniente fazer uma distinção entre Tempo Físico e Tempo Lógico de 

Reconfiguração. O Tempo Físico de Reconfiguração é diretamente proporcional 

ao tempo necessário para baixar o bitstream que controla a forma como os diferentes 

recursos da FPGA são dispostos. Por ex., nas famílias Virtex II e 4 da Xilinx, o 

tempo mínimo de reconfiguração está associado ao tempo necessário para o 

bitstream configurar a lógica e as interconexões de uma faixa ou coluna.  

Para minimizar o Tempo Físico de Reconfiguração é preciso usar 

compactação de bits ou técnicas equivalentes que diminuam o tempo de 

carregamento do bitstream. Por ex., para mitigar o efeito indesejado do Tempo de 

Reconfiguração, [Hua e Mal 01] advogam o uso de co-processador reconfigurável 

com granularidade grossa para reduzir o tamanho do bitstream de configuração. 

Já o Tempo Lógico de Reconfiguração também é proporcional ao tamanho 

do bitstream, mas apenas na medida em que este causar algum atraso no Tempo de 

Execução de alguma partição reconfigurável subseqüente. Em outras palavras, o 
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Tempo Lógico de Reconfiguração pode ser reduzido, ou eliminado, por um 

escalonamento de tarefas minucioso que “consiga esconder” o Tempo Físico de 

Reconfiguração; tal técnica de escalonamento é conhecida como Prefetching . Por 

abuso de linguagem, neste manuscrito, sempre que se utilizar o termo Tempo de 

Reconfiguração, o que se tem em mente é Tempo Lógico de Reconfiguração, salvo 

indicação contrária. 

 

2.5 Área x Tempo na Reconfiguração 

 Suponha que determinado algoritmo possa ser particionado em três tarefas,  

partes ou partições, executadas seqüencialmente e implementadas em FPGA. Se toda 

a implementação do algoritmo couber numa única FPGA, a representação gráfica 

deste problema poderia ser feita da seguinte forma (Fig. 2.10). Inicialmente seria 

necessário um Tempo de Configuração (Tc) da FPGA e depois um Tempo de 

Execução de Partição 1 (TP1) etc. 
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Fig. 2.10 – Implementação em FPGA com Reconfiguração Estática 

 

 Dependendo do tipo de tarefa e das restrições a ela associadas, outras 

alternativas de implementação podem apresentar certos benefícios. Suponha, por ex., 

que as tarefas possam ser, uma a uma, reconfiguradas dinamicamente numa FPGA 

com área menor e que o tempo de reconfiguração seja perfeitamente tolerável.  

Este é o caso, por ex., de certas aplicações industriais, como um equipamento 

que deve detectar e classificar peças industriais que passam numa correia, com 

intervalo de vários segundos entre uma e outra. Ou então, dispositivos de 
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processamento de sinais em satélites espaciais que coletam imagens de planetas. 

Nesta situação é preferível processar os sinais coletados pelos sensores, compactá-los 

e, eventualmente, criptografar antes de enviá-los à terra, porque a principal restrição 

não é o tempo de processamento e sim a quantidade de bits enviados, assim como a 

área (e a potência) do dispositivo de processamento de sinal. Outro caso prático 

bastante recorrente é aquele em que a FPGA está incorporada a um equipamento 

produzido em alto volume. Nestas situações, a escolha de um modelo de FPGA 

com área e preço menores pode resultar em uma economia nada desprezível. 

A Fig. 2.11 mostra como esta situação de redução de área e eventual 

penalização de tempo, causada pelo Tempo de Configuração numa FPGA com 

reconfiguração dinâmica, pode ser graficamente representada. 
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Fig. 2.11 – Implementação em FPGA com Reconfiguração Dinâmica e Redução 

de Área 

 

Por outro lado, admitindo-se que a implementação deste algoritmo seja 

passível de exploração de paralelismo espacial, a reconfiguração dinâmica poderia 
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atribuir mais espaço físico a cada uma das partições temporais de modo a diminuir o 

tempo de execução de cada uma delas, mas em contrapartida, há que se considerar, 

também, o tempo de configuração de cada uma das partições.  

A Fig. 2.12 sugere que a dependência de dados na seqüência de operações 

dentro de cada partição pode ter grande impacto na utilização do paralelismo 

espacial. Em outras palavras, se o conjunto de operações realizadas numa partição 

for essencialmente seqüencial, i.e., se o resultado parcial de uma operação servir de 

entrada para a operação seguinte, então não há como explorar o paralelismo espacial. 

Não havendo dependência ou havendo pouca dependência de dados, a operações 

podem ser executadas de forma concorrente, explorando os recursos disponíveis na 

partição. 
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Fig. 2.12 – Implementação em FPGA com Reconfiguração Dinâmica 
 

 A solução da Fig. 2.12 mostra que embora o Tempo de Configuração não 

possa ser desprezado, ele é neutralizado ou parcialmente compensado por uma 
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redução no Tempo de Execução, obtida pela execução concorrente das operações. 

Portanto, nestas situações, há pouca ou nenhuma penalização de área ou tempo. 

 Como a reconfiguração dinâmica parcial permite configurar parte da FPGA 

enquanto outra parte continua com sua operação normal, é possível carregar a 

próxima partição com o restante da FPGA executando. Carregar antecipadamente a 

próxima partição torna o tempo de configuração virtualmente desprezível, uma vez 

que no momento em que for solicitada, a partição já estará pronta para execução, 

como ilustra a Fig. 2.13. 

 Neste caso, embora o tempo de execução de um ciclo possa ser reduzido, a 

reconfiguração da Partição P1 só poderá ser iniciada quando P3 finalizar, porque não 

há espaço físico na FPGA para carregar P3 e P1 simultaneamente.  
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Fig. 2.13 – Implementação em FPGA com Reconfiguração Dinâmica Parcial 

 

[Jeo et al. 99] propõem que se faça uma previsão minuciosa da seqüência de 

tarefas, de tal modo a permitir que a configuração de uma função ocorra bem antes 
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de sua efetiva solicitação. Com esta técnica, denominada pelos autores como 

Prefetch of Partial Configuration, ou outras como a minimização da parte 

(dinâmica) do circuito obrigatoriamente reconfigurável, e conseqüentemente a 

maximização da porção (estática) restante do circuito residente na FPGA, o Tempo 

de Reconfiguração pode ser diminuído, mas é necessário também que exista um 

paralelismo potencial de dados na aplicação para que as latências de reconfiguração 

sejam compensadas [Tod e Gal 00]. 

 

2.6 Métrica para a Reconfiguração Dinâmica 

Para avaliar o impacto da reconfiguração dinâmica na implementação em 

hardware de um  algoritmo qualquer é necessária a adoção de uma métrica que 

compare os resultados da reconfiguração estática com os da reconfiguração 

dinâmica. Não é simples desenvolver uma métrica única que seja adequada para a 

maioria das aplicações porque cada projetista geralmente está interessado em 

diferentes aspectos da reconfiguração dinâmica.  

Em alguns casos, o importante é minimizar a área, enquanto que em outros o 

throughput deve ser maximizado para um consumo de potência baixo. Para a fase de 

emulação de um grande sistema em FPGA é mais interessante mapear todo o circuito 

numa única FPGA, em sucessivas partições, ao invés de particionar o sistema em 

várias FPGAs, porque esta configuração espacial distribuída limita a freqüência do 

clock. Neste caso, é mais importante ter a freqüência de clock de cada partição mais 

próxima da freqüência do circuito definitivo, pouco importando o tempo de 

reconfiguração. Na área industrial, há aplicações compostas por várias tarefas 

distintas intercaladas por intervalos de centenas de milisegundos. Nestes casos 

também, o tempo de reconfiguração de uma única FPGA com reconfiguração 

dinâmica que faça todas as tarefas é perfeitamente aceitável. 

Isso posto, no que se segue, será apresentado um esboço de uma métrica 

baseada numa função custo clássica, utilizada para ASICs, mas adaptada para 

FPGAs por [Wirth e Hut 98], bastante aceita pelo menos como referência pelos 

projetistas de DRFPGA. Essa função custo leva em conta pelo menos dois fatores na 

reconfiguração: área de hardware e tempo de computação para produzir os 

resultados. Como tanto a área quanto o tempo são diretamente proporcionais ao custo 
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de computação,  uma forma simples de definir um Custo de Computação para a 

reconfiguração estática pode ser 

Cest = Ax.Ty,  

 com x e y assumindo valores tais como {x, y = 1, 2, 3 ...},dependendo de qual fator 

interessa ser ressaltado, se a área ou o tempo. Para efeito de análise comparativa 

neste trabalho, será adotada a função custo mais simples, a mesma adotada por 

[Wirth e Hut 98], como avaliadora do impacto da computação em hardware com 

reconfiguração estática como 

 Cest = A.T,                   (2.1) 

com A representando a área necessária para implementar a computação em 

hardware, e T, o respectivo tempo total de operação. Alternativamente ao Custo de 

Computação, alguns autores como [Wirth e Hut 98][DeHon 00] preferem trabalhar 

com o conceito de Densidade Funcional, definida como o inverso do Custo de 

Computação (D = 1/C), refletindo a vantagem de um desempenho maior por 

unidade de área que os mecanismos de reconfiguração estática ou dinâmica podem 

trazer. Com isso, fica subentendido que uma das metas da reconfiguração é obter 

uma queda na Função Custo ou  um aumento na Densidade Funcional. 

 Caso se opte pela reconfiguração dinâmica, deve-se considerar que T, o 

tempo total de operação, além do tempo de execução, é composto pelo tempo de 

configuração de cada partição, ou seja, Tdin = Te + Tc, de forma que o custo de 

computação com  reconfiguração dinâmica passa a ser   

Cdin = A.(Te + Tc)                 (2.2). 

 Definidos os respectivos custos, a variação que mede o Benefício ∆C da 

solução com reconfiguração dinâmica é 

 ∆C = Cest – Cdin                 (2.3), 

ou, normalizando-se este Benefício ∆C, tem-se 

 ∆Cnorm = (Cest – Cdin)/ Cdin, ou ∆Cnorm = (Cest/ Cdin) - 1             (2.4). 

 Para que a reconfiguração dinâmica se justifique, é necessário que ∆Cnorm > 

0, isto é, uma redução de custo impõe que Tc seja pequeno em relação a Te, de forma 

a garantir que uma provável diminuição de A não fique comprometida por um 

aumento excessivo de T. [Wirth e Hut 98] define 

 f = Tc/Te                   (2.5) 
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como a Taxa de Configuração do Sistema, que reflete o impacto de Tc sobre os 

eventuais ganhos da reconfiguração dinâmica, obtidos quando f se aproxima de zero. 

Para tal, deve-se aplicar técnicas que diminuam o tempo de configuração, Tc, ou 

aumentem o tempo de execução, Te, em relação a Tc, de forma a amortizar a 

sobrecarga da configuração. 

 Substituindo f na expressão de Tdin resulta 

 Tdin = Tc + Te = f.Te + Te, portanto, 

Tdin = Te.(f + 1)                    (2.6) 

que por sua vez permite que a expressão do custo (2.2) seja expressa da seguinte 

forma 

 Cdin = A.Te.(f + 1)                 (2.7). 

 Nesta expressão fica claro que Cdin pode baixar por meio de uma redução de 

A ou de Te, desde que f se mantenha próximo de zero, isto é, desde que cada nova 

configuração permaneça inalterada por um tempo de execução relativamente longo, 

distribuindo este custo por muitos passos computacionais ou por um grande número 

de amostras sendo computadas. Outra forma de se mitigar o impacto negativo de Tc é 

através da técnica de prefetching, que consiste em carregar determinada configuração 

antecipadamente, de modo que o impacto negativo do tempo de configuração possa 

ser considerado como virtualmente nulo. Se f = 0, pode-se falar em Custo Mínimo 

para a reconfiguração dinâmica, assim definido 

 Cdin-min = A.Te                  (2.8) 

 Voltando ao raciocínio comparativo entre a reconfiguração estática e 

dinâmica, para modelar os casos em que a reconfiguração dinâmica se mostra mais 

vantajosa, em termos de custo, tem-se 

 Cest  ≥  Cdin                   (2.9) 

 Aest.Te-est ≥ Adin.Te-din.(f + 1)                          (2.10) 

 (Aest.Te-est)/( Adin.Te-din) - 1 ≥ f             (2.11), 

(Cest)/(Cdin-min) - 1 ≥ f                           (2.12) 

 Substituindo-se (2.12) em (2.4), resulta 

 ∆Cnorm-max ≥ f , ou                (2.13) 

∆Cnorm-max ≥ Tc/Te                 (2.14)    
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 (2.14) implica que, conhecendo-se a Taxa de Configuração do Sistema, f , 

isto é, (Tc/Te), é possível avaliar a magnitude do benefício que a reconfiguração 

dinâmica pode trazer, ou, equivalentemente, para se obter certo Benefício com a 

reconfiguração dinâmica, a relação (Tc/Te) precisa ser menor que o valor numérico 

deste benefício. 

 Por exemplo, se o custo para implementar em hardware determinado 

algoritmo com reconfiguração estática for Cest = A.Test, e, supondo-se que este 

algoritmo possa ser particionado exatamente ao meio de modo que a área de 

hardware para a solução com reconfiguração dinâmica se reduza aproximadamente à 

metade, e, assumindo-se que o tempo de operação permaneça inalterado, isto é, Test = 

Tdin = Te-din + Tc-din, então o Benefício Máximo ∆Cnorm-max se exprime por 

 ∆Cnorm-max = (Cest/ Cdin) - 1 = (A.T)/((A/2).T) –1 = 2 - 1, 

 ∆Cnorm-max = 1, 

 sempre que (Tc/Te) ≤ 1. Para entender melhor o significado destes resultados 

teóricos, no que se segue, serão detalhadas algumas das técnicas disponíveis para 

satisfazer certas restrições impostas pelo projeto. 

 Para obter resultados práticos com base nas técnicas descritas acima, é 

necessária uma metodologia com a qual parâmetros de contornos possam ser 

extraídos, para que decisões como pontos de partição e tipo de escalonamento sejam 

implementadas. Nesta tese, a metodologia proposta aponta para a tomada de decisão 

durante a Síntese de Sistema e Síntese Comportamental, com o uso de uma técnica 

de particionamento conhecida como Particionamento Funcional. 

Resumidamente, conclui-se que a Reconfiguração Dinâmica Parcial 

apresenta perspectivas atraentes e ao menos dois grandes desafios: ela torna o Ciclo 

de Projeto mais complexo e carece, no momento, de uma Metodologia de Projeto 

própria, que ofereça soluções não fragmentadas aos novos problemas. Esta 

observação leva à seguinte constatação: para que projetos baseados em 

Reconfiguração Dinâmica Parcial se tornem uma alternativa viável aos projetos de 

Sistemas Estáticos tradicionais serão necessários aperfeiçoamentos continuados em 

sua Metodologia de Projeto [Had e Hut 95b]. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Neste capítulo será apresentada uma pequena amostra das diversas 

metodologias de projeto empregadas nos últimos anos para o problema de 

mapeamento de algoritmos em FPGAs com reconfiguração dinâmica, 

especificamente visando o particionamento temporal. Para um melhor 

entendimento e modelamento do mesmo problema de escalonamento e 

particionamento de FPGA com reconfiguração dinâmica, a ordem de 

apresentação das metodologias baseadas em HDL procura refletir, de um lado, o 

nível de abstração, ou seja, o ponto do fluxo de projeto no qual os proponentes 

atuaram para definir as partições do circuito, e de outro lado, a linha evolutiva que a 

literatura técnica foi adotando. Por fim serão apresentadas algumas propostas 

conhecidas para a implementação de SVM em hardware. 

 

3.1 Metodologias de Projeto Visando FPGAs 

 A maioria das metodologias disponíveis para projetos com FPGAs são 

adaptações das metodologias usadas nos projetos para ASICs, tanto na sua versão 

Capture-and-Simulate, quanto na sua versão com linguagem HDL (Describe-and-

Synthesize), a mais disseminada atualmente. Falta desenvolver um arcabouço teórico 

próprio, que lance um novo paradigma, possivelmente do tipo Specify-Explore-

Refine, que tome decisões importantes no nível de sistema, considerando 

conjuntamente a parte de software e hardware do algoritmo. Há, no entanto, 

importantes abordagens para um estudo preliminar que podem ser úteis para a 

consecução desta meta futuramente: a abordagem baseada em software, que se 

inspira nas técnicas de programação paralela e apresenta ferramentas que 

transformam diretamente programas escritos em C para VHDL Estrutural, sem uma 

versão intermediária em VHDL Comportamental; há uma abordagem que desenvolve 

boa parte da Especificação (Design Entry) do projeto com o programa MatLab [Han 

e Lit 99], e também uma abordagem destinada a técnicos sem familiaridade com 

projetos de hardware, baseada em editores gráficos ou ferramentas semelhantes 

associadas a um compilador de bitstream. 
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 [Hark et al. 00], após um levantamento da literatura relacionada ao problema 

de particionamento para FPGAs visando a sua reconfiguração, identificaram sete 

parâmetros considerados representativos do amplo espectro de diferentes abordagens. 

Segundo esta classificação, em uma abordagem deve-se verificar: 1. o tipo de 

Análise Algorítmica (se possui interação manual ou automática), 2. a 

Granularidade do Particionamento (fino, médio ou grosso), 3. a Classe das 

Operações (se aritmética de ponto flutuante,  ponto fixo ou booleana), 4. a presença 

de Análise de Memória (se fornece estimativas do tempo de acesso de memória), 5. 

a presença de Análise de Tempo de Execução (se fornece estimativas de tempo de 

execução), 6. o Nível de Extração (se em nível alto (HLS) ou baixo (Assembly)) e 7. 

o tipo de Implementação em Hardware (se com reconfiguração estática ou 

dinâmica). De acordo com este estudo, em 2000 poucas abordagens ofereciam a 

reconfiguração dinâmica. 

 

3.1.1 Metodologias para Reconfiguração Estática 

Nas metodologias com linguagens de descrição de hardware, HDL, um fluxo 

de projeto com FPGA bastante difundido é aquele cujo ponto de partida, a 

Especificação (Design Entry), é uma Descrição Comportamental do algoritmo em 

HDL (Behavioral VHDL ou Verilog), passando a seguir por uma ferramenta de 

Síntese Comportamental, como o Synplify Pro, da Synplicity [Synp 06], ou o 

Behavioral Compiler, da Synopsys [Syno 06], que podem transformar a descrição 

comportamental numa Descrição Estrutural, numa Netlist ou numa descrição no 

formato EDIF. Esta descrição estrutural é colocada numa ferramenta de Síntese 

Lógica, como o pacote ISE, da Xilinx [Xil 06], que se encarrega do mapeamento 

tecnológico, place-and-route, e geração do bitfile usado para programar a FPGA. 

Dependendo do tamanho do projeto e da experiência do programador, a 

especificação poderá ser escrita diretamente em VHDL Estrutural. 

[Alp e Kah 95] fizeram uma pesquisa abrangente sobre as mais recentes 

tendências e formas de Particionamento (Estrutural) de netlists. Quase todos os 

trabalhos correlatos listados aqui, no tópico específico do particionamento, podem de 

alguma forma ser enquadrados na classificação proposta por [Alp e Kah 95], com 

exceção, talvez, do Particionamento Funcional, que será abordado à frente. Estas 
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evidências reforçam a tese de que as metodologias e ferramentas empregadas em 

projetos com FPGAs são adaptações daquelas empregadas em projetos com ASICs, 

ainda que estas se mostrem claramente inaptas. 

[Eles et al. 96] apresentam um ambiente de projeto para FPGAs com co-

síntese HW/SW em que, partindo de uma especificação do sistema em VHDL, é 

proposto um mecanismo de passagem de mensagem (send e receive) entre 

processos como alternativa ao mecanismo de sincronização e comunicação do 

VHDL Standard, considerado ineficiente por ser implementado em baixo nível 

(signals e waits) e inspirado numa semântica de simulação (ciclos de simulação). Os 

autores, no entanto, reconhecem no VHDL várias características que tornam esta 

linguagem apropriada para a especificação de um sistema: hierarquia estrutural, 

abstração de dados e controle, concorrência, especificação de tempo, suporte à 

metodologia top-down, especificações executáveis (simulações), suporte tanto à 

descrição de hardware quanto à de software.  

O sistema especificado em VHDL é simulado com diferentes conjuntos de 

entradas, ou pontos de controle, para coletar dados sobre o número de operações 

realizadas em determinada região do código e a intensidade de comunicação entre 

diferentes regiões. É construído um grafo, em que cada nó representa um processo, e 

os ramos, os canais de comunicação entre processos. A partição HW/SW, 

valendo-se de um algoritmo semelhante ao Simulated Annealing (Tabu Search), é 

feita com base na diferenciação entre várias regiões: aquelas de computação mais 

intensa são sintetizadas em hardware, com um sistema de síntese de alto nível 

chamado CAMAD, enquanto que o restante é convertido em linguagem C por um 

compilador VHDL para C. Embora esta metodologia possa, tecnicamente, ser 

utilizada para o subparticionamento da região implementada em hardware, os 

autores não oferecem uma estratégia para este subparticionamento. 

[Vah et al. 98] incorporam o particionamento funcional a uma metodologia 

de síntese, efetuando a partição de uma especificação funcional em 

subespecificações menores para depois sintetizar a estrutura de cada uma delas. Esta 

técnica é aplicada no particionamento espacial para reduzir o número de 

conexões entre várias FPGAs, ou para reduzir a complexidade do circuito 

submetido à ferramenta de síntese que, com o particionamento funcional, trata o 
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problema global em partes menores, ou ainda para reduzir o consumo de potência 

do circuito [Hwa et al. 98][Vah et al. 99], através do desligamento do clock do 

circuito em determinadas partes. Mas a importância do trabalho de [Vah et al. 98] e 

[Hwa et al. 98], no contexto desta tese, está no fato que esta técnica pode ser aplicada 

no particionamento temporal, como se verá nos capítulos subseqüentes. 

 Devido ao aumento da complexidade dos circuitos, a área de projeto evoluiu 

para um estágio em que o projetista pode se concentrar na especificação de sistemas 

de maneira mais abstrata, independente do engajamento posterior com o hardware. 

Esta tendência levou à percepção das limitações das HDLs, tornando mais comum a 

adoção de linguagens de programação de software, cujo modo de execução é 

seqüencial. Tal abordagem é associada ao que chamamos de metodologias baseadas 

em software, que oferecem uma visão algorítmica do problema, tornando mais 

simples distinguir quais são os contornos das tarefas. Na metodologia baseada em 

software procura-se explorar o paralelismo possível contido no código em C ou 

Java, com várias das técnicas desenvolvidas para a computação paralela.  

Nas metodologias baseadas no programa e linguagem MATLAB, tanto a 

simulação quanto a implementação são incorporadas na mesma ferramenta. Alguns 

fabricantes de FPGAs, como a Altera e a Xilinx, oferecem ferramentas que mapeiam 

diretamente blocos funcionais  utilizados para modelar e simular o sistema na FPGA 

alvo, como o “System Generator” da Xilinx e o “DSP Builder” da Altera. Como esta 

classe de ferramenta tem sido tradicionalmente usada nos projetos DSP, 

caracterizados por uma seqüência constante de dados, a quase totalidade dos blocos 

conversores apresentados são voltados para DSP, representando uma séria restrição 

para algoritmos dominados por fluxo de controle.  

[Ban et al. 99] apresentam o MATCH (MATlab Compiler for Heterogeneous 

computing systems) com o objetivo de facilitar aos usuários o desenvolvimento de 

códigos para os sistemas em FPGAs a partir de descrições em MATLAB. O cenário 

considerado é aquele em que parte do código de um algoritmo deve ser 

implementado em software (a parte menos executada e a supervisão do conjunto), 

parte em FPGA (a parte mais crítica) e parte em DSP (para a qual já há 

processadores específicos com desempenho superior). Tais sistemas heterogêneos 

são justificáveis em aplicações como os satélites, em que grandes quantidades de 
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dados são coletadas e precisam ser processadas no próprio satélite antes de serem 

enviadas à terra. Como todo o sistema é simulado em MATLAB, o MATCH se 

encarrega de particioná-lo espacialmente e fazer o mapeamento nas FPGAs, gerar 

parte do código em C para o processador de uso geral e o correspondente código para 

os DSPs. No fluxo de projeto correspondente às FPGAs, o código MATLAB é 

convertido em VHDL nível RTL, que por sua vez é colocado nas ferramentas de 

síntese da Xilinx, responsáveis pela geração dos bits de configuração. Abordagens 

semelhantes, com pequenas variações, como o uso da ferramenta Simulink, são 

apresentadas por [Gro e Kea 00][Hal et al. 01][Tan et al. 01][Sha e Fou 05], entre 

outros. 

 [Pel e Thi 05], partindo do princípio de que um dos segredos para uma 

linguagem de programação ser bem sucedida é conseguir fornecer uma abstração 

adequada de sua arquitetura alvo, concedem que a linguagem C, em sua forma 

original, não é uma boa alternativa para descrever projetos em nível RTL. Por isso, 

os autores apresentam o Impulse C, baseado em processos (da linguagem C) que se 

comunicam entre si através de signals, streams e memória compartilhada. Essa 

estrutura simplifica a criação de aplicações altamente paralelizadas, valendo-se de 

bibliotecas intrínsecas do Impulse C, baseadas em streams para mover dados na 

memória compartilhada, e signals para sincronizar os processos de onde partem as 

instruções para modificar os dados que estão sendo computados. A cada um desses 

processos, então, são atribuídos os recursos disponíveis na FPGA, através de 

descrições de hardware funcionalmente equivalentes, criadas com a ajuda de 

bibliotecas adicionais do Impulse C e do compilador público SUIF (Stanford 

Universal Intermediate Format).  

As aplicações mistas de software-hardware criadas pelo Impulse C são 

adequadas para implementação em FPGAs específicas, como as que utilizam o 

processador embutido Microblaze da Xilinx, e o Nios e Nios II da Altera. Ainda que 

estas linguagens baseadas em software apresentem grande potencial para hardware-

software co-design, elas ainda pressupõem a intervenção de um engenheiro de 

hardware experiente para analisar e otimizar o código VHDL RTL.  

Com algumas variações, uma metodologia semelhante pode ser encontrada 

em [Dia et al. 04]. Têm sido apresentadas metodologias de projeto cujas 
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especificações são feitas em Java. O compilador Forge (descontinuado), da Xilinx 

[Xil 06], aceita como entrada bytecodes Java e os converte em VHDL. Abordagem 

similar é apresentada por [Card e Neto 03]. Handel-C é uma linguagem de 

programação síncrona paralela, com todos os eventos se balizando por um clock 

global que corre continuamente. [Loo et al. 02] mostrou que, justamente pelo seu 

modo de execução seqüencial, ela permite que se pense em termos do algoritmo que 

deve ser implementado e não do circuito que será construído. Essa característica a 

torna atraente para programadores treinados em software, com conhecimentos 

mínimos de hardware, mas o tamanho dos projetos gerados tendem a ser bem 

maiores que os correspondentes escritos em HDL, podendo exigir até cinco vezes 

mais portas lógicas, como [Loo et al. 02] constataram para alguns dos testbenchs 

implementados. 

 

3.1.2 Metodologias para Reconfiguração Dinâmica 

Propostas de reconfiguração dinâmica começaram a surgir a partir do 

aparecimento de FPGAs baseadas em SRAM, cuja reconfiguração pode ser feita à 

distância com o envio de um bitstream, em tempos geralmente inferiores a 10 ms 

[Old e Dorf 95]. As respectivas metodologias incorporam o problema de 

particionamento temporal, pois um problema  fundamental da reconfiguração 

dinâmica é ajustar o tempo de computação resultante, levando-se em conta, nas 

partições, a precedência de nós.  

O particionamento caracteriza-se por ser estrutural ou funcional, 

dependendo do nível de abstração com o qual o projetista trabalha. Para auxiliar na 

compreensão, as diversas metodologias descritas a seguir são classificadas de acordo 

com o nível de abstração onde se dão as decisões relacionadas  e relevantes à 

reconfiguração dinâmica. 

  

A. Nível de Configuração 

 [Bob e Ste 02] apresentam um ambiente de programação para FPGA 

denominado CoreMap, que se baseia numa metodologia de projeto que dispensa os 

recursos das ferramentas de CAD. A intenção é tornar disponíveis os benefícios das 

FPGAs, não apenas a engenheiros elétricos, mas também a engenheiros mecânicos, 
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cientistas da computação e técnicos de outras áreas enfrentando problemas que 

poderiam empregar a tecnologia FPGA, mas que não possuem familiaridade com 

projetos de hardware em HDL. O CoreMap não gera um código HDL para ser 

compilado numa ferramenta CAD, em vez disso, ele possui um editor gráfico que 

reproduz a superfície de uma FPGA da família Virtex, com seus respectivos CLBs e 

uma biblioteca de somadores, multiplicadores etc. Diferentemente de outros editores 

gráficos que produzem uma representação intermediária no formato EDIF, para que 

com esta descrição do circuito um sintetizador proceda com a síntese que distribui os 

operadores sobre a superfície da FPGA, o CoreMap integra num único estágio o 

placement e a síntese. A seguir, um compilador produz, com a JBits API da Xilinx, o 

bitstream  necessário para programar a FPGA. 

Para o particionamento temporal e/ou espacial, o CoreMap calcula os 

autovalores de uma Matriz Laplaciana [Hall 70], definida como a diferença entre a 

Matriz Simétrica de Conexão G e a Matriz Diagonal de Grau D, capazes de indicar 

as coordenadas dos pontos de partição do DFG do circuito, de acordo com uma 

Função Custo a ser minimizada. Com isso, dado um DFG, o CoreMap calcula um 

grafo de configurações no qual as partições se comunicam entre si por meio de 

registradores interpartições, automaticamente inseridos nos bitstreams quando um 

ramo do DFG conecta dois componentes de partições diferentes. 

 Uma das limitações de metodologias baseadas em recursos gráficos é que 

funcionam muito bem para exemplos pequenos e se tornam inviáveis para exemplos 

médios e grandes. Como para a representação gráfica de um algoritmo no espaço de 

cada partição da FPGA pressupõe-se uma descrição estrutural, o alcance de suas 

aplicações fica seriamente restringido. 

Há uma variante, ou especialização, das metodologias focadas no nível de 

configuração desenvolvida para permitir a reconfiguração parcial de FPGAs a partir  

de parte do bitstream gerado por uma ferramenta de síntese, vista como um core, que 

pode ser de três tipos: soft, firm e hard core [Kra et al. 05]. Basicamente soft cores 

são descrições HDL sintetizáveis, tecnologicamente independentes; firm cores são 

netlists, também tecnologicamente independentes, geralmente em formato EDIF; e 

hard cores são descrições tecnologicamente dependentes, geralmente representados 

por um bitstream de configuração e mais recentemente fixados no próprio silício. 
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Várias metodologias trabalham com hard cores, oferecendo métodos para que eles 

sejam carregados dinamicamente. 

O PARBIT [Hor et al. 02] permite que blocos de regiões arbitrárias do 

projeto compilado sejam realocadas para outras regiões de tamanho similar. A 

ferramenta gera o bitfile parcial depois de o usuário especificar as colunas e linhas 

iniciais e finais do projeto original, assim como o destino dos blocos especificados. 

Desse modo é possível reconfigurar parcialmente as FPGAs da família VirtexE. 

Outras ferramentas inspiradas nesta técnica têm sido apresentadas, como por ex. em 

[Blo et al. 03][Sed et al. 05]. As metodologias baseadas em manipulação de cores 

operam num nível de abstração baixo, envolvendo uma série de operações manuais 

que, freqüentemente, precisam ser repetidas [Kra et al. 05] quando inseridas no fluxo 

de Projeto de Reconfiguração Parcial Baseado em Módulos, da Xilinx. 

 

B. Nível Lógico 

 A metodologia empregada por [Hudson et al. 98] utiliza uma descrição 

algorítmica de interpolação de imagem (visando aumentar sua resolução) escrita em 

linguagem MatLab para convertê-la em C++, de modo a poder determinar a precisão 

em bits necessária para atingir a qualidade desejável na imagem de saída. O código é 

a seguir convertido (manualmente) para VHDL Estrutural e, com a ajuda do VHDL 

Elaborator, criada uma netlist em EDIF de componentes da Biblioteca Unificada da 

Xilinx, para implementação na FPGA XC6264. Uma vez compreendida a estrutura 

computacional, é realizado o particionamento temporal através de análise manual 

da seqüência de tarefas e da interdependência mútua entre elas. 

 Se uma partição lógica se mostrar demasiadamente grande para os recursos 

da FPGA XC6264, partições subseqüentes são efetuadas, enquanto, alternativamente,  

se verificar que uma partição lógica ocupa apenas parte dos recursos de hardware 

disponíveis, então é explorado o paralelismo potencial do algoritmo para organizar a 

computação espacial [DeHon 02] e duplicar as operações simultâneas naquela 

partição física. Com esta metodologia, os autores fazem a partição estrutural do 

interpolador de imagem em duas partes: o Inverse Filter (IF) e a Fast Spline 

Transform (FST), mas como estas operações devem ser aplicadas tanto nas linhas 

como nas colunas da imagem, a computação é dividida em quatro tarefas.  
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Embora não sejam empregadas técnicas especiais para mitigar a sobrecarga 

representada pela reconfiguração, que toma 5 ms para duas das tarefas, 35 ms para a 

terceira e 140 ms para a quarta, este custo pode ser negligenciado quando comparado 

com o custo total da computação de longa seqüência de dados. Nesta metodologia, 

empregada em algoritmos para processamento de sinais, i.e., com um stream 

contínuo de dados para serem processados de forma invariável, os autores não 

esclarecem como a precedência de nós é respeitada durante o particionamento 

temporal. 

 [Liu e Wong 98] apresentam uma metodologia de particionamento de 

circuitos baseada na técnica de Fluxo de Redes (Network Flow), que leva em conta a 

necessidade de o particionamento ser unidirecional, para que as entradas de 

determinado nó não sejam provenientes de outros nós mapeados numa partição 

temporalmente posterior. Embora esta abordagem evite o impasse técnico causado 

pela dependência de um sinal a ser gerado num tempo futuro, e ainda que a 

metodologia resulte em partições semelhantes em área, pelo fato de ser tratada num 

nível muito baixo, das portas lógicas, não é possível impedir, por ex., que um loop 

seja dividido em duas partições distintas.  

De qualquer forma, a distinção fundamental, e as conseqüências dela 

decorrentes, entre partição espacial, em que um circuito é mapeado fisicamente em 

várias FPGAs espacialmente distintas, e partição temporal, em que um circuito é 

mapeado virtualmente em várias partições temporalmente subseqüentes, fica 

estabelecida. Mas a preocupação dos autores ainda é produzir uma solução que 

minimize a área e não o tempo para completar a tarefa, dada, como restrição, uma 

área máxima fixa. 

 A plataforma de [And e Kuc 00], seguindo os modelos utilizados por autores 

como [Trim 98] e [Liu e Wong 98], considera a reconfiguração dinâmica associada 

a uma Time-Multiplexed FPGA, em que a área total da FPGA é dividida em várias 

regiões (contextos) que se tornam ativas em momentos temporalmente 

excludentes. Como o preço por unidade de uma FPGA é mais alto que o de um 

ASIC (para grandes volumes), Time-Multiplexed FPGA é apresentada como uma 

forma de contornar este problema. O algoritmo de particionamento estrutural 

apresentado, que divide uma netlist com mapeamento tecnológico em conjuntos 
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disjuntos, é baseado em list scheduling, com a função prioridade se encarregando 

de ordenar os nós seqüencialmente e, portanto, estabelecer a seqüência em que as 

partições devem se tornar ativas. A lista de prioridade é preenchida de acordo com 

um grafo de dependência da netlist e uma classificação obtida através de um 

escalonamento As Soon As Possible (ASAP). Se dois nós tiverem a mesma 

classificação ASAP, então aquele com classificação As Late As Possible (ALAP) 

menor terá uma prioridade maior. Desta forma, o escalonador vai adicionando um nó 

por vez a uma partição, até que sua capacidade de nós esteja preenchida, quando, 

então é iniciada uma nova partição. 

Uma das objeções a este tipo de metodologia é a de que a suposição básica, 

de que a FPGA possa armazenar vários contextos, estando apenas um deles ativo, 

nem sempre pode ser satisfeita para circuitos grandes em relação ao tamanho da 

FPGA. Também é possível argumentar que sendo o consumo de potência elevado 

durante a troca de contextos, poucas aplicações podem se dar ao luxo de suportar esta 

sobrecarga. Mas o aspecto positivo da abordagem de [And e Kuc 00] (e [Trim 98]) é 

a preocupação em garantir que o particionamento seja orientado pelo desempenho, 

i.e., que o caminho crítico da netlist não seja aumentado por uma partição 

intermediária que não contenha pelo menos um dos nós críticos. Mas como o 

caminho crítico é estabelecido sem considerar os loops, os efeitos indesejados de se 

dividir um loop entre duas partições não podem ser adequadamente avaliados. 

 

C. Nível RTL 

 [MacB e Lys 01] apresentam uma metodologia para identificar classes 

genéricas de circuitos que de alguma forma podem se beneficiar da reconfiguração 

dinâmica, incluindo não apenas um melhor desempenho computacional, mas 

também reduções de área e de consumo de potência, além de menores custos 

comerciais que advêm destes benefícios quando considerado o cenário de 

comercialização em larga escala. Como paradigma de estudo de um Núcleo 

Programável Multifuncional (PMC – Programmable, Multi-function Cores), eles 

analisam um Transmissor e Receptor Assíncrono Universal (UART – Universal 

Asynchronous Receiver and Transmitter), que desempenha inúmeras funções de 

interface num PC. Assumindo que a seleção de um dos modos de operação é 



 47

normalmente feita por intervenção humana, e, como uma vez tomada a decisão o 

dispositivo permanece operando por longos períodos, a sobrecarga da reconfiguração 

não importa muito aos autores, que apresentam dados dos resultados práticos 

baseados nas famílias de FPGAs da Xinlinx Spartan II e Virtex II. 

 Dado um conjunto de circuitos constituindo um PMC, referenciado de forma 

simplificada por núcleo C (core), estabelece-se a divisão deste núcleo em dois 

subconjuntos: o primeiro subconjunto, denotado por P, é o subconjunto de circuitos 

controlando a programabilidade do PMC, como por exemplo os Muxes que 

selecionam o tipo de aplicação que o PMC desempenhará a partir daquele momento; 

o segundo subconjunto, denotado por A, é o subconjunto de circuitos que 

implementam a funcionalidade da aplicação. Considere o caso em que o usuário 

decide mudar a paridade do protocolo de transmissão de par para ímpar. Como isso 

ocorre de forma pouco freqüente, e é disparado por intervenção humana, a latência 

de reconfiguração de várias centenas de milissegundos se dilui nos longos períodos 

de transmissão. Além disso, na arquitetura tradicional do PMC há uma redundância 

envolvida neste tipo de operação, já que os modos de paridade par e ímpar são 

temporalmente excludentes.  

A metodologia de [MacB e Lys 01] procura detectar e eliminar não apenas a 

redundância da exclusão mútua, mas também o próprio conjunto P de circuitos 

controlando a programabilidade do PMC, como o Mux que oferece as duas opções 

de paridade, já que apenas uma das opções será implementada na versão da 

reconfiguração dinâmica. Uma vez eliminada esta redundância, eles buscam a 

circuitaria comum a todas as possíveis configurações, denominada circuitaria 

estática, que permanece inalterada durante as mudanças de configurações. Mesmo 

reconhecendo que o Spartan II não oferece reconfiguração dinâmica, as várias 

configurações do UART são mapeadas nas FPGAs Virtex II e Spartan II para se ter a 

noção da influência dos modelos distintos de FPGAs atuais sobre os números finais 

da implementação. Os resultados mostram que a reconfiguração dinâmica causa 

uma economia média de 25% sobre o número de LUTs, flip-flops, interconexões e 

portos, e um aumento médio de 15% na velocidade máxima de operação de cada uma 

das configurações, consideradas isoladamente. 
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A metodologia de [MacB e Lys 01] não se volta para os fatores específicos 

que poderiam diminuir a área das partições ou diminuir o tempo de execução de cada 

uma delas porque as FPGAs escolhidas são suficientemente grandes para as 

aplicações testadas. De qualquer forma, o refinamento do conceito de circuitaria 

estática e dinâmica pode ser extremamente útil para a questão do particionamento 

temporal sob restrições de recursos. 

 

D. Nível Algorítmico 

O ambiente SPARK, de [Kau et al. 99][Gup et al. 03], é uma ferramenta de 

HLS (High-Level Synthesis) que oferece um procedimento de conversão automática 

de uma descrição comportamental em C para VHDL RTL sintetizável, baseado em 

transformações como exclusão mútua de operações, compartilhamento de recursos 

etc. Com estimativas de recursos necessários e latência, a ferramenta resolve o 

problema do particionamento temporal e espacial através de ILP (Integer Linear 

Programming). Depois de passar por uma série de otimizações, o SPARK produz um 

grafo escalonado e uma FSM. O código VHDL RTL resultante é sintetizado com o 

Design Compiler, da Synopsys, ou com a ferramenta XST, da Xilinx. Os exemplos 

apresentados com reconfiguração dinâmica são sempre algoritmos de DSP. 

 [Kiel et al 02] apresentam uma metodologia para fazer a partição temporal 

de uma descrição VHDL de um sistema digital. Cada partição pode ser simulada, 

sintetizada e implementada separadamente como uma das partições de uma 

DRFPGA. Inicialmente são analisadas as dependências de tempo entre os “code 

element” (operadores) com vistas a construir um hipergrafo direcionado, em que os 

vértices representam os operadores, e os ramos, as dependências mútuas. De acordo 

com uma base de dados, cada operador recebe um peso estimado proporcional aos 

recursos necessários para sua implementação em dada tecnologia. Os ramos também 

recebem um peso para fazer uma distinção mais clara entre aqueles contidos dentro 

de uma partição e aqueles que ligam dois vértices em partições distintas. Este peso 

representa o número de elementos de memória necessários para guardar o valor do 

sinal correspondente àquele ramo durante a transição entre duas partições. 

 Com as dependências de dados estabelecidas e os pesos dos recursos 

necessários para sua implementação atribuídos a cada vértice e a cada nó, o 
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hipergrafo é bipartido, observando-se o balanceamento das partes. Considerando-se 

que este algoritmo de particionamento é aplicado numa descrição em alto nível, o 

critério de particionamento é apenas o balanceamento, mas os autores 

reconhecem que para descrições grandes ou complexas pode ser necessário a adoção 

de critérios semelhantes aos desenvolvidos em [Fid e Mat 82]. 

 

E. Nível de Sistemas 

 [Ban et al. 05] propõem uma metodologia para o particionamento, 

escalonamento e placement de tarefas mapeadas em arquiteturas com 

Reconfiguração Dinâmica Parcial, que minimize o tempo de execução levando 

em conta as restrições de hardware da DRFPGA. Essas restrições (detalhes do layout 

físico), quando desconsideradas durante o particionamento HW/SW (normalmente 

orientado pelas latências do projeto), podem gerar escalonamentos ótimos porém não 

realizáveis fisicamente. O problema é formulado por meio de um grafo de 

dependência de tarefas, extraídas de uma descrição funcional em C ou VHDL, em 

que cada vértice representa uma tarefa que só pode iniciar sua execução quando 

todos os vértices antecedentes tiverem terminado. O layout da FPGA é composto por 

várias colunas, sendo que cada tarefa deve ocupar um conjunto contíguo de colunas, 

e a comunicação entre elas se dá por meio de uma memória compartilhada acessível 

a todas as colunas.  

Dessa forma, o problema de placement, se as tarefas tiverem dimensões 

semelhantes, se reduz a um placement linear, cuja solução pode ser encontrada em 

tempo polinomial. No entanto, se as tarefas tiverem dimensões diferentes é possível a 

ocorrência de fragmentação no espaço livre da FPGA, gerando situações em que o 

espaço disponível num determinado instante é suficiente para receber um nova 

tarefa, mas pelo fato de não ser contíguo, a tarefa não pode ser acomodada na FPGA 

naquele instante. 

 Admitindo-se que cada tarefa permite várias formas de implementação, com 

áreas diferentes, o objetivo é encontrar um escalonamento ótimo para as tarefas 

sendo executadas em SW ou HW. Para as tarefas executadas em HW é necessário 

determinar as regiões em que serão executadas. Como a solução exata obtida através 

de Programação Linear Inteira (ILP) demanda um tempo exorbitantemente grande 
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num ILP solver comercial (mesmo para problemas pequenos), foi desenvolvida uma 

abordagem baseada na heurística de Kernighan-Lin/Fiduccia-Matheyes [Fid e 

Mat 82][Kern e Lin 70], que iterativamente melhora a solução de um problema hard 

através de passos simples. Nesta fase, a formulação heurística tenta trocar a forma de 

execução de uma tarefa, de SW para HW ou vice-versa, e verificar se houve uma 

melhora na função custo.  

O escalonamento é feito de forma concorrente, baseada num algoritmo do 

tipo list-scheduling, em que a cada instante o escalonador deve escolher um nó entre 

vários disponíveis naquele estágio de acordo com uma lista de prioridades 

previamente estabelecida. Quando um nó é selecionado para ser escalonado, uma 

área correspondente é encontrada na FPGA. Com observações empíricas do tipo 

“melhor acomodar as tarefas menores primeiro porque elas não demandam uma nova 

reconfiguração dinâmica”, os autores criam uma função linear de atribuição de 

prioridades levando em conta parâmetros como número de colunas necessárias, 

momento permitido para iniciar e terminar determinada tarefa, tempo de execução 

em SW e HW etc. Com esta abordagem, grafo de tarefas com centenas de nós são 

particionados, escalonados e placed em questão de minutos. 

 Embora a metodologia de [Ban et al. 05] apresente uma heurística para 

decidir se uma tarefa será realizada em SW ou HW, de forma a minimizar o tempo 

de execução global sob restrições de hardware, no particionamento temporal e 

espacial a hipótese fundamental, de que as tarefas menores devem ser acomodadas 

primeiro porque juntas tendem a produzir menos reconfigurações dinâmicas, não 

está claramente justificada. Pelo contrário, normalmente as grandes tarefas são as 

mais críticas. Além disso, como em FPGAs da família Virtex, o tempo de 

reconfiguração é diretamente proporcional ao bitstream relacionado à área necessária 

para determinada tarefa é possível que certas soluções executem mais rapidamente 

com um número maior de partições, desde que seu tempo de reconfiguração seja 

convenientemente compensado pela técnica de prefetching. 

 

3.2 Implementações de SVM 

 A grande maioria das implementações para SVM têm sido feitas em software 

[Schö 98][Pla 98][Bur 98][Joa 99]. No entanto, no final da década de 1990 
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começaram a surgir algumas poucas propostas para implementação analógica de 

partes da SVM em hardware. [Gen e Cau 99] propuseram um processador,  

denominado Kerneltron, para fazer a multiplicação dos Vetores de Entrada com a 

Matriz dos Vetores de Suporte do produto interno de uma SVM. Com tecnologia 

VLSI analógica, o processador era composto por células internamente analógicas, 

porém com interface digital, capazes de realizar cálculos massivamente paralelos 

através de somas de correntes, com área muito menor que o correspondente 

processador totalmente digital. O Kerneltron foi incorporado a uma SVM com um 

kernel capaz de reconhecer objetos complexos, em tempo real, a partir de streaming 

contínuos de vídeos. Este desempenho exigido pela aplicação on-line estava muito 

além dos mais poderosos processadores de sinais digitais da época. Conectada  a uma 

workstation havia uma placa PCI com quatro Kerneltron e uma FPGA da Xilinx para 

implementar e treinar a SVM. Esta implementação ofereceu uma alternativa para o 

uso de SVM como classificador de padrões, sem, no entanto, mencionar os detalhes 

técnicos de como a SVM teria sido treinada, i.e., de que forma e em que condições os 

Vetores de Suporte foram obtidos. 

 Em 98 um grupo de pesquisadores italianos [Ang et al. 98] também 

propuseram uma versão analógica de SVM linear, baseada numa solução em que 

uma Rede Neuronal do tipo Hopfield era utilizada para resolver o problema da 

Programação Quadrática, da fase de aprendizagem da SVM. [Ang et al. 99] foram 

os primeiros a tentar uma solução digital, tendo que resolver o problema da precisão 

dos cálculos. Na versão clássica, um problema de Programação Quadrática é 

resolvido por multiplicações matriciais. Como o número de operações envolvidas é 

alto, um algoritmo que teoricamente deve convergir para uma solução pode, na 

prática, não convergir por problemas de precisão. Sob certas condições, os autores 

mostram que as multiplicações podem ser substituídas por operações de 

deslocamento (shift) e as variáveis representadas por valores de ponto fixo. Dessa 

forma, [Ang et al. 99] conseguem contornar o problema da precisão dos cálculos para 

problemas relativamente pequenos.  

 Trabalhos subseqüentes [Ang e Boni 01][Ang e Boni 02][Ang et al. 02] foram 

aperfeiçoando a versão simples de implementação digital de uma SVM, com 

tecnologia VLSI, até que em 2003 estes mesmos autores propõem uma 
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implementação em FPGA [Ang et al. 03b], com uma breve análise dos efeitos da 

quantização sobre o desempenho de uma SVM. [Khan et al. 04][Khan et al. 05] 

apresentam uma análise sobre o hardware mínimo necessário para uma SVM 

baseada numa arquitetura com um Sistema Numérico Logarítmico, em que as 

multiplicações e divisões podem ser tratadas como adições e subtrações. [You e 

Wang 04] também propõem uma Rede Neuronal recorrente com apenas uma camada 

para a fase de  treinamento da SVM com convergência exponencial para a solução 

ótima. 

 Finalmente, em 2005, o mesmo grupo de pesquisadores italianos 

mencionados anteriormente propõe uma Arquitetura Paralela Reconfigurável em 

FPGA para a fase de classificação da SVM, em que os Vetores de Suporte já foram 

determinados na fase de aprendizagem. A solução apresentada [Bia et al. 05] 

consiste num System-On-Chip, em que parte da SVM, escrita em VHDL, composta 

essencialmente por duas unidades Multiply-And-Accumulate (MAC), uma unidade 

responsável pelo produto escalar, além de uma unidade de Kernel, está integrada 

com o soft-processor core MicroBlaze de um Virtex-II, que supervisiona o sistema. 

Todos os dados circulando entre os módulos internos são codificados na forma de 

ponto-fixo para 18 bits. A reconfiguração é estática e utilizada para explorar o 

paralelismo inerente à multiplicação de vetores. 

 As propostas de implementação de SVM apresentadas baseiam-se em 

multiplicação de matrizes, o que significa uma séria restrição para grandes 

problemas com dezenas de milhares de vetores. [Bia et al. 05] procuram contornar 

este problema utilizando módulos de memória SRAM adjacentes à FPGA. Ao que se 

saiba, até o momento, não foi proposta nenhuma implementação em FPGA com 

reconfiguração dinâmica para resolver o problema da Programação Quadrática 

de forma analítica, em vez de numérica. A forma analítica permite que se calculem 

os coeficientes de dois ou mais vetores por rodada, em vez de resolver 

numericamente todo um sistema de equações simultaneamente, com milhares de 

vetores. Dessa forma, a demanda por memória cai drasticamente. 
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4 METODOLOGIA DE PARTICIONAMENTO 

 

Ao longo deste manuscrito tem sido ressaltado que as metodologias para 

projetos com FPGAs são essencialmente adaptações das metodologias usadas para 

ASICs. A exemplo do ocorrido em situações semelhantes, é possível que, a certa 

altura, uma metodologia adquira uma estrutura com características próprias, como 

resultado de adaptações evolutivas de um conjunto de técnicas consideradas como 

clássicas, até se diferenciarem em aspectos fundamentais. Um pressuposto desta tese 

é o de que uma metodologia própria para FPGA está em vias de formação a partir 

de transformações qualitativas, sem grandes rupturas, de metodologias clássicas e, 

o objetivo deste capítulo é fornecer alguma contribuição para este processo, como a 

adaptação da técnica de particionamento de FSM para circuitos dominados por fluxo 

de controle e a forma de diagnosticar o desempenho de um circuito. 

Inicialmente serão feitas considerações abstratas das ferramentas de 

particionamento e, em seguida, serão apresentados exemplos de aplicação dos 

conceitos envolvidos. 

 

4.1 Visão Geral 

O Fluxo de um Projeto Digital inicia-se, normalmente,  com uma descrição 

em linguagem natural, ilustrado possivelmente com diagramas de blocos e outras 

representações gráficas, que serão transpostos para um nível algorítmico antes que 

se produza uma versão codificada numa linguagem de programação. Neste capítulo, 

no entanto, o ponto de partida de um projeto será a Especificação de Projeto ou 

Design Entry do algoritmo já traduzido em linguagem de programação, porque os 

temas ressaltados aqui estão relacionados a técnicas para particionamento de 

algoritmos codificados em linguagem de programação de alto nível. 

O ambiente de implementação considerado será composto por um 

Processador de Uso Geral e uma placa aceleradora com uma FPGA, de tal forma que 

o sistema será implementado em software e hardware.  
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4.2 Particionamento do Sistema Especificado em Linguagem de Programação 

A Figura 4.1 ilustra parte da metodologia de projeto adotada.  Com um 

algoritmo em mãos, o primeiro passo é codificá-lo em forma de programa numa 

linguagem de alto nível, como o C, C++, Java, etc., para testar a funcionalidade do 

sistema. Por algoritmo entenda-se uma estratégia com três características para 

resolver um problema: (1) todos os passos envolvidos precisam ser apresentados de 

forma clara e sem ambigüidades, (2) cada um dos passos precisa ser efetivo, i.e., 

executável na prática e (3) o número de passos precisa ser finito [Rob 95]. Existem 

vários compiladores para traduzir o código fonte escrito em linguagem de alto nível 

para linguagem de máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 – Partição do Sistema 
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(profiling), que parte do código deverá ser implementada em hardware, para acelerar 

sua execução. Neste caso, o passo seguinte tomado pelo projetista é descobrir que 

regiões do código são mais solicitadas, orientado geralmente pela “regra 90/10” 

[DeH 00], que estabelece que 90% do tempo de execução de um programa é 

consumido por 10% do seu código-fonte.  

As ferramentas para este fim são as de determinação de perfil (profiling tools) 

ou de análise de cobertura de código. Em geral, estas ferramentas podem informar a 

freqüência com que cada linha do código foi executada, quanto tempo de 

computação cada região do código usa, qual a freqüência que cada ramo de uma 

cláusula condicional é executado etc., tudo isto separado por módulos e sub-rotinas. 

Estas ferramentas de diagnóstico são necessárias para a reconfiguração dinâmica de 

FPGAs porque, para efeito de particionamento, não basta apenas saber qual o tempo 

total gasto com uma rotina. Se o tempo total de uma rotina for dividido em duas ou 

três chamadas, pode ser interessante aproveitar, entre uma chamada e outra, seu 

espaço na partição. Porém, se este mesmo tempo for dividido em 20 ou mais 

chamadas, o custo representado pelo tempo de reconfiguração desta rotina pode 

inviabilizar a utilização de seu espaço na partição entre uma chamada e outra. 

Para os propósitos desta tese, são consideradas implementações em 

linguagens de programação C ou C++, que são largamente utilizadas tanto na 

indústria de software como em laboratórios de pesquisa, apresentando excelentes 

recursos para codificar algoritmos. Para compilar os programas descritos em C, é 

utilizado o compilador da Free Software Foundation, o gcc, do projeto GNU [FSF 

s/d]. Para fins de diagnóstico de códigos, o gcc oferece dois comandos ou profiling 

tools: o gcov e o gprof. 

 O gcov, dependendo das opções, apresenta uma análise de cobertura, 

informando, por exemplo, a freqüência de execução das linhas de código e de ramos 

de cláusulas condicionais, o tempo de computação de regiões do código, etc. O 

gprof, da mesma forma, informa quanto tempo este programa gasta em cada uma de 

suas rotinas. Além disso, o gprof apresenta um call graph profile com detalhes de 

como este tempo total está submetido, ou seja, ele apresenta o tempo gasto pelas sub-

rotinas chamadas a partir da rotina principal. Como o gprof informa o tempo gasto 

numa rotina e o gcov indica quantas vezes cada linha de código foi executada, com a 
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ajuda de um grafo representativo destas rotinas, ou tarefas, é possível descobrir 

exatamente a inter-relação das partes constitutivas do tempo total de execução de um 

algoritmo. 

 Desta forma é possível identificar a região do código que consome a maior 

parte do tempo e dividir o sistema em duas partes: a parte de software, que 

supervisiona a execução total do algoritmo e executa as tarefas computacionalmente 

menos intensas, e a parte de hardware, que será implementada na FPGA com 

reconfiguração dinâmica, e que será responsável pelas tarefas computacionalmente 

mais intensas. 

 

4.3 Particionamento Funcional para Hardware 

 Nesta fase do projeto, assumindo-se que a parte do algoritmo a ser 

implementada em hardware foi codificada em alguma linguagem de descrição de 

hardware, HDL, como o VHDL, Verilog, SystemC etc., no nível  algorítmico 

comportamental, há que se decidir qual das duas abordagens de particionamento será 

adotada: Particionamento Estrutural ou Funcional, ou, em outras palavras, em que 

nível de abstração se dará o particionamento. A Fig. 4.2 ilustra a diferença entre as 

duas técnicas. 

O particionamento estrutural, i.e., aquele em que o sistema é implementado 

primeiro (portanto, realizada após a Síntese Comportamental e Lógica) e depois 

particionado, é mais popular, em parte pelo seu método direto de obter estimativas de 

área e número de pinos [Gaj et al. 94]. A área da partição é estimada como a soma da 

área dos componentes do grupo, e o número de pinos é estimado pelo conjunto de 

fios que saem da partição, com os resultados de estimativa quase sempre 

considerados adequados. Com o avanço da tecnologia VLSI, a quantidade de 

componentes contidos num mesmo dispositivo tem crescido rapidamente, 

aumentando dramaticamente a complexidade da tarefa de particionamento estrutural. 

No particionamento funcional a funcionalidade do sistema, ou subsistema, é 

decomposta em peças não divisíveis, conhecidas como objetos funcionais [Gaj et al. 

94], que serão associados aos componentes do sistema, ou subsistema, para 

implementação.  
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Fig. 4.2 – Tipos de Particionamento: (a) Estrutural, (b) Funcional 

 

Ao contrário do particionamento estrutural, o particionamento funcional dá-se 

nas descrições comportamentais do circuito, e, no fluxo de projeto, ele é realizado no 

nível algorítmico ou RT. O particionamento funcional apresenta várias vantagens, 

como, por exemplo, permitir um melhor compartilhamento de seus componentes, 

gerando menos transferência de I/O entre partições, uma vez que é mais provável que 

as partições respeitem os contornos de cada função. Este aspecto é particularmente 

importante na reconfiguração dinâmica, primeiro por causa da necessidade de se 
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considerar a precedência de nós, e, segundo pelo próprio custo de transferir os dados 

de uma partição para outra. A apreciação de outras vantagens, como redução no 

tempo de síntese, redução do consumo de potência, aumento do desempenho do 

sistema etc. [Vah et al. 98] foge dos objetivos deste capítulo. Uma das desvantagens 

do particionamento funcional é a maior dificuldade de aplicação das já consagradas 

técnicas de particionamento de representações funcionais, como grafos. 

De qualquer forma, esta dificuldade específica pode ser evitada com o uso de 

algumas técnicas baseadas na própria estrutura da descrição algorítmica do circuito. 

Duas destas técnicas serão aqui exploradas: um tipo de grafo que represente 

adequadamente a descrição comportamental e um conjunto de técnicas de 

diagnóstico da descrição comportamental, capazes de modelar quantitativamente o 

desempenho do circuito nas relações funcionais do grafo.  

A primeira delas é a representação FSMD (Finite State Machine with a 

Datapath), feita diretamente com o auxílio de modelos ou templates da HDL 

utilizada [Vah e Giv 02], do mesmo modo que se converte uma descrição de HDL 

para uma ASM (Algorithm State Machine) [Chan 96].  Uma FSMD pode ser vista 

como um diagrama de estados, interligados por ramos representando expressões 

aritméticas, nas quais admitem-se, além  do uso de entradas e saídas externas, 

variáveis de qualquer natureza [Vah e Giv 02]. Em contraste com a FSM (Finite 

State Machine) clássica, que aceita apenas expressões booleanas regidas por entradas 

e saídas externas, e não variáveis, a FSMD pode representar milhares de diferentes 

estados físicos com poucas variáveis em poucos estados lógicos, inter-relacionadas 

por expressões aritméticas. Uma FSMD e uma descrição HDL em nível algorítmico-

comportamental são funcionalmente equivalentes, i.e., a partir de uma pode-se 

chegar diretamente à outra.  

 O segundo conjunto de técnicas exploradas é o diagnóstico (profiling) 

fornecido por simuladores de HDLs. Dessa forma, é possível descobrir a 

porcentagem, ou o número de vezes, que o programa passa em cada um dos branches 

de uma cláusula condicional do código correspondente. Essa informação pode ser 

muito útil durante o particionamento funcional do hardware do sistema. A Fig. 4.3 

ilustra as diferentes fases do particionamento funcional do hardware do sistema. 
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Fig. 4.3 – Particionamento Funcional do Hardware do Sistema 

 

 Com a FSMD criada anteriormente a partir da descrição em HDL, é possível 

obter a FSM e o Datapath do circuito, i.e, a controladora e a via de dados comandada 
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por ela podem ser desmembradas da FSMD. Se o circuito em questão for do tipo 

dominado por controle, como, por exemplo, circuitos reativos, ele pode mais 

facilmente ser modelado por uma FSM, além de que sua FSM tende a ser maior e 

mais complexa comparada ao Datapath. Já para circuitos dominados pelo fluxo de 

dados, como, por ex., circuitos processadores de sinais digitais, ocorre o oposto,  uma 

vez que tendem a ter um Datapath mais complexo.  

Como a FSM de um circuito dominado por controle tende a ser grande e 

complexa, na reconfiguração dinâmica a manutenção de uma única FSM para todas 

as partições pode ser contraproducente, porque para cada partição apenas uma região 

da FSM estará ativa. Isto significa que, além de particionar o Datapath, pode ser 

necessário particionar também a FSM, criando submáquinas, uma para cada partição 

temporal. Dados experimentais mostram que a área total das submáquinas criadas 

pode ser muito menor que a área da máquina original [Yang et al. 94], 

conseqüentemente o conjunto de submáquinas distribuídas pode operar numa 

freqüência maior que a máquina original, devido aos caminhos críticos menores. 

 Uma técnica de particionamento para FPGA consiste na introdução de um 

“estado dormente” em cada uma das submáquinas, de tal forma que antes de uma 

FSM se tornar inativa, ela vai para o “estado dormente”, aciona a próxima FSM, e 

permanece neste estado até ser ativada por outra FSM. Exemplos desta técnica serão 

apresentados mais à frente [Katz 94]. 

 Como a preocupação central desta tese não era pesquisar as diversas 

linguagens de descrição de hardware, foi escolhida a linguagem de descrição de 

hardware VHDL que, sendo um padrão na indústria, e muito difundida nas 

universidades, aumenta a probabilidade de que determinada ferramenta aceite 

descrições em VHDL. Para simulação e profiling, decidiu-se adotar uma alternativa 

que fosse independente destas ferramentas comerciais.  Foi utilizado um compilador 

de VHDL de domínio público, denominado GHDL [Ghdl s/d] que, em contraste com 

simuladores de VHDL, traduz diretamente um arquivo VHDL Comportamental em 

código de máquina, produzindo um binário com a ajuda do compilador gcc, da GNU, 

sem usar uma linguagem intermediária como C ou C++.  

Com isso, várias das opções de compilação do gcc para diagnóstico e 

depuração continuam válidas para o GHDL, com pequenas adaptações. Dessa forma, 
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com a ajuda do gcov e gprof para o VHDL é possível descobrir a porcentagem, ou o 

número de vezes, que o programa passa em cada um dos branchs de uma cláusula 

condicional, parâmetro muito útil durante o particionamento funcional do hardware 

do sistema. Outra característica atraente do GHDL é que, pelo fato de tanto o 

executável da parte de software do sistema, escrito em C, quanto o executável da 

parte de hardware do sistema, escrito em VHDL, estarem rodando no mesmo 

ambiente gcc, um dos executáveis pode facilmente disparar o outro, delegar tarefas, 

trocar dados e resultados, modelar atrasos etc. 

 

4.4 Particionamento em Componentes 

Toda descrição de projeto escrita em VHDL possui pelo menos uma Entity e 

uma Architecture. A Entity descreve o circuito da perspectiva de sua interface de 

entradas e saídas, enquanto que a Architecture descreve as funções associadas aos 

sinais e portos da Entity [Pel e Tay 97]. Uma vez concluída esta fase de descrição do 

projeto, conhecida como Design Entry, e feita a Simulação Funcional para assegurar 

a correspondência entre o programa codificado e a especificação inicial, a Síntese 

Comportamental pode ser iniciada como fase intermediária para a implementação do 

circuito. 

Na situação mais simples, o projeto é implementado num único módulo, com 

apenas uma Entity e uma Architecture, tendo a Síntese Comportamental um fluxo 

normal. Ocorre, porém, de, em muitos casos, ser desejável ou necessário particionar 

o módulo inicial em dois ou mais submódulos, de forma que a funcionalidade do 

circuito original não se altere, mas o fluxo da Síntese Comportamental deve sofrer 

alterações. Como na versão com vários módulos cada um deles deve ter pelo menos 

um par Entity-Architecture, os sinais que originalmente ligavam os vários processos 

da descrição original agora devem ser transformados em portos na Entity 

correspondente. A Fig. 4.4 ilustra a situação de um circuito inicialmente especificado 

num único Módulo M, com um par Entity-Architecture resultando num fluxo normal 

para a Síntese Comportamental. A seguir, este Módulo M é particionado em dois 

Módulos menores MA e MB, com dois pares Entity-Architecture, exigindo um fluxo 

diferenciado para a Síntese Comportamental, i.e., cada um dos módulos deve ser 

sintetizado separadamente, e os sinais sendo transformados em portos. 
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Fig. 4.4 – Particionamento em VHDL, com Transformação de Sinais em Portos 

 

 Modificações adicionais necessárias para o particionamento de descrições em 

VHDL serão descritas nos exemplos de particionamento mostradas mais à frente. 

 

4.5 Particionamento da Máquina de Estados Finitos (FSM) 

 O Particionamento de um algoritmo está intimamente ligado ao seu 

respectivo Escalonamento. Algoritmos de Escalonamento podem ser classificados 

em duas grandes classes: Escalonamento Baseado em Fluxo de Dados (Data Flow-

Based Scheduling – DFBS) e Escalonamento Baseado em Fluxo de Controle 

(Control Flow-Based Scheduling – CFBS) [Jer et al 97]. 

Para algoritmos dominados por Fluxo de Dados, o escalonamento é feito 

normalmente baseado numa representação gráfica chamada Grafo de Fluxo de Dados 

(DFG, Data Flow Graph), em que a cada operação é atribuído um passo de controle, 

de forma a satisfazer as restrições de projeto impostas, geralmente a quantidade de 

recursos disponíveis. Nestes casos, a partição do Datapath é uma boa indicação para 

a partição da respectiva FSM, já que estes sistemas executam de forma repetitiva 

uma série de operações num fluxo infinito de dados, mas nos casos do CFBS o 

problema é mais complexo. 

Para os algoritmos dominados por Fluxo de Controle, uma forma de fazer o 

escalonamento é através de uma representação gráfica chamada Grafo de Fluxo de 

Controle (CFG, Control Flow Graph), em que a uma seqüência de operações é 

atribuído um passo de controle, sendo que uma operação pode estar associada a mais 

de um passo de controle. Como nos CFBS a seqüência de controle é baseada em 

condições externas e os algoritmos contêm principalmente operações de controle 

com poucas operações aritméticas, o particionamento da respectiva FSM deve 
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obedecer critérios mais rigorosos do que a equivalência com o particionamento do 

Datapath. 

 Do ponto de vista prático, o próximo problema a ser resolvido é o de como 

particionar uma FSM monolítica em submáquinas, acopladas entre si, de forma que 

sua funcionalidade se mantenha inalterada. Por exemplo, dada a FSM da Fig. 4.5, 

proposta por [Katz 94], como particioná-la ao meio? 
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Fig. 4.5 – Exemplo de FSM Antes do Particionamento 

 

 A técnica adotada para resolver o problema da transição de uma máquina para 

outra consiste na introdução de “estados dormentes” (idles states) [Katz 94] para 

sincronizar a atividade entre duas FSM, como mostra a Fig. 4.6, na qual SA e SB são 

estes estados dormentes. 
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 Imagine que a FSM da esquerda esteja em S1 e que a condição C1 seja 

verdadeira. A FSM, que inicialmente estava em S1 e SB, agora sai do estado S1 e 

entra no estado SA, ao mesmo tempo em que a máquina da direita sai de SB e entre 

em S6. Da mesma forma, se a FSM estiver em S6 e C2 for verdadeira, ela vai para o 

estado SB ao mesmo tempo em que a FSM da esquerda sai de SA e volta para S1. 

 

4.6 Projetos em FPGAs  

 Em contraste com ASICs, as FPGAs são dispositivos padronizados que 

implementam diferentes projetos no mesmo hardware. Por isso, tão logo um projeto 

em FPGA esteja pronto, ele pode ser imediatamente implementado e testado. Entre 

outras razões, essa característica torna as FPGAs atraentes para equipes de projeto 

sob forte pressão dos custos representados pelo time-to-market de seu produto. [Old e 

Dorf 95] procuram fazer uma clara distinção entre projeto e implementação, sendo 

projeto entendido como uma coleção de elementos conectados com desempenhos 

definidos, e implementação, o mapeamento destes elementos abstratos em elementos 

físicos presentes em um dispositivo.  

 Nas metodologias modernas de projeto, cujo fluxo é seguido nesta tese, o 

projeto em FPGA pode ter o seu início a partir da descrição algorítmica a partir do 

qual ferramentas de síntese comportamental podem ser utilizadas, assim como o 

projeto manual. A seções seguintes apresentam com mais detalhes esta tarefa, assim 

como a imediatamente posterior que é  síntese lógica, responsável por gerar o netlist 

do circuito. 

 

4.6.1 Síntese Comportamental 

 A Síntese Comportamental tem sido vista como uma resposta para o 

problema da produtividade dos projetistas e a qualidade de seus projetos, numa 

determinada época, para o Projeto de Sistemas. Ao abordar um projeto de um nível 

mais abstrato que o da Síntese Lógica, os projetistas podem, com o uso das 

ferramentas da Síntese Comportamental, tomar decisões de impacto sobre grandes 

problemas, que resultam em implementações de melhor qualidade e mais baratas. 

 Como nesta fase do projeto o sistema é representado por uma Descrição 

Comportamental ou Funcional, o passo seguinte de preparação para a Síntese Lógica 
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é produzir uma Descrição Arquitetural desse sistema. Esta etapa pode ser feita 

manualmente ou com a ajuda de ferramentas CAD, como o Behavioral Compiler. 

 

4.6.1.1 – Behavioral Compiler 

O Behavioral Compiler é uma ferramenta da Synopsys que, a partir de uma 

descrição VHDL escrita em nível comportamental (i.e., em linguagem algorítmica), 

produz uma netlist estrutural em nível RTL, ou de portas lógicas, para síntese e 

simulação. O VHDL comportamental deve detalhar quando as entradas serão lidas, 

que operações serão aplicadas aos dados de entrada e quando os resultados do 

processamento devem ser escritos nos portos de saída, sem conexão direta a uma 

arquitetura particular ou a uma tecnologia específica.  

Além da descrição comportamental, o sintetizador consulta uma biblioteca de 

componentes sintetizados (DesignWare Library), usada para o mapeamento lógico 

das operações lógico-aritméticas, uma biblioteca tecnológica (Technology Library), 

usada para o mapeamento tecnológico dos componentes sintéticos, e um conjunto de 

restrições temporais entre as operações (Constraints). O código RTL produzido pode 

ser simulado com precisão de ciclo de relógio entre as operações.  

A ferramenta sintetiza um controlador, na forma de uma FSM, que fornece 

sinais multiplexados para chavear corretamente as entradas dos componentes do 

Datapath nos ciclos de relógio apropriados. Com isso todas as operações são 

escalonadas em determinados passos de controle, com a alocação dos respectivos 

componentes sintéticos do datapath para executar as operações, e dos registradores 

para armazenar os valores dos sinais, das variáveis e dos resultados intermediários 

das operações. 

A Fig. 4.7 ilustra a estrutura do circuito gerado pelo Behavioral Compiler 

durante a Síntese Comportamental. Em linhas gerais, os passos do sintetizador desde 

a descrição comportamental até o circuito gerado são: (1) análise sintática do código 

comportamental (análise), (2) criação de uma representação intermediária 

(elaborate), (3) checagem do projeto (bc_check_design) para assegurar que as 

restrições de tempo lógico impostas serão factíveis no escalonamento, (4) checagem 

e atribuição dos tempos reais do projeto (bc_time_design), de acordo com os tempos 
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especificados na biblioteca tecnológica e a freqüência do relógio, (5) escalonamento 

das operações e alocação dos recursos. 
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Fig. 4.6 – Estrutura do Circuito Gerado pelo Behavioral Compiler 

 

Ao final desta seqüência de comandos é produzida uma descrição em VHDL, 

nível RTL. Se este código for compilado no mesmo Behavioral Compiler, obtém-se 

uma netlist no nível de portas lógicas. 

 

4.6.2 Síntese Lógica para FPGA 

 A partir de uma Especificação Arquitetural do projeto é possível produzir 

inúmeras redes multiníveis de portas lógicas que implementem a mesma 

funcionalidade. Por isso, foram desenvolvidos critérios e técnicas para gerar e 

otimizar uma rede booleana capaz de satisfazer as restrições de área e desempenho 

do circuito. Normalmente este processo de transformação e otimização lógica é 



 67

dividido em duas etapas: otimização independente de tecnologia e mapeamento 

tecnológico. 

 Na fase de otimização lógica independente de tecnologia, o sintetizador 

explora, por ex., as situações em que o comportamento lógico do circuito não está 

completamente especificado, para simplificar e diminuir o número de variáveis, que 

mantêm uma boa correlação com a área do circuito. A Função Custo, nesta fase, 

pode ser, por ex., o número de variáveis ou literals. Na otimização dependente de 

tecnologia, o circuito otimizado, obtido na fase anterior, passa por um Mapeamento 

Tecnológico que produz uma rede otimizada de portas lógicas disponíveis numa 

biblioteca. A Função Custo, nesta fase, leva em consideração a área e o atraso das 

portas lógicas. 

 Como na Síntese Lógica para FPGAs, o mapeamento tem como alvo LUTs, 

geralmente com m entradas, a formulação do problema não é a mesma, já que as 

restrições mudaram. [Mur et al. 90] propõem que as duas fases tradicionais da 

Síntese Lógica sejam tratadas simultaneamente, pois o problema agora consiste em 

mapear uma rede booleana num número mínimo de nós (funções booleanas ou 

LUTs), cada um deles com m entradas. Para resolver este problema, [Mur et al. 90] 

apresentam um conjunto de técnicas, entre as quais um processo de decomposição 

funcional capaz de decompor non-feasible nodes em feasible nodes. [Sch 01] faz um 

estudo minucioso e aprofundado para tornar esta técnica aplicável a problemas de 

larga escala, através de representações mais compactas. 

 

4.6.2.1 Projeto Modular 

 Para explorar as especificidades da Síntese Lógica para FPGAs foram 

desenvolvidas ou adaptadas novas ferramentas de síntese, dentre elas uma plataforma 

ISE, da Xilinx, que controla todas as fases do projeto. De particular interesse é o 

fluxo de projeto baseado no Projeto Modular, [Xil 05b] que permite que um projeto 

seja implementado em vários módulos (ou partições), com as FPGAs da família 

Virtex entre outras. O Projeto Modular oferece a possibilidade de projeto com 

Reconfiguração Parcial através do ajuste de três atributos na variável 

AREA_GROUP no módulo Top, que impõem restrições ao projeto. Em contraste 

com o fluxo sem Reconfiguração Parcial, a fase final de implementação do projeto 
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que consiste na reunião dos módulos (final assembly) não deve ser feita, o que exige 

alguns cuidados especiais quanto aos recursos da FPGA. 

Na ISE 5.2, o atributo ROUTE_AREA, quando associado à variável 

AREA_GROUP, e ajustado para RECONFIG, indica que o módulo especificado será 

usado numa Reconfiguração Parcial e, portanto, sua área deve ser estendida para 

incluir todos os recursos do dispositivo que façam parte dos mesmos quadros de 

configuração (configuration frames). O atributo 

DISALLOW_BOUNDARY_CROSSING, é usado para indicar que o módulo 

especificado vai ser usado numa Reconfiguração Parcial, e que, portanto, seu 

roteamento interno não deve consumir recursos do dispositivo que estejam fora dos 

limites definidos para uma determinada região. Finalmente o atributo 

RECONFIG_MODE indica para o sintetizador que os sinais representando 

constantes precisam ser gerados separadamente para aquele módulo reconfigurável. 

Na ISE versão 6.X pra frente, basta colocar apenas AREA_GROUP 

nome_do_módulo MODE=RECONFIG, que as outras variáveis ROUTE_AREA, 

REDONFIG_MODE E DISALOW_BOUNDARY_CROSSING são ajustadas 

automaticamente. 

Uma vez expostos os elementos lógicos e as restrições associadas ao projeto, 

e determinada a linguagem de descrição de hardware, assim como o dispositivo alvo, 

FPGAs da Xilinx, a tarefa seguinte da Metodologia é determinar a forma de mapear 

o algoritmo/projeto no dispositivo físico. Existem diferentes formas de particionar 

um projeto em VHDL e, no que se segue, será descrita a técnica adotada para o 

particionamento do projeto em VHDL. 

 

4.7 Exemplos de Implementação 

Nesta seção serão apresentados vários resultados de experimentos de 

pequenos exemplos submetidos a técnicas ou ferramentas relacionadas a diversas 

partes da metodologia, objetivando ilustrar como as diversas etapas descritas em 

seções anteriores podem ser vencidas. Para efeito de clareza na exposição, os 

detalhes de alguns comandos foram omitidos porque podem ser encontrados em seus 

respectivos manuais. 
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4.7.1. Divisão Software-Hardware 

 Os compiladores gcc oferecem opções de compilação que fornecem 

informações precisas do programa em execução, particularmente o profile (perfil) e a 

coverage (cobertura) do executável do programa. A cobertura juntamente com o 

perfil ajudam na análise de desempenho do programa, detectam as linhas não 

executadas e oferecem estatísticas detalhadas sobre o número de vezes e a forma que 

cada linha foi executada.  

O primeiro passo, de acordo com a Metodologia proposta, é fazer a partição 

SW/HW de um algoritmo, neste caso escrito em C++. O algoritmo escolhido é uma 

versão da Support Vector Machine proposta por [Ge 01], chamada “svm-smo” (SVM-

Sequential Minimal Optimization). Depois de compilada, um testbench é executado, 

contendo 1000 vetores de teste referentes a diferentes combinações do “jogo da 

velha” (tic-tac-toe). A seguir, a aplicação do comando “gprof” produziu como 

resultado um relatório de perfil de execução apresentado logo abaixo (Tabela 4.1), 

para efeito de ilustração.  

 

Tabela 4.1 – Resultado do comando gprof aplicado à svm-smo 
Flat profile: 
 
Each sample counts as 0.01 seconds. 
  %   cumulative   self              self     total            
 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name     
 47.29      8.36     8.36  7658029     0.00     0.00  dot_product_dense(int, int) 
 26.92     13.12     4.76   299149     0.02     0.04  takeStep(int, int) 
 24.43     17.44     4.32   132188     0.03     0.13  examineExample(int) 
  1.30     17.67     0.23                             main 
  0.06     17.68     0.01        1    10.00    10.00  read_data(std::basic_istream …) 
  0.00     17.68     0.00     8624     0.00     0.00  learned_func_linear_dense(int) 
  0.00     17.68     0.00     5748     0.00     0.00  std::vector<float, std::al …) 
  0.00     17.68     0.00     1981     0.00     0.00  std::vector<float, std::al …() 
  0.00     17.68     0.00     1970     0.00     0.00  std::_Vector_base<float, std …) 
  0.00     17.68     0.00      962     0.00     0.00  std::__simple_alloc<float, s …) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   Call graph 
 
 
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.06% of 17.68 seconds 
 
index % time    self  children    called     name 
                                                 <spontaneous> 
[1]    100.0    0.23   17.45                 main [1] 
                4.32   13.12  132188/132188      examineExample(int) [2] 
                0.01    0.00       1/1           read_data(std::basic_istream<char … 
                0.00    0.00     958/8624        learned_func_linear_dense(int) [12] 
                0.00    0.00       3/3           std::vector<float, std::allocato … 
                0.00    0.00       1/1           write_svm(std::basic_ostream<char … 
                0.00    0.00       1/1           error_rate() [22] 
----------------------------------------------- 
                4.32   13.12  132188/132188      main [1] 
[2]     98.6    4.32   13.12  132188         examineExample(int) [2] 
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                4.76    8.36  299149/299149      takeStep(int, int) [3] 
                0.00    0.00    3614/8624        learned_func_linear_dense(int) [12] 
----------------------------------------------- 
                4.76    8.36  299149/299149      examineExample(int) [2] 
[3]     74.2    4.76    8.36  299149         takeStep(int, int) [3] 
                8.36    0.00 7658029/7658029     dot_product_dense(int, int) [4] 
                0.00    0.00    3094/8624        learned_func_linear_dense(int) [12] 
----------------------------------------------- 
                8.36    0.00 7658029/7658029     takeStep(int, int) [3] 
[4]     47.3    8.36    0.00 7658029         dot_product_dense(int, int) [4] 
----------------------------------------------- 
                0.01    0.00       1/1           main [1] 
[5]      0.1    0.01    0.00       1         read_data(std::basic_istream<char,  … 
                0.00    0.00    5748/5748        std::vector<float, std::alloc … 
                0.00    0.00     958/962         std::__simple_alloc<float, std … 
                0.00    0.00     947/1970        std::_Vector_base<float, std:: … 
                0.00    0.00      11/11          std::vector<std::vector<float,  … 
                0.00    0.00      11/11          std::vector<int, std::allocator … 
----------------------------------------------- 
                0.00    0.00     958/8624        error_rate() [22] 
                0.00    0.00     958/8624        main [1] 
                0.00    0.00    3094/8624        takeStep(int, int) [3] 
                0.00    0.00    3614/8624        examineExample(int) [2] 
[12]     0.0    0.00    0.00    8624         learned_func_linear_dense(int) [12] 
----------------------------------------------- 
 

 

 A análise destes resultados mostra que a maior parte do tempo é gasta pelo 

algoritmo fazendo o “dot_product”, que é chamado pelas funções “takeStep” e 

“examineExample”. Como pode ser observado nas três primeiras linhas de 

resultados do relatório, a função “dot_product” ocupa 47% do tempo de execução, a 

“takeStep”, 27%, e a “examineExample”, 24%. Não resta dúvida que a “regra 

90/10” pode ser aplicada a este caso, pois as outras funções, que ocupam grande 

parte do código fonte, consomem pouco tempo de execução. Portanto essas são as 

tarefas candidatas à implementação por hardware, e, portanto, devem ser convertidas 

em VHDL. 

 

4.7.2 Partição do Hardware - Coverage em VHDL 

 O compilador ghdl, assim como o gcc, oferece também opções de compilação 

com informações precisas do perfil e de cobertura do executável do programa, porém 

para descrições VHDL. Normalmente, o comando gcov está associado ao gcc, 

compilador de linguagem c, mas com algumas adaptações, o ghdl também aceita 

estas opções.Uma análise de cobertura permite detectar as linhas não executadas e, 

principalmente, a freqüência condicional de branches, que pode dar uma indicação 

forte dos pontos adequados do circuito para particionamento.  

Nos passos seguintes da Metodologia, para clareza de exposição, serão 

usados como exemplos algoritmos clássicos mais simples, já que o código da parte 
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hardware da SVM é relativamente complexo. Os resultados de dois experimentos 

são apresentados: primeiramente, o algoritmo do “Máximo Divisor Comum” ou 

GCD (Greatest Common Divisor) e, a seguir, um exemplo proposto por [Huan et al. 

93], aqui denominado “huang_example_1.vhd”, cuja característica marcante é o fato 

de ser um algoritmo dominado por fluxo de controle.  

 

4.7.2.1.  Experimento com o GCD 

Para este experimento, foi considerado o algoritmo do Máximo Divisor 

Comum, MDC, GCD, de dois números, na versão força bruta. Essencialmente ele 

subtrai seguidamente o número maior, e diferente de zero, do menor (e sempre 

substituindo o maior pelo resto) até que o resto da subtração seja zero ou um. Se o 

resto for um, então o MDC entre os dois números iniciais é um; se o resto for zero, o 

MDC é o último número da subtração diferente de zero.  

Para efeito prático, será utilizada a versão apresentada por [Smi 96]. Rodando 

este programa com o ghdl, tendo como entrada seis pares de valores distintos, obtém-

se um arquivo com o número de execução de cada linha, como se vê no trecho do 

código logo abaixo.  
        -:   14:begin 
        -:   15: 
        1:   16:  GCD: process 
        1:   17:    variable A_in, B_in, A, B, Swap, Y, Y_Ref : 
integer range 0 to 65535; 
        1:   18:    variable TestData : line; 
        1:   19:    variable BufLine : line; 
        1:   20:    variable Passed : bit := '1'; 
        -:   21:  begin 
        7:   22:    while not endfile(TestDataFile) loop 
        6:   23:      readline(TestDataFile, TestData); 
        6:   24:      read(TestData, A_in); 
        6:   25:      read(TestData, B_in); 
        6:   26:      read(TestData, Y_Ref); 
        -:   27: 
        6:   28:      A := A_in; 
        6:   29:      B := B_in; 
        6:   30:      if (A /= 0 and B /= 0) then 
       24:   31:        while (B /= 0) loop 
       98:   32:          while (A >= B) loop 
       80:   33:            A := A - B; 
        -:   34:          end loop; 
       18:   35:          Swap := A; 
       18:   36:          A := B; 
       18:   37:          B := Swap; 
        -:   38:        end loop; 
        -:   39:      else 
    #####:   40:        A := 0; 



 72

        -:   41:      end if; 
        6:   42:      Y := A; 
        -:   43: 
        6:   44:      if (Y /= Y_Ref) then    
    #####:   45:        Passed := '0'; 
  
 O primeiro valor do código acima, do lado esquerdo dos dois pontos (:), se 

refere ao número de vezes que aquele comando foi executado e o segundo valor, à 

direita dos dois pontos (:), indica a posição seqüencial daquele comando de 

programa. Quando uma linha passível de execução não for executada nenhuma vez, 

deve aparecer o código “#####”, e se ela for uma linha acessória apenas, deve 

aparecer um travessão “-“. Podemos observar, que as linhas 28 e 29 foram 

executadas 6 vezes, exatamente uma vez para cada vetor de entrada. Já a linha 32 foi 

executada 98 vezes, enquanto a linha 40 não foi executada nenhuma vez.  

 

4.7.2.2 Experimento com o Exemplo huang_example_1.vhd 

Neste exemplo, a porcentagem de vezes que cada branch de uma cláusula 

condicional foi executada também é incluída. Esta informação pode ser importante 

para efeito de particionamento, principalmente para algoritmos dominados por fluxo 

de controle, porque a parte do branch executada pode ser dependente do conjunto de 

valores de entrada, e não pré-definido para qualquer stream de valores, como ocorre 

normalmente nos algoritmos de processamento de sinais. Um trecho do relatório é 

apresentado a seguir, tendo como entrada sete vetores de teste.  
        -:   44: 
        7:   45:        out_ready_for_data <= '0'; 
call    0 returned 100% 
        -:   46:         
        7:   47:        t1 := x1 - x2; 
branch  0 taken 0% (fallthrough) 
branch  1 taken 100% 
call    2 never executed 
        7:   48:        t2 := x2 + x3; 
branch  0 taken 0% (fallthrough) 
branch  1 taken 100% 
call    2 never executed 
        7:   49:        t3 := x1 + x2; 
branch  0 taken 0% (fallthrough) 
branch  1 taken 100% 
call    2 never executed 
        7:   50:        t4 := x3 + x4; 
branch  0 taken 0% (fallthrough) 
branch  1 taken 100% 
call    2 never executed 
        -:   51: 
        7:   52:        if (x5 /= 0) then 
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branch  0 taken 100% (fallthrough) 
branch  1 taken 0% 
        7:   53:          while (t2 < 0) loop 
branch  0 taken 100% (fallthrough) 
branch  1 taken 0% 
    #####:   54:            t5   := t3 + 1; 
branch  0 never executed 
branch  1 never executed 
call    2 never executed 
 

As indicações no relatório relativas à cobertura de linhas são equivalentes aos 

vistos na seção anterior. No que concerne à porcentagem de cada avaliação nas 

cláusulas condicionais, como o arquivo com os vetores de entrada continha sete 

vetores, as linhas 47, 48, 49, 50 e 52, que não apresentam nenhuma condição, 

executam sete vezes, enquanto que as linhas subseqüentes à 53, e contidas num loop, 

não foram executadas nenhuma vez, por que a cláusula do loop não foi satisfeita, 

como indica a linha imediatamente abaixo, com a mensagem “branch  0 taken 

100% (fallthrough)“. Isso significa que a cláusula foi avaliada e não satisfeita, 

retornando o valor “0”. 

 

4.8 Particionamento em VHDL 

 Os resultados acima mostram que é possível saber quantas vezes cada uma 

das linhas foi executada, e até mesmo as que nunca são executadas. Além disso, 

pode-se obter informações da freqüência de ocorrência de ramos de pontos de 

decisão. Com uma representação gráfica adequada, como por exemplo um CDFG ou 

FSMD é possível descobrir onde estão os loops e onde fazer, ou não, uma partição do 

algoritmo. De qualquer forma, a indicação dos melhores pontos para fazer a partição 

do algoritmo introduz outro problema: como fazer a partição em um arquivo VHDL 

de forma que sua funcionalidade não seja alterada? 

Novamente será utilizado o exemplo huang_example para ilustrar a forma 

como um algoritmo descrito em VHDL comportamental será particionado. 

Primeiramente convém lembrar que numa descrição VHDL comportamental é 

comum existirem vários processos (Process), que depois, para a síntese, são 

transformados em componentes. Por isso, um algoritmo pode ser particionado em 

vários Process, que se comunicam através de sinais. Se o objetivo específico for a 

simulação da funcionalidade de um algoritmo a ser executado em várias partições 
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temporalmente excludentes, então fica claro que apenas um processo deve estar em 

execução em qualquer instante, com todos os outros num estado “dormente”, a 

exemplo das várias partições de uma FSM, com um particionamento semelhante ao 

da Fig. 4.6 para FSM. 

Este comportamento pode ser modelado através de um mecanismo de 

permissão, em que apenas um processo, por vez, pode obter uma permissão para 

executar algum tipo de cálculo, permanecendo todos os outros num loop infinito, 

aguardando a chegada de uma permissão. Ao final da execução do processo 

autorizado, ele transfere a permissão recebida para outro processo, previamente 

determinado pelo projetista, de forma idêntica ao escalonamento estático de 

partições na reconfiguração dinâmica. 

 Nesta seção, será feita uma ilustração com parte da FSMD representativa do 

algoritmo. No Apêndice A encontra-se parte do código VHDL desse 

particionamento. O algoritmo original (huang_example) tem dois grandes loops: o do 

reset (rst_loop) e o do main (main_loop), conforme ilustra a Fig. 4.7, sendo 

apresentado o local desejado para o particionamento. 

 

partição desejada 

end_rst_loop 

end_main_loop

cálculos 
cálculos

rst_loop 

main_loop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 – Particionamento de um Algoritmo Codificado em VHDL 
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Esse tipo de particionamento obriga a colocação de sinais entre as duas 

partições, de forma a garantir que os dois loops principais continuem válidos e que a 

funcionalidade do algoritmo não seja alterada. Além disso, como apenas uma das 

partições deve estar em execução a cada instante, um mecanismo de permissões é 

implementado, com duas variáveis boolenas, Perm_1 e Perm_2, para este caso 

específico de duas partições. A Fig. 4.8 ilustra parte da FSMD original que 

implementa o algoritmo, o ponto de particionamento e os sinais que devem 

atravessar as “partições”. 

 

 

 
main_looprst_loop 

P2 

P1 

If x5 /= 0 then ...

t3 := x1 + x2; 
t4 := x3 + x4;

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 – Detalhe do Código VHDL a Ser Particionado 

 

 Como a seqüência de execução dos processos, ou das partições, já é 

conhecida, neste caso, P1, P2, P1, P2, P1, ..... é implementado um mecanismo de 

trava com duas permissões, Perm_1 e Perm_2, resumidamente funcionando da 

seguinte forma. No final de P1, o processo correspondente a P1 coloca Perm_1 em 

verdadeiro e verifica o status de Perm_2, que deve ser falso. Por isso, P1 permanece 

num loop infinito, até que Perm_2 se torne verdadeiro. Como Perm_1 se tornou 

verdadeiro, o processo correspondente a P2 executa e, ao final ajusta Perm_2 em 

verdadeiro, liberando P1.  

Através de ajustes baseados em ciclo de relógio é possível que o ciclo se 

reinicie, sendo cada loop infinito de espera de permissão equivalente ao estado 

dormente da FSM particionado, conforme ilustra a Fig. 4.9. 
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P2 

P1 

rst_loop 
main_loop 

rst_loop 
main_loop 

Perm_2 := true

If x5 \= 0 then ...

Perm_2 := false

if (not Perm_1)
  loop

if (not Perm_2) 
  loop

Perm_1 := true

t3 := x1 + x2; 
t4 := x3 + x4;

Perm 1 := false
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 – Detalhe da Lógica de Particionamento 

 

 Com esta forma de simulação é possível verificar se a funcionalidade de um 

algoritmo não foi alterada. Note que o tempo de configuração de cada partição pode 

ser modelado por um loop adicional no início de cada processo, e que a análise ciclo 

a ciclo do algoritmo permite ao projetista experimentar modos alternativos de 

execução para diminuir o tempo total de execução. 

A Fig. 4.10 mostra a FSMD do huang_example com alguns de seus estados 

agrupados para simplificar a visualização. Nas etiquetas de cada ramo ligando dois 

estados, a primeira linha indica a condição de transição, enquanto que os valores 

entre parênteses, na linha abaixo, indicam o número de vezes que cada ramo foi  
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percorrido durante a simulação com 200 vetores de teste (gerados com um programa, 

escrito em C, baseado no comando gerador de números aleatórios drand).  

O primeiro estado, rst_loop, representa o estado reset em que o circuito inicia 

suas operações ou o estado para o qual ele deve ser levado quando, já em operação, o 

comando reset for acionado, satisfazendo a condição “rst=1”. Caso contrário, se 

“rst=0”, então o circuito deve satisfazer um protocolo indicando que os dados estão 

disponíveis e se inicia o laço do main, com algumas operações de soma e subtração 

das entradas. Um comando if verifica se x5 é diferente de 0, seguido por um laço 

while, dentro do qual t2 sofre pequenos incrementos até tornar-se maior ou igual a 0. 

Neste laço o circuito consome a maior parte de seu tempo, pois para os 191 vetores 

que satisfizeram as duas condições iniciais, o laço totaliza mais de 28.700.000.000 de 

voltas. 

A análise do número de vezes que o fluxo de dados passou em um ramo 

(entre parênteses) mostra quais ramos críticos não devem ser interrompidos durante a 

decisão dos pontos de particionamento, sob pena de um custo de tempo de 

reconfiguração elevado causado por um grande número de reconfigurações. A região 

controlada pelo laço while, cujos ramos estão em negrito, destaca a recomendação de 

que nenhum de seus nós deve ser desmembrado em duas partições distintas, se se 

deseja minimizar os tempos de reconfiguração. Por outro lado, esta mesma região 

mostra que num primeiro momento, quando o laço for iniciado, apenas seus nós 

constituintes precisam estar presentes na respectiva partição, podendo os outros nós 

pertencentes ao caminho de fuga do laço ser carregados durante a execução do laço, 

numa partição adicional, explorando a técnica do prefetching já abordada no 

Capítulo 2 (2.4). 

À luz das considerações feitas até aqui, o particionamento que visa minimizar 

a área necessária para implementar um algoritmo numa DRFPGA e seu tempo de 

execução deve obedecer a seguinte regra: Os pontos de partição de uma FSMD 

devem se balizar pela redução no Custo de Comunicação, compreendido como o 

número de conexões intrapartições e o número de vezes que o fluxo de dados do 

algoritmo atravessa estas conexões. 

Supondo que o algoritmo huang_example vá ser implementado com 

reconfiguração dinâmica, um ponto de particionamento possível seria o ramo que 



 79

liga o estado das operações aritméticas iniciais ao primeiro if, como foi mostrado 

anteriormente, na seção 4.8, com o código fonte VHDL para efeito de simulação de 

diferentes partições. Porém uma análise mais detalhada pode revelar outros pontos 

mais interessantes. Por exemplo, se o circuito for particionado depois do primeiro if, 

apenas a partição contendo o ramo compatível com a avaliação deste if precisará ser 

carregada. Este tipo de decisão depende do grau de automatização com que uma 

metodologia é implementada. Se a decisão se basear exclusivamente numa função 

custo que avalie o número de ramos interrompidos e o número de vezes que o fluxo 

de dados passa em cada um dos ramos envolvidos pela partição, então a primeira 

escolha, i.e., antes do primeiro if será a mais provável. Se a intervenção do projetista 

for permitida, então a segunda partição, i.e., depois do if, possivelmente será a 

preferível. 

Dependendo do uso a que o circuito será destinado, da importância dos 

fatores área e desempenho e do grau de intervenção do projetista no fluxo 

automatizado de projeto, pode ser aceitável ou não uma reestruturação da seqüência 

de operações do algoritmo. No exemplo em questão, uma análise mais cuidadosa 

revela que a operação do primeiro if, que checa se x5 é igual a zero, pode ser 

antecipada de forma que a decisão sobre qual dos ramos do if deve ser carregado seja 

conhecida logo no início. Da mesma forma, verifica-se que t4 é utilizado apenas no 

ramo do if em que x5 é igual a zero, de modo que seria vantajoso deslocar este 

cálculo para esta região. 

As regiões de um grafo que vão compor uma partição podem ser vistas neste 

estágio do fluxo de projeto como tarefas com dependências, estimativas do tempo de 

execução e área aproximada. Explorando as possíveis permutações entre tarefas, e 

levando-se em conta os tempos de configuração e execução das tarefas, é possível 

definir um escalonamento com reconfiguração antecipada (prefetching) para 

minimizar o tempo total de execução. As dependências podem ser verificadas através 

de um Grafo de Dependência, baseado na seqüência das operações envolvidas, o 

tempo de execução pode ser estimado com base no número de vezes que o algoritmo 

passa pelos ramos da região e a área aproximada pode ser obtida levando-se em 

conta o número de operações lógico-aritméticas dos nós. 
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Suponha, por exemplo, que as operações iniciais do exemplo da Fig. 4.10 até 

o primeiro if formem a tarefa T1, a região compreendendo o laço while forme a tarefa 

T2, o caminho de fuga deste while até o fim do algoritmo forme a tarefa T3 e o ramo 

alternativo em que x5 é igual a zero, até o fim do algoritmo, forme a tarefa T4.  Neste 

caso, o Grafo de Dependência do huang_example seria composto por quatro nós, 

com as dependências expostas na Fig. 4.11. 

 

 

T3T4

T2T1

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11 – Grafo de Dependência entre tarefas para o huang_example 

 

 O problema do mapeamento das tarefas num floorplan estimado de cada 

partição não será tratado neste manuscrito, mas ele poderia ser resolvido seguindo as 

seguintes diretrizes. Dado um conjunto de tarefas T = {T1, T2, ...Tn}, o objetivo é 

encontrar um escalonamento, sob restrição da área A da FPGA e da interdependência 

entre as tarefas, que minimize o tempo para completar o algoritmo. Considere uma 

ilustração gráfica onde o eixo vertical representa a Área Estimada de cada tarefa e o 

horizontal, o Tempo de Configuração e Tempo de Execução das tarefas. Neste 

caso, uma representação do huang_example com as tarefas T1, T2 e T3 poderiam ser 

feita com um Particionamento Incremental, da forma como ilustra a Fig. 4.12. 

 Inicialmente a área correspondente à tarefa T1 precisa ser configurada, como 

ressaltado no Grafo de Dependência da Fig. 4.11, mas tão logo termine a 

configuração com seu Tempo de Configuração Tc1 e se iniciem as operações 

correspondentes com Tempo de Execução Te1, a configuração da área referente à 

tarefa T2 pode ser iniciada, supondo-se que a área da FPGA escolhida comporte 

simultaneamente as duas tarefas e permita reconfiguração dinâmica parcial. Mas a 

execução de T2 só pode ser iniciada após o término de T1, daí um intervalo de tempo 
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entre a configuração de uma tarefa e o início de suas operações. Pelo mesmo 

raciocínio, tão logo a configuração de T2 termine, a de T3 pode ser disparada na 

mesma área originalmente utilizada pela tarefa T1. O ciclo se reinicia quando a tarefa 

T3 está em andamento e a tarefa T1 é configurada na área em que estava a tarefa T2. 
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Fig. 4.12 – Representação da Área e do Tempo das Tarefas 

 

 Havendo muitas tarefas com interdependências conhecidas, as tarefas podem 

ser escalonadas com a ajuda de um algoritmo de reposicionamento, como os 

baseados no Simulated Annealing ou no Algoritmo Genético, a fim de contornar 

eventuais mínimos locais da Função Custo durante trocas aleatórias sucessivas de 

posição de dois blocos de tarefas quaisquer. Tal procedimento é semelhante ao 

empregado para resolver o problema do Knapsack, em que uma mochila deve ser 

carregada com uma combinação de pacotes de  dimensões e valores distintos, de 

forma a maximizar o valor da carga [Sedg 92], ou no problema do Caixeiro Viajante, 

com um algoritmo de Busca Local, em que pares de rotas alternativas são 

intercambiadas aleatoriamente e refeita a Função Custo [Aho et al. 87]. 
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 A Fig. 4.12 também permite destacar a Taxa de Configuração do Sistema, f, 

(ver a definição 2.5: f = Tc/Te) intimamente relacionada ao conceito de Densidade 

Funcional. Um projeto bem sucedido com DRFPGA deve buscar elevar a Densidade 

Funcional, porém tendo em conta que uma vez configurado um circuito é 

conveniente que ele permaneça em execução por um tempo Te suficientemente longo 

para compensar seu tempo de Configuração, Tc. 

 Na Fig. 4.12 procura-se destacar que na seqüência de operações necessárias 

para computar um único Vetor de Teste, cada tarefa é configurada/reconfigurada 

apenas uma vez. Há casos em que durante o ciclo de operações, uma mesma tarefa é 

invocada várias vezes, resultando num intercalamento de tarefas e reconfigurações 

que afetam drasticamente o desempenho do circuito (do ponto de vista de otimização 

da área é irrelevante a Taxa de Configuração do Sistema já que um simples aumento 

na Densidade Funcional garante uma redução de área). 

 Para ilustrar estas diferenças considere as Fig. 4.13a e 4.13b, compostas por 

três tarefas que consomem o mesmo tempo de execução Te em ambos os casos, 

porém com Taxas de Configuração do Sistema distintas. Para o caso referente à Fig. 

4.13a, apenas três configurações são necessárias, enquanto que para a Fig. 4.13b, seis 

configurações são necessárias. 
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Fig. 4.13 – Sistemas compostos por três tarefas semelhantes porém com Taxas 
de Configuração distintas 
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5 SUPPORT VECTOR MACHINE OU  

MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE 

 

 Neste capítulo serão vistas as bases teóricas sobre as quais se funda o 

algoritmo da SVM, além de uma forma específica de resolver o problema da 

Programação Quadrática, conhecida como Sequential Minimal Optimization. A 

formulação matemática da Teoria do Aprendizado Estatístico, na qual se insere a 

SVM, tem sido amplamente exposta, discutida e aperfeiçoada em inúmeros artigos e 

livros [Vap 95][Cris e Tay 00], sendo o objetivo deste capítulo limitado aos aspectos 

essenciais da teoria, imprescindíveis para o entendimento das diferentes etapas da 

versão algorítmica discutida aqui. 

 Na implementação proposta, a arquitetura alvo reconfigurável (DRFPGA) se 

justifica quando se consideram problemas concretos envolvendo centenas de 

milhares ou milhões de vetores de teste, como os encontrados na Bioinformática, 

particularmente na área de Seqüenciamento Genético. Nestas situações, PCs normais 

apresentam resultados insatisfatórios porque a implementação em software da SVM 

é computacionalmente custosa, sendo a adição de uma placa aceleradora ao PC uma 

alternativa bem mais barata que os supercomputadores utilizados por alguns 

laboratórios e universidades dos EUA e Europa. 

 A SVM implementada com um método de decomposição do problema maior 

em subproblemas  menores, como a SVM-SMO, contorna alguns dos problemas 

apresentados pelas versões baseadas em otimizações numéricas, como o problema de 

precisão resultante de operações sucessivas com resultados intermediários, e 

simplifica os cálculos, ainda que aumente o número de operações. 

 

5.1 Algoritmo da SVM 

SVM tem sido descrita como um método discriminativo baseado num 

algoritmo de aprendizado que mapeia um vetor x do Espaço de Entrada (Input 

Space) num Espaço de Características Z (feature space) de alta dimensão, através 

de uma transformação não-linear, escolhida a priori. Neste espaço, um hiperplano 

de separação ótimo é construído [Vap 95], como ilustra a Fig. 5.1. 
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Espaço de Entrada Espaço de Características (Z)  

Fig. 5.1 – SVM com Hiperplano Ótimo 

 

 Através de um “truque” conhecido como kernel (que nada mais é do 

que o equivalente do produto interno da transformada de dois Vetores de Entrada, 

i.e., )()(),( 2121 xxxxk rrrr ϕϕ ⋅= ) é possível separar linearmente os Vetores de Entrada 

no Espaço de Características mesmo que eles não sejam linearmente separáveis no 

Espaço de Entrada. Esta fase é conhecida como a Fase de Treinamento. Nela, a 

SVM “aprende” (i.e., melhora o seu desempenho através da própria experiência) a 

construir um Hiperplano Ótimo. Na fase seguinte, a Fase de Teste, qualquer Vetor 

de Entrada é classificado em um dos dois lados do Hiperplano. 

Este algoritmo, geralmente implementado em software, tem demonstrado 

desempenho computacional superior a outros classificadores correlatos, como o 

Classificador Bayesiano, o Discriminante Linear de Fisher, Redes Neurais, entre 

outros [Ler e Law 01]. Sua eficiência computacional resulta de características 

importantes como ausência de mínimo local, bom desempenho de generalização em 

problemas de classificação de padrões e conseqüente minimização dos efeitos do 

problema de overfitting (em treinamentos prolongados com poucos dados, 

características específicas aleatórias podem vir a ter um peso excessivo no 

aprendizado, sem relação causal com a função de decisão adequada), representação 

esparsa do espaço de solução (já que o número de vetores de suporte pode ser bem 

menor que o número de vetores de treinamento), solução ótima encontrada em tempo 

polinomial etc. 

 O problema a ser resolvido pela SVM pode ser formalizado matematicamente 

nos seguintes termos: 
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Objetivo: estimar a função { }1,1: +−→ℜNf  

usando Vetores de Treinamento ixr  de dimensão N e resposta conhecida  iy

   ( ) ( ){ } 1,1,, 11 +−×ℜ∈= N
ll yxyxS r

K
r { }

para que possa classificar corretamente a qual classe f ( )xf v  os novos exemplos ou 

testes (  pertencem, ou seja, )yx,r

   yxf =⇒ )(r  

 Por exemplo, a seqüência de uma proteína pode ser representada por um vetor 

cujas coordenadas representam a porcentagem de determinado 

aminoácido conhecido. 

),,( 201 xxx K
r
=

O hiperplano de separação ótimo de uma SVM é aquele de uma classe de 

hiperplanos com a maior margem de separação entre os dois conjuntos de 

treinamento [Sch 98]. 

 

Classe de hiperplanos: ( ) ,,,0 ℜ∈ℜ∈=+⋅ bwbxw Nrvr  

 

correspondendo às funções de decisão ).)(()( bxwsignxf +⋅=
rrr  A Fig. 5.2 mostra 

uma representação geométrica do Hiperplano Ótimo com suas margens. 
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Fig. 5.2 – Hiperplano Ótimo 
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Na Fig. 5.2 verifica-se que o Hiperplano Ótimo (em negrito) é ortogonal ao 

menor segmento de reta conectando os dois conjuntos convexos das duas classes 

(tracejadas) de pontos (ou vetores), intersectando-o ao meio. Como a distância entre 

as margens é dada por 
wr
2 , para maximizar esta distância é necessário minimizar 

wr . Algebricamente este problema de otimização pode ser formulado com as 

ferramentas da Programação Quadrática (PQ), como sendo o de minimização da 

norma ao quadrado do vetor de peso wr ortogonal ao hiperplano ótimo sob restrição de 

um deslocamento (bias) b para que a largura da margem de separação seja 

maximizada. Em outras palavras, o que se busca é: 

Minimize 2

2
1 wr  

Sob as restrições: 

( ) 01,,,1 ≥−+⋅=∀ bxwyNi ii
rr

K  

 (O fator de escala ½ é incluído no termo quadrático para evitar o 

aparecimento do fator 2 em suas derivadas). 

 Uma forma de encontrar o mínimo de uma função convexa é através do 

Método Lagrangeano, em que se introduz uma variável dual iα para cada restrição, 

i.e., a cada um dos N parâmetros livres de uma SVM treinada com N exemplos 

corresponde uma variável iα . Dessa forma, a Lagrangeana passa a ser: 

( ) ( )(∑
=

−+⋅−=
N

i
iii bxwywbwL

1

2 1
2
1,, rrrrr αα )   (5.1) 

 Calculando-se o Gradiente da Lagrangeana com relação a  e , e 

igualando-o a zero, resulta: 

wr b

  ( ) ∑
=

=−=
∂
∂ N

i
iii xywbw

w
L

1
0,,
rrrrr

r αα     (5.2) 

e 

( ) ∑
=

=−=
∂
∂ N

i
ii ybw

b
L

1
0,, ααrr      (5.3) 

 Da equação 5.2 conclui-se que: 
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         (5.4) ∑
=

=
N

i
iii xyw

1

rr α

 E da equação 5.3: 

         (5.5) ∑
=

=
N

i
ii y

1
0α

 

 À luz do exposto até aqui, substituindo-se (5.4) e (5.5) em (5.1), o problema 

original (primordial) de minimização de wr  pode ser reformulado como um 

problema dual de maximização de αr , como mostra a equação (5.6). 

Maximize ( ) ∑∑∑
= ==

⋅−=
N

i
jijij

N

j
i

N

i
i xxyyL

1 11 2
1 rrr αααα   (5.6) 

Sob as restrições: 

  Nii ,...,1,0 =≥α     (5.7) 

e 

        (5.8) ∑
=

=
N

i
ii y

1
0α

 Normalmente a função a ser maximizada é dita Função Objetiva e ela 

constitui um problema de PQ devido à sua dependência quadrática de iα , ainda que 

iα  exerça uma influência linear na restrição (5.8). 

 

5.2 Resolução Analítica do Problema da PQ 

Nas implementações em software, a resolução deste problema é comumente 

feita com a ajuda de alguma ferramenta de Resolução Numérica para PQ (por ex. 

MINOS, CPLEX, LOQO entre outras), mas nos casos práticos em que a dimensão do 

problema é muito grande, ele pode ser vantajosamente decomposto em partes 

menores e resolvido analiticamente [Pla 99]. Desta forma, o laço interno do 

algoritmo, i.e., a resolução numérica das variáveis da função a ser otimizada, é 

substituído por expressões escritas em linguagem de programação. Embora o número 

de operações aumente, a simplicidade numérica envolvida faz com que o tempo total 

de computação diminua significativamente para aplicações comuns. Como a 

computação e o armazenamento de grandes matrizes são evitados, as variáveis em 



 88

uso podem ser guardadas em caches, acelerando o processamento e facilitando uma 

eventual implementação em FPGA. 

Na versão da SVM com resolução analítica, a cada iteração o problema da 

PQ é dividido em duas partes, sendo para uma delas alocadas heuristicamente apenas 

duas variáveis, enquanto as restantes permanecem fixas. [Pla 99] apresentou uma 

resolução analítica para SVM denominada Sequential Minimal Optimization (SMO). 

Sequential porque os Multiplicadores Lagrangeanos não são otimizados em paralelo 

e sim em pequenos subconjuntos, Minimal porque a otimização se dá com o menor 

subconjunto possível de dois Multiplicadores Lagrangeanos em cada passo e 

Optimization porque em cada passo as restrições para os pares de Multiplicadores 

Lagrangeanos devem ser satisfeitas. Um laço externo ora varre todos os exemplos e 

ora apenas aqueles próximos às margens provisórias (non-boundary examples) em 

busca de um vetor que indique a necessidade de outra atualização, para que a seguir 

um laço interno busque entre os non-boundary examples aquele que juntamente com 

o primeiro maximize a norma da diferença do erro de ambos.  

Devido às restrições expressas em (5.8), na hora de atualizar as duas variáveis 

escolhidas (i.e., os Multiplicadores Lagrangeanos α) pelas heurísticas descritas 

acima, vale a seguinte igualdade: 

                 (5.9) oldold yyyy 22112211 αααα +=+

 Impondo-se uma restrição de valor máximo C aos Multiplicadores 

Lagrangeanos para penalizar a ocorrência de outliers (falsos-positivos e falsos-

negativos) ou de situações em que os dados não são linearmente separáveis, então 

  C≤≤α0                 (5.10) 

e considerando a restrição de igualdade linear representada em (5.8) 

  ∑                   (5.8) = 0ii yα

a equação (5.9) pode ser representada geometricamente como um problema de hill-

climbing (busca local do máximo/mínimo) limitado numa caixa, ilustrado pela Fig. 

5.11: 
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Fig. 5.11 – Dois Multiplicadores Lagrangeanos controlados pela equação 

0
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 Para testar a convergência do algoritmo SVM-SMO, as condições de 

complementaridade dual de KKT (Karush-Kuhn-Tucker – condições necessárias e 

suficientes para caracterizar uma solução ótima na programação não-linear), 

representadas abaixo, devem ser satisfeitas em cada estágio dos cálculos, i.e., 

resolver o problema da SVM é equivalente a encontrar a solução para as condições 

de KKT: 
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Seja 21 yys = , multiplicando-se .2211 Constyy =+ αα por , resulta 1y

21221111 αγαγαα syyyy −=⇒=+             (5.11) 

 Fixando-se os outros s'α , a Função Objetivo ou Função Custo (5.6) pode ser 

reescrita da seguinte forma: 
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Com um pouco mais de álgebra é possível mostrar [Pla 98] [Ge 01] que 

  
221121

212
22 2

)(
xxxxxx

EEyoldnew
rrrrrr
⋅−⋅−⋅

−
−=αα             (5.10) 

em que  representa o erro de avaliação no vetor 1E 1xr  com relação à resposta que ele 

deveria produzir, i.e., NiyxfE iii ..1,)( =∀−=
r .  
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)( 222111
newoldoldnew yy αααα −+=              (5.11) 

 

Definindo-se 1111 xxK rr
⋅= , 2222 xxK rr

⋅=  e 2112 xxK rr
⋅= , dado 1α  e 2α , SMO 

otimiza estes dois s'α  com os seguintes passos: 

1. 2211122 KKK −−=η  

2. Se 0<η , 
η

α
)( 122

2

oldold EEy −
=∆  e 21 αα ∆−=∆ s  

3. Se 0=η ,  precisa ser testado com seus valores L e H na seguinte  new
2

α

          Função Objetivo: .))((
2
1)( 22212

2
2 ConstEEyL oldoldold +−−+= αηαηααr  

Estas deduções analíticas mostram que os Multiplicadores Lagrangeanos 

podem ser calculados com um algoritmo envolvendo poucas operações algébricas 

(ainda que o número total de operações simples aumente drasticamente), 

contornando o problema de precisão associado a cálculos matriciais com pontos 

flutuantes (float). Percebe-se, também, que deduções semelhantes poderiam ser feitas 

para otimizar três ou mais Multiplicadores Lagrangeanos simultaneamente. 

Para acelerar os passos de interação, os vetores de treinamento próximos às 

margens provisórias, por serem os que participam mais decisivamente dos cálculos, 

têm seus respectivos erros guardados em caches. Mesmo assim, a fase de 

treinamento da SVM em workstations para casos reais envolvendo centenas de 

milhares de vetores de treinamento pode durar dias [Din 01], sendo o treinamento 

para milhões de vetores um problema a ser resolvido [Bur 98][Graf et al. 05][Qiu e 

Lan 05][Son et al. 05]. Por outro lado, a fase de decisão para aplicações como as de 

reconhecimento em tempo real de imagens complexas em vídeo [Gen 98] pode exigir 

um desempenho muito superior àquele que implementações em software apresentam 

normalmente. 

De qualquer forma, em ambas as fases, o algoritmo gasta a maior parte do 

tempo (aproximadamente 90% do tempo de treinamento, segundo [Qiu e Lan 05]) 

fazendo avaliações vetoriais com operações de produto interno (dot ou inner 

product), para atualizar o Vetor Peso wr , ortogonal ao hiperplano otimizado. Embora 

se saiba que este tipo de operação em software seja altamente ineficiente quando 

comparado com o desempenho de implementações em hardware, pois a 
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multiplicação interna pode ser facilmente paralelizada, tais processadores muitas 

vezes esbarram na limitação da área necessária para o projeto em VLSI [Gup et al. 

98]. Por sua vez, a limitação de área agrava o conflito entre versatilidade e 

velocidade de computação desses processadores. Uma alternativa atraente são os 

processadores de produto interno recentemente desenvolvidos, com novas estruturas, 

mais compactos, que em muitos casos apresentam redução nos piores casos de 

dissipação de potência quando comparados com arquiteturas tradicionais, mostrando 

superioridade em velocidade, área em VLSI, e simplicidade de layout [Lin 00]. 

Tanto o problema de PQ, representado pela equação 5.6, quanto a Função de 

Decisão dependem apenas de produtos internos entre 

padrões [Schö 98]. Conceitualmente, o problema de PQ da SVM representa a busca 

do mínimo de uma função convexa contida num espaço de alta-dimensão (hipercubo) 

e restrita por um hiperplano. Ainda que para muitos casos lineares esta representação 

seja conveniente para o entendimento do problema, na realidade o uso de kernels 

remete toda computação necessária para o espaço de entrada, tornando a forma 

explícita do espaço de alta dimensão desnecessária. 

( ) 







+⋅= ∑

∈SVi
ii bxxsignxf rrα)(

 Este comportamento da SVM é extremamente útil na seguinte situação. Se os 

vetores de treinamento não forem linearmente separáveis, uma opção é aumentar 

artificialmente a dimensionalidade do Espaço de Características, de forma que este 

mesmo conjunto de vetores, quando representado num espaço de dimensão maior, 

possa ser claramente separado por um hiperplano. A Fig. 5.12 ilustra um exemplo 

clássico [Schö e Smol 01] em que um conjunto de vetores (ou pontos), não 

linearmente separáveis em R2, é mapeado para R3 com a seguinte transformação não-

linear: 

  
),2,(),,(),(

:
2
221

2
132121

32

xxxxzzzxx

RR

=

→

a

ϕ
            (5.12) 

 Porém, uma característica interessante da SVM reside no fato de que não é 

necessário um conhecimento explícito da função ϕ , já que o produto interno entre 

)()( ji xx rr ϕϕ ⋅  pode ser implicitamente computado substituindo-o por um kernel, cujo 
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cálculo é mais simples. Em outras palavras, )()(),( jiji xxxx rvrr ϕϕ ⋅=Κ , como 

exemplifica a dedução (5.13) para o caso específico da transformação (5.12).  
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 A dedução (5.13), quando vista de baixo para cima, exemplifica também a 

definição de kernel, baseada na “condição de Mercer”, segundo a qual qualquer 

kernel (positivo, semidefinido, i.e., ∑Κ
ji

iji cxx
,

),( rr ) pode ser expresso como 

um produto interno num espaço de alta dimensão. 
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Fig. 5.12 – Transformação Não-Linear do Espaço de Entrada para o Espaço de 

Característica de Dimensão Maior 

 

 A utilização do “truque do kernel” (kernel trick), além de simplificar os 

cálculos (pois é mais simples calcular diretamente (  do que primeiro fazer o 

mapeamento de ixr  e jxr  num espaço de alta dimensão e depois realizar o produto 

interno neste espaço), permite que se contorne situações em que a função de 

mapeamento ϕ  é totalmente desconhecida ou o Espaço de Características tem 

dimensão infinita. 

Com isso, a “praga da dimensionalidade” (“curse of dimensionality”) [Vap 

95][Mül et al. 01] (i.e., a dificuldade de um problema de estimação aumenta 
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drasticamente com a dimensão N do espaço) é evitada, e a eficiência computacional 

do algoritmo aumenta.  

O uso de kernels não exige nenhuma mudança algorítmica com relação ao 

caso linear expresso pela equação (5.6), sendo suficiente a simples substituição do 

produto interno pelo cálculo do kernel, como ilustra a equação (5.14), sendo 

mantidos todos os benefícios da SVM já expostos. 
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6 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 

  

 Neste capítulo serão abordados aspectos da metodologia aplicados ao 

algoritmo da SVM. Várias FSMDs para o algoritmo da SVM-SMO e algumas de 

suas funções são analisados resultando numa proposta para uma Partição Temporal 

para uma arquitetura alvo DRFPGA. O detalhamento do algoritmo da SVM-SMO 

apresentado neste capítulo, além de um Estudo de Caso, pode ser entendido como um 

Teste de Conceito. 

 

6.1 Metodologia de Projeto 

 Há que se ressaltar dois encadeamentos de tarefas distintas em que o conceito 

de Metodologia é empregado. Para tal, dois termos são utilizados: “Metodologia de 

Projeto” e “Metodologia de Pesquisa”. 

 O primeiro é uma forma simplificada de “Metodologia para o 

Desenvolvimento de Projetos”, que consiste na descrição de um conjunto de 

recomendações de procedimentos e tarefas a serem seguidas para levar à prática um 

projeto por meio de providências concretas. Normalmente, para isto, um ou mais  

Fluxos de Projeto devem ser apresentados. O segundo termo vem de “Metodologia 

para o Desenvolvimento do Trabalho de Pesquisa de Doutorado”, que consiste 

nas tarefas executadas para uma consecução adequada da Tese. 

 Além destes dois empregos do conceito de Metodologia com o sentido de 

Ferramentas de Investigação Científica ou Métodos de Trabalho, Metodologia pode 

também ser entendida como o estudo ou a análise teórica destes Métodos ou destas 

Ferramentas e dos princípios que regem seu emprego e sua interpretação. 

 Todo produto passa da conceituação para a manufatura por várias fases e à 

seqüência de tarefas de projeto e ferramentas CAD associadas dá-se o nome de 

metodologia de projeto [Gaj et al. 94]. De forma genérica, os objetivos de uma 

metodologia de projeto são projetar um chip tão rapidamente quanto possível e com 

o menor número possível de erros [Wol 04]. Uma metodologia de projeto é de suma 

importância quando os problemas tratados são complexos, porque com base nas 

lições aprendidas em outros projetos de sistemas complexos, uma metodologia indica 

o que precisa ser feito, segundo um conjunto de regras, e em que fases aplicar 
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determinadas técnicas para que o projeto seja finalizado no menor tempo possível. 

Mas, o que especificamente significam estas diretrizes no contexto do problema 

tratado aqui? 

Na visão de [Zha e Ng 00], o desenvolvimento de sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis ainda usa a metodologia tradicional de projeto capture-and-

simulate, que é uma técnica sujeita aos enfadonhos erros característicos das 

metodologias de projeto de baixo nível. Num raciocínio complementar a este, [Bon 

01] argumenta que as metodologias de projeto para Lógica Reconfigurável se 

baseiam em ferramentas de projeto de ASICs e têm sido desenvolvidas como uma 

reação à evolução de arquiteturas híbridas. 

A Fig. 6.1 ilustra uma abordagem simplificada para Síntese de Sistemas em 

FPGA, inspirada em ferramentas da Xilinx e adaptada do fluxo de projeto tradicional 

para ASICs, em que as etapas referentes à Reconfiguração Dinâmica 

(tradicionalmente no final da cadeia) constituem a única mudança significativa. 

Ainda que o mapeamento de um projeto em uma FPGA traga características bem 

específicas a esta tecnologia, a natureza das etapas envolvidas guarda grande 

semelhança com as diversas fases de um projeto ASIC. 

Como a complexidade de projetos em FPGAs ultrapassou o ponto em que 

projetos manuais eram possíveis, no fluxo de projeto de arquiteturas dinamicamente 

reconfiguráveis torna-se vital incorporar na Metodologia de Projeto o uso de 

ferramentas que forneçam estimativas do tamanho das partições, do tempo ou 

número de  ciclos de reconfiguração, do tipo de Máquina de Estados Finitos 

desempenhando o papel de controlador etc. Com isso, otimizando-se os 

procedimentos algorítmicos implementados em Tempo de Compilação, o 

desempenho em Tempo de Execução deve melhorar. 
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Fig. 6.1 – Síntese para Sistemas com Reconfiguração Dinâmica 

 

Nesse contexto, os benchmarks e estudos de caso não apenas servem para 

validar determinada metodologia como também para testar e aperfeiçoar a própria 

metodologia em desenvolvimento, funcionando como um Teste de Conceito. O 

algoritmo SVM é suficientemente grande para que os efeitos de algumas decisões, 

como particionamento, tomadas num nível de abstração elevado (HLS), possam ser 

experimentados, mas razoavelmente pequeno para que o alcance dos refinamentos 

obtidos com ferramentas atuando num nível de abstração mais baixo possa 

igualmente ser estudado.  

 No mercado, atualmente, encontram-se grandes FPGAs capazes de comportar 

um microprocessador, como o Power PC, responsável pela execução de parte do 

algoritmo executado em software e também pelo comando da seqüência de partições. 
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Porém, numa arquitetura em que a DRFPGA desempenha o papel de co-processador, 

e o seu controlador está fora da DRFPGA, a conexão entre os dispositivos pode 

também comprometer o desempenho geral. Como geralmente o sistema de bus é 

lento (quando comparado à freqüência do clock do sistema digital mapeado na 

DRFPGA), uma solução factível para compensar o ponto de estrangulamento que 

esta conexão representa é mexer no algoritmo de forma a compensar a latência com 

um aumento de operações dentro de cada ciclo4. Além disso, como o co-processador 

não tem acesso à onboard cache do processador principal, todos os dados precisam 

ser gravados na memória principal [Tod e Gal 00], ou em uma memória alternativa, 

antes que o co-processador possa usá-los, como ilustra a Fig. 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Memória Principal 
(Programa) 

(Configuração)

Memória 
Local 

Onboard 
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Fig. 6.2 – Arquitetura com Processador e Co-processador (FPGA) 

 

Considerando um tipo de arquitetura como a da Fig. 6.2 e dado um algoritmo 

cuja execução deverá ser otimizada com uma partição SW/HW de tarefas atribuídas 

ao processador e ao co-processador, um dos problemas associados ao co-processador 

é encontrar um escalonamento de execução do conjunto de tarefas que minimize o 

tempo total de execução.  

No modelo arquitetural híbrido proposto para a SVM-SMO há um 

processador principal (Pentium) e um co-processador reconfigurável (Virtex), 

consistindo basicamente de vias de dados reconfiguráveis com o respectivo controle 

lógico associado. 

 Definindo como Circuitaria Estática (Static Circuitry) aquela parte do 

circuito que se mantém residente durante a transição de uma configuração para a 

                                                 
4 De um ponto de vista operacional, o que se constata é que um dispositivo reconfigurável 
(tipicamente uma FPGA) completa em um ciclo computações que um processador de uso geral gasta 
dezenas ou centenas [DeH 00]. 
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próxima, e Circuitaria Dinâmica (Dynamic Circuitry)a que se atualiza durante a 

reconfiguração, [Had e Hut 95a] estabelecem um objetivo geral para uma 

Metodologia de Projeto com DRFPGA: maximizar a Circuitaria Estática e 

minimizar a Circuitaria Dinâmica. Com este objetivo, os autores procuram 

diminuir o tempo de reconfiguração e o tamanho do bitstream. O problema de 

classificar as partes do circuito em Circuitaria Estática e Dinâmica depende 

diretamente da técnica de particionamento, que por sua vez precisa avaliar a 

quantidade de conexões entre as partições e o volume de operações envolvidas. 

Este objetivo geral precisa ser visto com certa ressalva, porque no limite do 

raciocínio a Circuitaria Dinâmica seria reduzida a zero. No entanto, a eficácia prática 

deste objetivo justifica sua aceitação tácita por outros autores, como [McG e Lys 99], 

que se valem do seguinte raciocínio. Os bitstreams das reconfigurações parciais 

produzidas pelas ferramentas dos fabricantes não são ótimos. Com informação das 

configurações atual e futura de cada estágio é possível obter o bitstream da 

configuração ótima avaliando-se os blocos comuns5 e as diferenças da lógica entre 

ambas, de modo que apenas os bits da configuração incremental necessária sejam 

baixados, produzindo a menor e mais rápida das configurações possíveis. 

 Adotando-se uma Metodologia de Projeto Top-Down para Arquitetura 

Híbrida (processador e co-processador implementado por FPGA), a primeira tarefa 

consiste em identificar os laços computacionalmente mais intensos para fazer 

manualmente a partição SW/HW do projeto. A seguir, gerar um modelo VHDL 

para a parte a ser implementada em HW, tendo o cuidado de evitar estruturas 

ineficientes como o for-loop, que ao ser submetido a uma ferramenta de síntese é 

desdobrado em vários loops, tantos quantas forem as iterações. Depois, reescalonar 

as macrotarefas desta parte do algoritmo de modo a detectar possíveis regiões 

reconfiguráveis para o escalonamento das configurações do co-processador. 

Finalmente, usar o mesmo arquivo-fonte do Simulador VHDL para a 

                                                 
5 [Luk et al. 96] apresentam uma técnica para identificar os blocos comuns em configurações 
temporalmente consecutivas e particioná-los dos outros componentes. [Shi et al. 98] apresentam um 
método (ConfigDiff) que aplica esta técnica e [Jam e Guc 00] descrevem uma versão mais potente e 
ampliada (JBitsDiff). 
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implementação6 final (mapeamento tecnológico, placement, roteamento etc.) com 

ajuda das ferramentas do fabricante da DRFPGA.  

As configurações (bitstreams) associadas à execução de funções em HW 

devem ser geradas em Tempo de Compilação, armazenadas em um Dispositivo de 

Memória, e carregadas no Co-processador Reconfigurável sob supervisão do 

Processador Principal. Conceitualmente estas tarefas se agrupam em três níveis 

subseqüentes, modelagem, simulação e implementação, como ilustra a Fig. 6.3. 
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Fig. 6.3 – Fluxo de Tarefas da Metodologia de Projeto 

 

A reconfiguração envolvida na implementação de parte da SVM (HW) é 

considerada uma Reconfiguração Dinâmica Intertarefa7 (Inter-Task Dynamic 

Reconfiguration) [McG e Lys 99], com o Controlador responsável pela 

reconfiguração baseado em software, i.e., com o Processador Principal 

supervisionando esta tarefa. Eventualmente, o tipo de reconfiguração associada ao 

multiplicador (para o produto interno) será do tipo Intratarefa (já que a seqüência de 

                                                 
6 A continuidade estabelecida pelo reuso dos mesmos códigos-fontes aumenta a possibilidade de um 
projeto correto [McG e Lys 99]. 
7 Uma das características da Reconfiguração Dinâmica Intertarefa está no seu uso para tarefas 
funcionalmente completas, definidas no nível de sistemas, que poderiam operar perfeitamente se 
fossem implementadas em dispositivos de reconfiguração não-dinâmica. Já a Intratarefa, que requer 
pequenas reconfigurações, porém mais freqüentes, são intrinsecamente dinâmicas [McG e Lys 99]. 
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reconfiguração é pré-determinada (Escalonamento Estático), a natureza do micro-

escalonamento simples e o tamanho da configuração, pequeno). 

Ainda que o interesse deste trabalho seja muito mais o Particionamento 

Temporal do que estimativas de área de um circuito, algumas decisões gerais 

precisam ser tomadas, pois ambos os aspectos estão fortemente relacionados numa 

FPGA. Esta metodologia pressupõe uma ferramenta para estimar/delimitar regiões 

(re)configuráveis orientadas pelo Escalonamento das Partições com Restrições de 

Tempo/Área, usando o conceito de “Área Funcional” [Hark et al. 01], que considera 

o fato de o roteamento dificultar ou impedir a utilização de todos os Configurable 

Logic Blocks (CLBs), causando uma perda de aproximadamente 20% da área 

potencialmente útil da FPGA. 

Mas ao contrário do procedimento implementado no algoritmo de partição 

SW/HW de [Hark et al. 01], que ao detectar determinado candidato à implementação 

em HW violando o limite da Área Funcional do dispositivo ordena que ele seja 

reescalonado em SW, esta Metodologia de Projeto para Arquitetura Híbrida opta por 

um subparticionamento dos candidatos muito grandes, como medida prática para a 

realização de Reconfiguração Dinâmica Parcial. A otimização do tempo de 

reconfiguração através da minimização da Circuitaria Dinâmica, de acordo com o 

conceito de Reconfiguração Incremental (e Parcial), deverá ser feita com ferramenta 

atuando em um nível mais baixo (bitstream). 

Na visão de [Dye et al. 02], atualmente os projetistas de Arquiteturas 

Parcialmente Reconfiguráveis têm que escolher entre duas ferramentas: manipulação 

direta do bitstream gerado pela ferramenta da FPGA, ou geração e manipulação do 

bitstream com o JBits. As ferramentas classificadas na primeira alternativa exploram 

o fato de a estrutura dos bitstreams da Virtex ser parcialmente aberta ao público, 

permitindo uma manipulação direta. Partindo de uma configuração plena, é possível 

retirar os frames8 relevantes, obter os bitstreams parciais e com isso operar uma 

reconfiguração dinâmica parcial. Mas quando se trata de desenvolver projetos mais 

complexos, esta técnica em baixo nível mostra-se pouco produtiva, além do 

agravante da dificuldade de mudança no roteamento limitar o intercâmbio entre cores 

                                                 
8 O bitstream de configuração de um Virtex é composto por um número inteiro de frames, que se 
constituem na unidade básica de reconfiguração e determinam os arranjos de todos os recursos da 
FPGA [Dye et al. 02]. 
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que ocupam exatamente a mesma subárea. Exemplos bem sucedidos da aplicação 

desta técnica podem ser encontrados em [Hor e Loc 01] [Hor et al. 02] e [Haa 01]. 

 

6.2 Metodologia de Projeto Aplicada ao Algoritmo da SVM-SMO 

Retornando ao problema específico da SVM, a análise inicial do perfil do 

tempo gasto em cada uma das funções do algoritmo durante a fase de treinamento e 

teste (Tabela 4.1) indicou que aproximadamente 24% do tempo é gasto na busca de 

pares de vetores cujos pesos produzem conjuntamente o maior erro com relação à 

resposta esperada (função examineExample), 27% na atualização dos pesos dos dois 

padrões de treinamento encontrados (função takeStep) e 47% com operações de 

produto interno (função dot_product). Estes resultados parecem se encaixar na “regra 

90/10” [DeH 00], segundo a qual 90% do tempo de execução de um programa é 

consumido por 10% do seu código-fonte, consistindo geralmente da execução 

repetida do mesmo conjunto de instrução (já que a função  examineExample chama 

dot_product e takeStep, que por sua vez também chama dot_product, como mostra a 

Fig. 6.4, baseada num Grafo de Dependência). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4 – Seqüência Básica de Tarefas da SVM com Resolução Analítica 
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As funções dot_product, takeStep e examineExample são candidatas naturais 

a uma análise mais criteriosa para implementação em HW, ainda que elas claramente 

estejam em desacordo com uma das regras que tornam um loop apto ou bem 

comportado (well behaved) [Bon 01] para ser executado em lógica configurável, qual 

seja, a regra de que não deve existir chamada de função dentro do corpo do loop. De 

qualquer forma, há técnicas para adaptação de loops “rebeldes”. 
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 Na literatura referente a SVM encontram-se vários benchmarks, cuja forma 

de dados (se esparços ou não, podem influenciar nas implementações que utilizam 

multiplicações matriciais) interferem no desempenho de cada modelo de SVM. 

Como neste momento este tipo de refinamento foge ao escopo desta tese, foi 

escolhido um caso em que os dados não são esparços, porém linearmente separáveis. 

No treinamento e teste de um benchmark conhecido como tic-tac-toe (jogo-da-

velha), o algoritmo SVM-SMO chamou a função examineExample 132.000 vezes, a 

função takeStep, 300.000 vezes, e a função dot_product, 7.700.000 vezes. Isso 

mostra que qualquer otimização nestas funções, principalmente no dot_product, 

resulta em melhora global imediata. Na implementação em HW, o multiplicador para 

o produto interno (dot_product) poderá ser composto por várias células idênticas, 

cuja tarefa individual é multiplicar dois itens dos Vetores de Entrada e guardar o 

resultado parcial para efetuar a soma (Multiply-Accumulate-MAC). O multiplicador 

de produto interno que se mostra mais rápido é aquele que tem tantas células quantos 

forem os itens dos fatores. Como a largura de cada Vetor de Entrada é diferente para 

diferentes aplicações, a largura do multiplicador depende dos recursos disponíveis na 

DRFPGA, apresentando-se a alternativa de este parâmetro ser ajustado em tempo de 

execução. 

 A aplicação do conceito de Circuitaria Estática e Dinâmica pode se dar tanto 

no nível das Tarefas, quanto das UFs, ou em ambos. No primeiro caso, uma Tarefa é 

dividida em segmentos ou subtarefas, que são sucessivamente configurados na 

mesma área, enquanto o restante da FPGA permanece operando. No segundo caso, 

busca-se o compartilhamento de UFs comuns a duas Tarefas consecutivas, de modo 

que parte da configuração atual é utilizada na seguinte. O conceito de tarefa é mais 

adequado para a divisão do algoritmo em macropartições, seguindo uma diretriz de 

particionamento funcional, enquanto que o compartilhalhento de UFs, num 

esquema de particionamento estrutural pode ser empregado para o refinamento das 

macropartições em micropartições, constituindo uma forma de particionamento 

incremental. 
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6.2.1 – Macropartições – Particionamento Funcional 

Para o primeiro caso, uma seqüência preliminar de (re)configurações 

possíveis, para o Teste de Conceito do algoritmo da SVM-SMO, poderia ser a 

seguinte (Fig. 6.5). A função main é disparada no processador principal, inicializa as 

variáveis, faz a leitura de dados e a seguir chama a função examineExample.  

A aplicação de examineExample se dá ora sobre todo o conjunto de vetores, 

ora apenas sobre o subconjunto de vetores (pontos) próximos às margens do 

hiperplano de decisão (non-boundary examples), já que aqueles vetores distantes das 

margens têm uma probabilidade menor de influenciar o cálculo da posição ótima 

deste hiperplano. Dessa forma, quando o algoritmo se inicia com os Multiplicadores 

Lagrangeanos (que representam a contribuição, ou peso, de cada vetor na 

composição final do vetor wr ) zerados, o algoritmo percorre todos os vetores e 

calcula o erro individual entre o resultado esperado (yi = -1 ou yi = +1) e o produzido 

pela Função de Decisão naquele estágio dos cálculos (inicialmente, ).  0
rr

=w

Nas iterações seguintes, com o erro inicial já conhecido, o algoritmo procura 

se restringir apenas àquele conjunto de vetores próximos às margens do hiperplano, 

em que seu respectivo iα  viola as condições KKT e está dentro da faixa Ci ≤≤α0  

(ver Ineq. 5.10). Quando todos os elementos deste conjunto satisfizerem as condições 

de KKT, o algoritmo faz uma nova passada no conjunto completo de vetores para 

descobrir se ainda existem vetores que não satisfazem as condições de KKT em face 

dos últimos valores obtidos para wr . 

Como essencialmente a função main se encarrega das operações de I/O dos 

vetores, e do controle das variáveis lógicas (numChanged e examineAll) que decidem 

sobre qual conjunto de vetores a função examineExample será aplicada, ela é uma 

candidata natural a ser implementada em SW. 
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 A Fig. 6.6 apresenta a FSMD da função examineExample com uma opção de 

particionamento temporal. Sucintamente seu funcionamento pode ser descrito da 

seguinte forma. A função main implementa um laço externo que seleciona um 

Multiplicador Lagrangeano iα  para ser otimizado, passando esta identificação (i1) 

para a função examineExample(i1). Se este primeiro iα  violar as condições de KKT 

por uma valor superior ao ajuste da variável tolerance, um segundo iα  é buscado, de 

preferência um iα  escolhido de forma a maximizar |E1 – E2| porque isso acelera a 

convergência do algoritmo.  

Para obter um valor otimizado do erro Ei de um vetor, examineExample 

primeiro consulta um cache de erros e, caso não encontre o respectivo erro, invoca a 

função learned_func(i1) para calcular o erro Ei (com a ajuda do dot_product). A 

variável tolerance é normalmente ajustada em tolerance = 0.001, e serve para 

contornar o problema de precisão envolvido em cálculos com números reais (ou 

float). Sem este cuidado, pequenas diferenças poderiam impedir a convergência do 

algoritmo. Esta primeira parte de examineExample está representada na Fig. 6.6 pela 

tarefa T1. 

Com o segundo iα  determinado, a função takeStep(i1,i2) entra em ação, 

porque na realidade a otimização dos dois iα ’s é feita pela função takeStep, com a 

maioria dos cálculos sendo feita pelo dot_product. Para otimizar os dois iα ’s, 

examineExample faz três tentativas distintas. Se com os dois iα ’s for possível obter 

algum progresso na convergência, então examineExample retorna para a função main 

através de return 1 e atualiza os valores destes dois iα ’s. Se esta primeira tentativa 

produzir uma otimização inferior ao valor de tolerance, então é buscado um novo iα  

dentre aqueles próximos das margens (non-bound example). Se esta nova tentativa 

também falhar em produzir uma otimização maior que tolerance, então é buscado um 

novo iα  dentre todos os vetores até que um deles apresente algum progresso na 

convergência.    Caso nenhuma das três tentativas produza resultados aceitáveis, a 

função examineExample volta para o main, que descarta este primeiro iα  e busca um 

outro. Esta segunda parte de examineExample está representada na Fig. 6.6 pela 

tarefa T2. 
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 A Fig. 6.7 apresenta a FSMD da função takeStep com seus diferentes estados, 

quase todos com operações simples e rápidas, à exceção do estado em que é 

invocado o dot_product e são calculados os produtos internos k11, k12 e k22 entre os 

vetores i1 e i1, i1 e i2, e i2 e i2, respectivamente. O trabalho realizado pelo 

dot_product  para fazer o produto interno entre dois vetores depende do número de 

elementos que cada vetor possui. Para o exemplo de treinamento do tic-tac-toe (jogo 

da velha) são utilizados três bits para cada uma das suas nove posições para indicar 

se se trata de um x, de um o, ou de uma posição em branco. 

 Como a função takeStep é chamada centena de milhares de vezes e 

dot_product milhões de vezes, é mais conveniente encontrar uma forma de 

implementá-los como Circuitaria Estática, enquanto que examineExample pode 

funcionar como Circuitaria Dinâmica. Isso significa que se a primeira parte da 

função examineExample e toda a função takeStep forem configuradas primeiro, os 

recursos restantes da DRFPGA poderão ser dedicados ao  dot_product, cujo grau de 

paralelismo para multiplicação concorrente de suas células deve ser o mais elevado 

possível. 

Quando takeStep é chamada, a primeira parte de examineExample(1) torna-se 

desnecessária e pode ser substituída pela segunda parte dela (examineExample(2)) 

enquanto takeStep está sendo executada, usando a técnica do prefetching. Com isso, 

o ciclo se completa e o programa volta ao main, permanecendo na DRFPGA, como 

Circuitaria Estática, as configurações da takeStep e dot_product. No novo ciclo, 

apenas examineExample(1) é reconfigurada na mesma área de examineExample(2), 

como mostra a Fig. 6.8. 
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 Circuitaria Dinâmica Circuitaria Estática
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Fig. 6.8 – Seqüência de Reconfiguração Dinâmica Parcial da SVM 

 

 Através de Reconfigurações Incrementais, a função examineExample 

poderá ser carregada dinamicamente na DRFPGA, como mostra a Fig. 6.9.  

 examineExample(1) examineExample(2) 

 

 

 

 

 

 

  

dot product

takeStep 

C B A2

dot product

takeStep 

C B A1 Reconfiguração Incremental 

Fig. 6.9 – Reconfigurações Incrementais da DRPFGA 

 

 

 A seqüência de Tarefas carregadas na arquitetura apresentada na Fig. 6.9 deve 

ser semelhante à mostrada na Fig. 6.10, que estabelece a relação de precedência entre 

as configurações na FPGA. 
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Fig. 6.10 – Seqüência de Tarefas/Partições do algoritmo da SVM-SMO 

 

6.2.2 – Micropartições – Particionamento Estrutural 

É possível que uma partição funcional, feita a partir de estimativas de 

recursos, não caiba em uma partição física da DRFPGA. Neste caso, a partição 

precisa ser subdividida em duas ou mais micropartições até que o problema de 

espaço/recursos seja resolvido. Mas mesmo que este problema não ocorra, pode ser 

interessante buscar o compartilhamento de UFs e implementar micropartições porque 

isso pode resultar numa diminuição do tempo de configuração e numa economia de 

área. O problema das micropartições foge ao escopo desta tese, mas como elas são 

um desdobramento natural das macroparições, a seguir são apresentadas algumas 

idéias para sua implementação. 

A Fig. 6.11 ilustra a técnica para micropartições aplicada a um testbench 

conhecido como DiffEq, em que são aplicados os escalonamentos (a) ASAP, (b) 

ALAP, (c) calculada a Mobilidade de cada UF e (d) depois aplicada uma restrição de 

no máximo três UFs por passo de controle (i.e., por estado). Considere que todo o 

DiffEq tenha sido alocado numa Macropartição e agora se deseja subdividi-la em 

Micropartições.  

As quatro micropartições P1, P2, P3 e P4 mostradas na Fig. 6.11 (e) 

obedecem a restrição de no máximo três UFs, enquanto a Fig. 6.11 (f) ilustra como o 

compartilhamento de UFs pode reduzir o tempo de reconfiguração e a área. A 

primeira partição P1 tanto da Fig. 6.11 (e) quanto da Fig. 6.11 (f) são idênticas, mas 
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na segunda partição, P2, da Fig. 6.11 (e) é necessário reconfigurar três UFs, enquanto 

que na Fig. 6.11 (f) somente uma UF é reconfigurada, porque os dois multiplicadores 

foram reutilizados da partição anterior. Este mesmo raciocínio pode ser aplicado a P3 

e P4. 
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Fig. 6.11 – Exemplo de Aplicação do Compartilhamento de UFs para o DiffEq 

  

Voltando ao problema específico da SVM-SMO, uma possível visualização 

de como poderia ser o compartilhamento de UFs comuns a configurações sucessivas, 

do ponto de vista de redução de área, é mostrada na Fig. 6.12. 
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dot_productexamineExample

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.12 – DRFPGA: A detecção de UFs comuns permite Reconfigurações 

Incrementais 

 

A resposta para as questões de como obter estas partições e como estabelecer 

a comunicação entre elas constitui uma das metas posteriores desta Metodologia de 

Projeto. Basicamente, o ponto inicial é uma FSMD, a partir da descrição VHDL 

estrutural do circuito, para que sobre este grafo sejam feitas Micropartições 

Temporais baseadas em estimativas obtidas numa Biblioteca de UFs básicas, em 

termos semelhantes aos propostos por [Tan et al. 03], porém considerando as 

ressalvas colocadas por  [Mer e Mot 03] alertando para o fato de que o efeito das 

interconexões pode dominar o custo final de um projeto, além de que um número de 

CLBs podem ser usados para comunicação e não para implementar UFs. 

O número mínimo de partições é expresso pela relação da área total estimada 

do circuito plano (i.e., sem particionamento) dividido pela capacidade/recursos da 

DRFPGA. O número efetivo de partições é obtido através de um compromisso entre 

a redução da área de hardware (e aumento da densidade funcional), o desempenho 

desejado e a especificidade do algoritmo escolhido. Uma relação de Dependência 

Temporal entre as partições orienta o escalonamento das configurações, e a detecção 

de UFs comuns entre configurações subseqüentes deve permitir a realização de 

Reconfiguração Incremental, baseada no conceito de Circuitaria Estática e Dinâmica. 

O armazenamento dos dados intermediários, ou seja, a comunicação entre 

partições deve ter como interface ou uma Memória [Kau e Vem 99] (que deverá 

“ler/escrever” o conteúdo de registradores introduzidos no nível RTL) ou um 

Soquete Virtual [Dye et al. 02] (componente pré-definido descrito durante a geração 
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do Bitstream), ou ambos, dependendo do nível de intervenção desejado/necessário 

para definição desta tarefa.  

A Fig. 6.13 ilustra o Fluxo de Projeto descrito até aqui. 
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Fig. 6.13 – Fluxo de Projeto com Intervenção para a Comunicação entre 

Partições 

 

6.3 Discussão Sobre a Metodologia de Projeto Aplicada ao SVM-SMO 

 

 Problemas práticos não triviais geralmente apresentam surpresas que acabam 

exigindo um indesejável esforço extra na implementação das soluções teóricas 

planejadas. A proposta e sistematização de uma Metodologia de Projeto demandam 

um enorme dispêndio de energia, em parte consumido por “efeito Joule”, no estudo e 

aprendizado das técnicas e métodos existentes para posterior seleção e/ou 

aperfeiçoamento de uma metodologia razoável para certos propósitos. É um trabalho 

de base que não adquire grande visibilidade nem produz dividendo apreciável, mas 

sem uma Metodologia de Projetos não há como enfrentar adequadamente os desafios 

de novos problemas tecnológicos. A diferença entre o sucesso ou o fracasso de um 

projeto pode ser resultado de uma tênue sutileza na escolha da Metodologia de 

Projeto. Um grande projeto costuma ser uma ação continuada de vários projetistas, 
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que se inicia com a adoção de uma Metodologia de Projeto capaz de tornar factível o 

arcabouço teórico do projeto. 

 Se um projeto já estiver bem estabilizado, sem necessidade de modificações, 

e se o número de dispositivos necessários forem de milhares de unidades, então a 

implementação na forma de ASIC torna-se atraente. Custo por unidade pequeno, 

consumo de potência baixo, desempenho elevado etc. Mas se a demanda for de 

dezenas ou centenas de unidades, então a implementação em FPGA com 

reconfiguração estática torna-se vantajosa, já que o custo do projeto de um ASIC não 

pode ser diluído em poucas unidades.  

Outra alternativa interessante é a FPGA não-volátil, com tecnologia Flash. 

Entre suas vantagens, está o fato de ser facilmente programável a partir de um PC, 

não havendo necessidade de um dispositivo de suporte que armazene sua 

configuração, está imediatamente pronta para uso assim que for ligada. 

Especificamente em situações envolvendo segurança ou proteção à Propriedade 

Intelectual (IP), esta tecnologia tem se mostrado imbatível. ASICs estão sujeitos à 

engenharia reversa, FPGAs voláteis podem ter suas configurações furtadas, mas 

FPGAs com tecnologia Flash perdem seu conteúdo quando violadas. 

Algumas das vantagens da implementação em FPGAs com Reconfiguração 

Dinâmica já foram apresentadas no Capítulo 2, notadamente a possibilidade de 

redução de área e a melhora do desempenho para os casos em que o benefício da 

paralelização das operações supera o custo do tempo de configuração. Algoritmos 

envolvendo pipelining, multiplicações matriciais ou produto interno, como a SVM, 

têm se beneficiado da Reconfiguração Dinâmica. 

De qualquer forma, a relação entre a implementação de algoritmos em ASICs, 

em FPGA com Reconfiguração Estática ou com a técnica da Reconfiguração 

Dinâmica não precisa ser vista como um jogo de soma zero. As evidências técnicas e 

de mercado parecem apontar para um alargamento do domínio de aplicação de cada 

um deles, com seus prós e contras. Em curto prazo, pelo menos, não deve haver o 

deslocamento ou a substituição de uma técnica por outra. Pelo seu impacto, a 

introdução da Reconfiguração Dinâmica em DRFPGA pode ser vista como uma 

revolução tecnológica, no sentido de alargamento extraordinário do horizonte 

tecnológico e da demanda de novos compromissos metodológicos profissionais. 



 115

 

6.3.1 Sumário da Metodologia Proposta 

À luz das diretrizes de projeto apresentadas e analisadas neste manuscrito, um 

conjunto de recomendações pode ser enunciado para sintetizar uma Metodologia de 

Projeto voltada para a Reconfiguração Dinâmica Parcial numa arquitetura alvo 

DRFPGA, que visa adaptar o hardware à natureza da computação, e não o contrário. 

 

Recomendação 1 – Dado um algoritmo qualquer, suas várias etapas de computação 

podem ser divididas em tarefas, cujo tempo e forma de execução podem ser 

avaliados por técnicas de profiling e coverage, e cuja área de implementação em 

hardware pode ser estimada pelo número de operadores. 

 

Recomendação 2 – Tendo-se um conjunto de tarefas com tempos de execução 

estabelecidos, conhecendo-se as dependências entre elas, pode-se determinar, através 

de ASAP e ALAP, o tempo mínimo de execução do conjunto e a mobilidade de cada 

tarefa. 

 

Recomendação 3 – Assumindo que o algoritmo em análise vai ser implementado em 

DRFPGA com reconfiguração parcial, conhecendo-se o tempo de reconfiguração de 

cada tarefa é possível montar um esquema de reconfiguração antecipada 

(prefetching) para otimizar o tempo mínimo de execução (podendo o término da 

reconfiguração ser bem anterior ao início da execução da respectiva tarefa). 

 

Recomendação 4 – A arquitetura com reconfiguração parcial deve ser dividida em 

duas áreas lógicas concorrentes, fisicamente intercambiáveis: a área de execução e a 

de reconfiguração ou inatividade. 

  

Recomendação 5 – Os pontos de partição de uma FSMD devem se balizar pela 

redução no Custo de Comunicação, compreendido como o número de conexões 

intrapartições e o número de vezes que o fluxo de dados do algoritmo atravessa estas 

conexões, calculado com base no perfil obtido através de profiling e coverage. 
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Recomendação 6 – Com as partições temporais definidas serão feitas estimativas de 

partições espaciais (físicas). Se uma partição resultar muito grande para a área 

disponível, esta partição deverá ser dividida em duas ou mais micropartições, sendo 

permitida a migração de micropartições entre partições, de acordo com a otimização 

de Pareto, i.e., uma micropartição poderá migrar para outra partição desde que o 

benefício à partição original seja maior que a sobrecarga causada em outra. 

 

6.3.2 – Automatização da Metodologia Proposta 

Uma preocupação constante no desenvolvimento de metodologias de projetos 

é com relação à possibilidade de automatização dos procedimentos e redução do 

nível de intervenção do projetista. A necessidade de intervenção de um Engenheiro 

de Hardware para a aceleração de algoritmos em FPGAs tem sido apontada como 

uma barreira para sua disseminação entre os Cientistas de Computação. 

Uma tendência que se verifica nas ferramentas de projetos de empresas como 

Synopsys, Mentor, Cadence, Xilinx, entre outras, é o armazenamento e a manipulação 

dos resultados parciais num elevado número de arquivos. Ao mesmo tempo verifica-

se a existência de linguagens e aplicativos desenvolvidos exclusivamente para 

manuseio eficaz de dados armazenados em arquivos. Este é o caso, por ex., da 

linguagem AWK (gawk, no ambiente GNU), dos scripts e programação em Unix, 

bash, Perl, tcl, entre outros. 

Os arquivos gerados pelo profiling e coverage parecem ter sido estruturados 

com esta preocupação em mente. Por isso, seus conteúdos podem muito facilmente 

ser manipulados de forma automatizada. A geração automática de FSMDs a partir de 

um código fonte não apresenta maiores dificuldades técnicas. Com relação à 

Metodologia de Projeto proposta, a transformação de partes de uma FSMD em 

tarefas pode ser feita com pouca ou nenhuma intervenção humana. O problema do 

escalonamento destas tarefas, de forma a produzir a latência mínima, pode ser 

resolvido em tempo polinomial (DeMic 94) através de ordenamento topológico dos 

vértices de um grafo. A definição de partições para a técnica da Reconfiguração 

Dinâmica pode também ser automatizada através de um algoritmo que detecte as 

tarefas mais demoradas e introduza uma nova partição, valendo-se da 

Reconfiguração Antecipada. 
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Na obtenção dos resultados aqui apresentados, foram utilizados vários dos 

recursos disponíveis na plataforma Linux, e descritos acima, porém a maior parte das 

decisões foi manual. A se confirmar a crescente demanda por novos projetos digitais, 

seja para a aceleração dos programas usados na Bioinformática ou no 

desenvolvimento da plataforma para a TV digital, qualquer equipe de projetistas terá 

de tomar algumas decisões.  

Para o caso específico dos usuários de programas da Bioinformática, a 

alternativa aqui proposta foi para o desenvolvimento de placas aceleradoras 

acopladas a PCs, com desempenho aumentado pela Reconfiguração Dinâmica, em 

substituição aos supercomputadores utilizados. Para o caso da TV digital, as equipes 

envolvidas terão de optar ou pelo desenvolvimento e automatização de uma 

Metodologia de Projeto própria, ou pela compra das caríssimas ferramentas de 

projeto empregadas nos países industrializados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 O paradigma das Arquiteturas Dinamicamente Reconfiguráveis 

primordialmente complementa outros: ASICs, FPGA com Reconfiguração 

Estática e Processadores de uso geral. Ele não parece ter vindo para substituí-los, e 

sim para completá-los, ainda que em algumas aplicações seu emprego apresente 

vantagens imbatíveis. Nesta tese uma Arquitetura Híbrida (Processador + Co-

processador Reconfigurável) é estudada como plataforma para implementação de um 

algoritmo conhecido como Support Vector Machine (SVM), cujas funções são 

implementadas em SW ou HW, segundo um critério de atribuição baseado nos 

respectivos tempos computacionais. 

 À luz das análises, propostas e discussões feitas ao longo deste manuscrito, as 

seguintes considerações podem ser destacadas: 

 - proposta de uma Metodologia de Projeto para FPGA com Reconfiguração 

Dinâmica, com ênfase nas técnicas de Particionamento Temporal e conseqüente 

redução de área, valendo-se de técnicas passíveis de automatização semelhante a 

empregada por empresas de ferramentas para projetos de CI;  

 - foram apresentadas as principais características técnicas de uma Arquitetura 

Híbrida (processador e co-processador implementado com FPGA) alvo e do 

algoritmo SVM tendo em vista o Teste de Conceito de uma Metodologia de Projeto 

baseado em DRFPGA. O algoritmo SVM tem várias implementações em software, 

mas quando os problemas crescem, a fase de treinamento do algoritmo de 

aprendizagem pode levar semanas. Por isso, foi proposta uma implementação em 

FPGA com Reconfiguração Dinâmica para aumentar seu desempenho; 

- foi feita uma discussão sobre as características específicas de algoritmos 

dominados por fluxo de controle, como é o caso da SVM, com as implicações 

sobre a correspondente FSM e a necessidade de particioná-la. Algumas técnicas de 

particionamento para FPGA, especificamente aplicáveis ao particionamento de FSM, 

com Reconfiguração Dinâmica, foram desenvolvidas para garantir que um grande 

projeto seja mapeado numa única FPGA, sem alterar sua funcionalidade. Projetos 

implementados em FPGAs precisam ser cuidadosamente particionados para que o 

tempo de configuração não inviabilize sua execução; 
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-foram utilizadas ferramentas de diagnóstico de desempenho de um algoritmo 

para determinar os melhores pontos de particionamento. Estas ferramentas permitem 

obter informações precisas sobre o desempenho de um programa, evitando-se, com 

isso, que se faça particionamento que demandem uma FPGA desnecessariamente 

grande; 

- foi proposto o conceito de Tempo Lógico de configuração para modelar as 

situações em que o Tempo de Configuração de uma partição não constitui um ônus 

extra de tempo quando a configuração parcial de uma partição ocorre paralelamente 

a execução de instruções ou operações em outra partição; 

 -uma análise de um algoritmo específico para a implementação da SVM em 

FPGA, o algoritmo conhecido como SVM-SMO (Sequential Minimal Optimization), 

que fornece uma resolução analítica do problema de Programação Quadrática, foi 

detalhada para implementação em FPGA com Reconfiguração Dinâmica. Este 

algoritmo busca os coeficientes de dois vetores por rodada, fazendo com que a 

demanda por memória de armazenamento de grandes vetores seja eliminada; 

Algumas das etapas da Metodologia de Projeto deverão ser automatizadas 

para contribuir com a formação de um Ambiente de Projeto em HLS para 

Arquiteturas com Reconfiguração Dinâmica no Laboratório de Microeletrônica da 

EPUSP. Como os relatórios produzidos pelas ferramentas de diagnósticos 

apresentam-se num formato apropriado para incorporação direta em programas 

computacionais, a fase de automatização não deve apresentar grandes dificuldades. 

 

7.1 Trabalhos Futuros 

Como desenvolvimento posterior ao trabalho apresentado nesta tese, podem 

ser citados: 

- a implementação do algoritmo em VHDL Estrutural, no nível RTL, e seu 

mapeamento numa FPGA com possibilidade de Reconfiguração Dinâmica Parcial; 

- o desenvolvimento de um algoritmo heurístico específico que produza 

automaticamente um escalonamento de tarefas no tempo mínimo para a área fixa da 

FPGA; 

- a automatização das análises dos relatórios produzidos pelas ferramentas de 

diagnóstico, segundo a Função Custo especificada; 
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- a incorporação de cores otimizados pré-compilados que permitam a tomada 

de decisões num nível mais abstrato, com isso estendendo os resultados obtidos 

especificamente para a SVM a toda uma família de algoritmos utilizados na 

Bioinformática; 

- a otimização de uma implementação na FPGA, com estudo orientado para o 

tempo de convergência do algoritmo SVM-SMO; 

- desenvolvimento de novas arquiteturas que explorem características 

específicas dos algoritmos otimizados da SVM-SMO para implementação em 

DRFPGA. 
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9 APÊNDICE 

 

Apêndice A 

 O código abaixo mostra o particionamento do huang_example_2.vhd, com 

apenas as partes significativas da implementação deste mecanismo de permissão. São 

dois processos, modelando duas partições, que devem executar de forma excludente. 

Há duas permissões: Perm_1 e Perm_2, declaradas como sinal, assumindo valores 

booleanos. O primeiro processo, Process_1, começa executando normalmente, e 

ajustando a permissão Perm_1 como falsa. Em contraste, o segundo processo, 

Process_2, logo de início depende de Perm_1 para iniciar seus cálculos. Como 

Perm_1 é falsa neste momento, ele permanece em loop infinito, aguardando 

permissão. Mas Perm_2 também foi ajustada como falsa, logo no início do segundo 

processo.  

Quando o primeiro processo termina seus cálculos, ele ajusta Perm_1 como 

verdadeiro, o que libera o segundo processo, mas logo em seguida ele entra num loop 

infinito, esperando que Perm_2 se torne verdadeira. O segundo processo, ao final de 

seus cálculos coloca Perm_2 como verdadeira, liberando o primeiro processo, que 

por sua vez coloca Perm_1 novamente como falso, travando o segundo processo. 

 Com um certo cuidado com relação aos ciclos de relógio, o mecanismo é 

ajustado para sempre permitir que apenas um processo execute cálculos, enquanto 

que todos os restantes permanecem num loop infinito, ou num estado “dormente”. O 

mesmo raciocínio pode ser estendido para mais de dois estados, porque sempre 

haverá apenas um estado em execução, e a seqüência em que isto deve ocorrer já é 

previamente conhecida. 
 
entity huang_example_2 is 
  port ( 
    x1, x2, x3, x4, x5, x6 : in  integer range -128 to 127; 
................................................... 
    rst, clk               : in  bit; 
    out1                   : out integer range -128 to 127); 
end huang_example_2; 
 
architecture behavior of huang_example_2 is 
  signal Perm_1 : boolean; 
  signal Perm_2 : boolean; 
  signal t1_sig, t2_sig, t3_sig, t4_sig : integer; 
  signal out_ready_for_data_1, out_ready_for_data_2 : bit; 
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begin  -- behavior 
...................................................   
  Process_1: process 
    variable t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 : integer range -128 to 127;     
  begin 
    rst_loop : loop 
 
................................................... 
      Perm_1 <= false; 
       
      wait until clk'event and clk = '1';       
      if (rst = '1') then exit rst_loop; end if; 
 
      main_loop : loop 
         
...................................................         
        t1 := x1 - x2; 
        t2 := x2 + x3; 
        t3 := x1 + x2; 
        t4 := x3 + x4; 
 
        t1_sig <= t1; 
        t2_sig <= t2; 
        t3_sig <= t3; 
        t4_sig <= t4; 
 
        wait until clk'event and clk = '1'; 
        if (rst = '1') then exit rst_loop; end if; 
 
        Perm_1 <= true; 
 
        while (not Perm_2) loop 
          wait until clk'event and clk = '1'; 
          if (rst = '1') then exit rst_loop; end if; 
        end loop; 
 
        Perm_1 <= false; 
         
        wait until clk'event and clk = '1'; 
        if (rst = '1') then exit rst_loop; end if; 
 
      end loop main_loop; 
    end loop rst_loop; 
  end process Process_1; 
 
   
  Process_2: process 
    variable t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 : integer; 
  begin   
    rst_loop : loop 
 
      Perm_2 <= false; 
 
      wait until clk'event and clk = '1'; 
      if (rst = '1') then exit rst_loop; end if; 
       
      main_loop : loop 
 
        while (not Perm_1) loop 
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          wait until clk'event and clk = '1'; 
          if (rst = '1') then exit rst_loop; end if; 
        end loop; 
 
        Perm_2 <= false; 
         
        t1 := t1_sig; 
        t2 := t2_sig; 
        t3 := t3_sig; 
        t4 := t4_sig; 
         
        if (x5 /= 0) then 
          while (t2 < 0) loop 
            t5   := t3 + 1; 
            if (t5 > 0) then 
              t6 := x5 - x3; 
            else 
              t6 := x5 - 1; 
            end if; 
            t3   := t3 + x4; 
            t2   := t2 + t6; 
          end loop; 
          t2     := t2 - x5; 
        else 
          t7     := t1 + 1; 
          if (t1 > 0) then 
            t3   := t7 + x6; 
................................................... 
        end if; 
 
...................................................         
        out1 <= t2 + t3; 
 
...................................................         
        Perm_2 <= true; 
 
        wait until clk'event and clk = '1'; 
        if (rst = '1') then exit rst_loop; end if;  
      end loop main_loop; 
    end loop rst_loop; 
  end process Process_2; 
end behavior; 
 
 




