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Resumo 

A Robótica é um 

tem recebido grande at 

sistemas roboticos atuais 

sejam desenvolvidos alg 

apropriada, e que esses 

hardware para a execu 

conseguir um bom dese 

neural artificial, utiliza . 

utilizada a tecnologia 

eficiência e baixo cust 

desempenho e conclusõe 

área de pesquisa que tem evoluído muito nas ultimas décadas, e 

nção pela comunidade científica. As principais limitações dos 

estão no controle dessas máquinas complexas. É importante que 

ritmos inteligentes o suficiente para controlar os robôs de maneira 

goritmos sejam executados de maneira eficiente. A utilização de 

ão desses algoritmos é uma alternativa interessante para se 

penho. Essa dissertação apresenta a implementação de uma rede 

no reconhecimento de gestos por robôs móveis. Para tanto, é 

GA, que permite o desenvolvimento de hardware com rapidez, 

. Após o desenvolvimento, são apresentadas comparações de 

sobre as implementações. 



Abstract 

Roboties is a resarch arca that has been growing in the last decades, and it has been 

receiving much attentioiji by the scientific academy. The main lirnitations of the current 

robotics systems remaü in the control o!' those complex nmchines. li is important tp 

develop algorithms inteligent enough to handie the robots in an appropriate way, and these 

algorithms must be ex]ecuted in an efficient way too. The utilization of hardware 

implementation is an ineresting manner to acquire good performance in the algorithms 

execution. This work prsets a hardware model of an artificial neural network used in the 

gesture recognizing by iobi1e robots. Thus, FPGA technology lias been used. It allows 

quickiiess, efficiency, anjcl low prices. After the hardware development, some performance 

comparisons and conciu4ons about the implementation are shown. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Um robô intelige te é uma máquina capaz de extrair informações do ambiente e 

usar seu conhecimento s bre o mundo para se mover de maneira segura com propósito 

defmido [Arkin, 1998]. 

a, o primeiro robô móvel construido é o Shakey, desenvolvido 

e de Stanford. Ele tinha uma variedade enorme de sensores, 

e vídeo e sensores de toque. O Shakey realizava tarefas de 

o laboratório além de empurrar caixas e evitar obstáculos. Todo o 

Segundo a litera 

em 1968 na Universida 

incluindo uma câmera 

navegação entre as salas 

processamento era realiz do por um computador DEC PDP-10 externo, o qual recebia e 

enviava mensagens para o robô através de sinais de rádio [Vieira, 1999]. 

Depois de alguma 

robótica apresenta uma co 

realizar tarefas que a ai 

1996 o robô Sojouner 

sobre o planeta vermelho 

futebol são comuns, e co 

futuro, pretende-se ter e 

[Robocup, 2001].  

décadas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a área de 

'derável evolução. Atualmente, os robôs móveis são capazes de 

tempo atrás seriam consideradas pura ficção cientifica. Em 

sa, 2001] foi enviado a Marte para obter e enviar informações 

para os cientistas da Terra. Competições entre robôs que jogam 

tam com a participação de universidades de todo o mundo. No 

uipes de robôs humanáides jogando futebol contra humanos 

Mesmo com toda a evolução dos componentes eletrônicos e dos processos de 

fabricação mecânica, a árta de robótica ainda apresenta muitos desafios e uma infmidade 

de questões em aberto. 
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Atualmente, a m 

parte inteligente dos me 

ser capazes de lidar com 

or dificuldade na obtenção de robôs móveis eficientes consiste na 

mos, ou seja, os algoritmos de controle. Esses algoritmos devem 

ituações altamente complexas e dinâmicas [Arkin, 19981 

Tão importante 

execução eficiente dos 

dados recebidos pelos 

processamento capaz de 

necessário. Desempenho 

dos algoritmos em proce 

diretamente em hardware 

muito superior quando 

propósito geral. 

uanto o desenvolvimento desses algoritmos inteligentes é a 

esmos. Diante do grande e cada vez mais complexo volume de 

nsores, é de suma importância que se tenha um sistema de 

manipular e interpretar todos esses dados com o desempenho 

sse que muitas vezes não pode ser alcançado através da execução 

sadores convencionais. Dentro desse contexto, implementações 

e fazem bastante interessantes, pois apresentam um desempenho 

omparados com softwares executados em processadores de 

   

A tecnologia dos Vspositivos FPGA (Field Programmable Gate Arrays) permite 

que sistemas computacio ais sejam desenvolvidos diretamente em hardware a um custo 

muito baixo e com excelen e desempenho. 

O objetivo desse belho consiste no desenvolvimento de um hardware dedicado de 

uma rede neural do tipo 	P (Multi Layer Perceptron) utilizada no reconhecimento de 

gestos por robôs móveis. 

A pesquisa origin 1, na qual foi baseado esse trabalho, foi desenvolvida por 

Waldherr [Waldherr,1999] na Camegie Mellon University - EUA. Nessa pesquisa, foi 

desenvolvida uma interface homem/robô através de gestos dinâmicos. As imagens captadas 

pelo robô eram processada', as informações sobre os gestos eram extraídas e interpretadas 

por uma rede neural. O p ocessamento de imagens é uma tarefa que requer um grande 

esforço computacional, e em sempre os sistemas computacionais convencionais são 

capazes de processar esse ande volume de informações com o desempenho desejado. 

Esse trabalho visa o desenv lvimento de um circuito semelhante a rede neural utilizada na 

pesquisa de Waldherr, uma vez que a rede neural representava o trecho do sistenias que 

demandava o maior esforço omputacional. Após implementado o modelo de hardware, são 

realizadas comparações de desempenho entre as diferentes implementações (software e 

hardware). 

2 



A dissertação de estrado aqui apresentada está organizada da seguinte forma: 

  

• Capitulo : É apresenta a tecnologia FPGA, com um breve histórico e uma 

análise d4 dispositivos disponíveis pelos principais fabricantes. 

• Capítulo : São Discutidos os sistemas de Computação Reconfiguráveis, as 

característ cas principais dessa forma de computação e quais as perspectivas 

da área. 

• Capítulo 4: São apresentadas as Redes Neurais Artificiais, um breve 

histórico ce seu desenvolvimento e aplicações. 

• Capitulo : São apresentados Robôs Móveis, com um breve histórico de sua 

evolução 4  uma discussão sobre os atuais desafios da robótica. 

• Capitulo : É apresento o desenvolvimento desse trabalho de mestrado com 

os resultadbs obtidos. 

• Capítulo : São apresentadas as conclusões e trabalhos futuros. 

3 



Capítulo 2 

A Tecnologia FPGA 

2.1 O Projeto de Ci4uitos Digitais 

A grande revolu "o tecnológica das últimas décadas tem resultado em grandes 

mudanças em 	amei e todas as áreas da computação. Áreas como a transmissão e o 

armazenamento de dados têm evoluído de maneira considerável nos últimos tempos. Hoje 

em dia é possível transin r imagens e sons, de qualidade bastante razoável, para qualquer 

lugar do mundo através a intemet. Há poucas décadas atrás, esse tipo de operação fazia 

parte apenas de filmes d ficção científica e atualmente faz parte do cotidiano de grande 

parte das pessoas. 

desenvolvidos de forma 

(HDLs) permitem que pr 

eficiente. Linguagens co 

VHSIC significa Vety Hz 

[Coffman, 2000] têm se 

III 

as digitais vem acompanhando a evolução tecnológica e, 

resentado mudanças bastante significativas. Essas mudanças têm 

de circuitos digitais cada vez mais compactos e eficientes. Os 

tivamente deram lugar à tecnologia VLSI (V ety Large Scale 

la qual esses circuitos são projetados também vem passando por 

elas e folhas de projeto têm sido substituídas por ferramentas 

Automation), que permitem que projetos digitais sejam 

ais simples e rápida. As linguagens de descrição de hardware 

jetos complexos sejam desenvolvidos de maneira organizada e 

o o VHDL (VHSIC Hardware Description Language, onde 

h Speed Integrated Circuit) [Yalamanchili, 2001] e o Verilog 

onsolidado no meio acadêmico e industrial. Essas linguagens se 

A área de sist 

conseqüentemente, tem a 

possibilitado a construçã • 

antigos transistores de 

Integration). A maneira p 

grandes mudanças. As ta 

EDA (Eletronic Desi: 
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assemelham muito co conhecidas linguagens de programação como C e Pascal, 

possibilitando bastante flexibilidade e organização no desenvolvimento de hardware. 

Existem também ferram ntas especificas para síntese lógica, as quais utilizam técnicas de 

inteligência artificial p a realizar a síntese e o roteamento do hardware projetado da 

maneira mais eficiente p4ssível [Aragão, 1997]. 

Com a evolução, s produtos de natureza tecnológicos têm apresentado um ciclo de 

vida cada vez menor. essa forma, é de suma importância que os produtos sejam 

desenvolvidos no tempo mais curto possível. Todas essas modernas metodologias para o 

projeto de hardware se fazem extremamente necessárias, contribuindo para que esses 

objetivos sejam atingidos 

Basicamente, o pr jeto de sistemas digitais pode ser realizado utilizando-se circuitos 

totalmente customizados como os ASICs (Application Specc Integrated Circuits), ou 

semicustomizados: PLDs (Programmable Logic Devices) e MPGAs (Mask-Programmable 

Gate Arrays) , como pod ser visto no diagrama da Figura 2.1. 

Tecnologias de Projeto 

r- 
Custornizados (AS] Cs)  Sernicustomizados 

PLDs MPGAs 

1  1  
FPGAs 

 

 

 

  

  

SPLDs CPLDs 

Figura 2.1: Tecnologias para o projeto de sistemas digitais 
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- 	 A tecnologia ASI 

tempo de desenvolvim 

	

ir 	 produção é alto, o custo 

pode ser mais modificad 

sofrer modificações. 

requer máscaras especificas para cada projeto, resultando em um 

o longo e custos extremamente altos. Quando o volume de 

amortizado. Após o desenvolvimento da máscara, o projeto não 

• Da mesma maneira, depois de construído o chip, esse não pode 

Entre as tecnologi de dispositivos semicustomizados, se destacam os MPGAs e os 

PLDs. 

Os MPGAs apres 

genéricas de módulos p 

interconexão dos módulo 

oferecendo um tempo de 

ASICs. 

ntam um processo de fabricação agilizado pelo uso de máscaras 

projetados, mas ainda necessitam máscaras específicas para a 

O projeto é usualmente facilitado por uma biblioteca de células, 

esenvolvimento mais curto e custos mais baixos em relação aos 

Os PLDs apresen 

(configuração) por parte 

Esse tipo de dispositivo a 

PLDs podem ser classifi 

FPGAs, como será mostra  

am como principal característica a capacidade de programação 

o próprio usuário, facilitando bastante a mudança de projetos. 

esenta um ciclo de projeto curto associado a um baixo custo. Os 

ados como SPLDs (Simple PLDs), CPLDs (Cornplex PLDs) e 

o a seguir [Aragão, 1997]. 

2.2 A Evolução dos 

A memória PRO 

circuito programável pelo 

endereço eram utilizadas 

desses circuitos [Brown, 1 

Os PLAs (Progra 

anos 70, foram os primeir 

circuitos lógicos. Esse ti 

desempenho. Ambas as 

(Programmable Read-Only Memory), foi o primeiro tipo de 

suário, o qual podia implementar circuitos lógicos. As linhas de 

mo entradas do circuito lógico e as linhas de dados como saídas 

96]. 

mable Logic Arrays), introduzidos pela Philips no início dos 

s dispositivos criados especificamente para a implementação de 

o de dispositivo apresentava alto custo de fabricação e baixo 

esvantagens eram resultado de dificuldades na fabricação dos 

6 



planos lógicos, o que intOduzia significantes atrasos na propagação dos sinais elétricos. A 

tecnologia PAI.. (Progra 

deficiências dos seus ant 

mais alto em relação aos 

mable Array Logic) foi então desenvolvida para superar algumas 

cessores PLAs, apresentando um custo mais baixo e desempenho 

LAs. 

Todos os pequen 

uma única categoria de 

aumentar a capacidade 

planos lógicos programá 

entradas. A única maneir 

integrar múltiplos SPLD 

conectar os diversos P 

estrutura básica, os quai 

CPLDs provêem capaci  

s PLDs, tais como: PLAs, PALs e similares, são agrupados em 

dispositivos chamada: SPLDs (Single PLDs). A dificuldade em 

arquitetura PLD é causada devido ao fato que a estrutura de 

eis se toma altamente complexa com o aumento do número de 

viável de produzir dispositivos com maior capacidade seria então 

em um único chip, e prover interconexões programáveis para 

s. Atualmente existem muitos produtos comerciais utilizando essa 

são chamados CPLDs (Complex PLDs) [den Bout, 1999]. Os 

de lógica de centenas de dispositivos SPLDs típicos (Figura 2.2). 

• \--•...-17 

I 

Figura 2.2 Estrutura de um CPLD. 

A necessidade de 	a tecnologia que combinasse versatilidade, desempenho e alta 

capacidade motivou então o projeto de dispositivos programáveis conhecidos como FPGAs 

(Field-Programmable Ga e Arrays). A principal diferença dessa tecnologia em relação a 

7 



Interconexões 
Programáveis 

B ocos 
Lógicos 

Blocos de I/O 

dos MPGAS consiste no fato de que as interconexões são feitas via comutadores 

programáveis eletricamente, assim como nos PLDs. A programação de um FPGA é 

realizada pelo próprio usuário final Aragão, 1997]. 

A arquitetura hás ca de um FPGA consiste de um arranjo 2-1) de blocos lógicos. A 

comunicação entre os blocos é realizada através de recursos de interconexão. A borda 

externa desse arranjo consiste em blocos especiais capazes de realizar operações de entrada 

e saída (110). Uma arquitetura típica de um FPGA pode ser visualizada na Figura 2.3. 

IF3F4P 

mdFJaFa» 
dJcIz 

Figura 2.1 2.3: Estnttura básica de um FPGA. 

Os FPGAs combinam o desempenho dos gate arrays com a versatilidade dos PLDs, 

e têm sido responsáveis por grandes mudanças no modo em que os circuitos digitais são 

projetados [Aragão, 19971. 

2.2.1 Os FPGAs Altera 

Existem diversos fabricantes de FPGAs, tais como: Altera, Xilinx, Actel, Atinei, 

AMO, etc. Neste trabalh serão apresentadas apenas as FPGAs da Altera, as quais foram 

utilizadas no desenvolvimento das implementações. 
g. 
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As mais modem 

APEX II. Os chips APE. 

permite que sistemas con 

arquitetura MultiCore, 

antecederm, possibilit. 

(System on a Chzp) de alt  

s famílias de FPGAs desenvolvida pela Altera são: as APEX e 

( e APEX II apresentam um altíssimo nível de integração, o que 

.pletos sejam implementados em um único dispositivo. Através da 

famílias APEX acentuam o desempenho dos PLDs que a 

do flexibilidade de projeto e eficiência para aplicações SOC 

desempenho. 

Os disposi 

portas lógicas e até 442 

apresentam até 7 milhõe 

dispositivos APEX são e' 

APEX II suportam o pai 

APEX varia de 0.22sm. 

integração 0 15 im) [Alte  

(vos da família APEX apresentam densidade de até 2.400.000 

kbits de memória on-chip (Tabela 2.1), enquanto os APEX II 

de portas lógicas e até 1524 kbits de memória (Tabela 2.2). Os 

mpatíveis com arquiteturas PCI de 64bits e 66MHz enquanto os 

o PCI-X de 133MHz. O nível de integração dos chips da família 

0.1Spm (a família APEX II apresenta dispositivos com nível de 

a, 2001]. 

Futuro EP20K200E EP20K400 EP2OK4IJOE EP2OKGOOE EP20K1000E EP20ICI500E 

Maximizn 
system gales 

526,000 1,052.000 1,052,000 1,537,000 1,772,000 2,392,000 

Typicaigates 200,000 400,000 400,000 600,000 1.000,000 1,500,000 
LEs 8,320 16,640 16,640 24,320 38,400 51,640 
ESBa 52 104 104 152 160 216 
Ma,dmun 
RAM bfts 

106,496 212,992 212,992 311,298 327,680 442,388 

Mwdmwii 832 1,664 1,664 2A32 2,580 3.456 

Mwdmi.zn user 37$ 502 49$ 588 708 808 
LIO pina 

Tabela .1: Caractensticas dos FPGAs APEX da Altera 

A chamada arqui 

Tables), termos produto 

funções que necessitam 

implementação de RAMs  

tura MultiCore dos chips APEX combina: LUTs (/look Up 

blocos de memória. As LUTs são utilizadas para implementar 

de registradores. Os blocos de memória são utilizados na 

ROMs. Os termos produto são utilizados na implementação de 

lógica computacional de a to desempenho como máquinas de estado. Esses dois diferentes 

tipos de estrutura são co . inados em uma arquitetura integrada, eliminando a necessidade 

de diversos chips e simpF cando a implementação de projetos complexos (Figura 2.3). 
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Circuito de 
Clock 

Interconexões 

CUL:kl UrK 

10h '‘01: 

10E ICE 

Termo 
produto 

Figura 2.3: Estrutura interna das famílias APEX e APEX II. 

Circuitos 
de 1/0 

I O 

Memória 
on-chip LUT 

Fature EP2A15 EP2A25 EP2A40 EP2A70 EP2A90 

Maximum gates 1,900,000 2,750,000 3,000,000 5,250,000 7,000,000 

Typlcal gates 600,000 900,030 1,500,000 3,030,000 4,000,000 

LEs 16,640 24,320 38,400 67,200 89,280 

RAM ESEls 104 152 160 280 372 

Maximum RAM bits 425,984 622,592 655,360 1,146,680 1,523,712 

True-LVDS abuseis 30 (1) 36 (1) 36 (1) 36 (1) 36 (1) 

Flexkfie-LVDSTM chanfreis (2) 56 56 88 BC 88 

True-LVDS FILLs (3) 4 4 4 4 4 

General-purpose PLL output& 
(4) 

8 8 6 a 8 

Maximum user VO pias 492 607 735 1,069 1,140 

Tabela 21: Características dos FPGAs APEX II da Altera 

Os ESBs (Embedded System Blocks) são elementos de grande importância 

na arquitetura MultiCore. Os 2048 bits programáveis de cada ESB podem ser configurados 

como dual-port RANI, ROM ou CAM (memórias endereçadas pelo conteúdo). A memória 

RAM implementada nos chips APEX suporta operações em até 255MHz (as memórias 

ROM suportam operações até 230MHz) enquanto nos dispositivos APEX II, esses valores 

podem chegar a até 1Gliz [Altera, 2001]. 
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A Arquitetura M ltiCore é organizada em diversas estruturas chamadas Me • si  ab. 

Cada MegaLab é compos o por um conjunto de LABs (Logic Array Blocks), um ESB e as 

interconexões necessária (Figura 2.4). Cada LAB é composto por 10 elementos lógicos — 

LEs (Figura 2.5), os quis consistem nas unidades mais básicas presentes na estrutura 

MultiCore. 

Figura X: Estrutura do MegaLab 

Figura X: Elemento Lógico da Arquitetura MultiCore 
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Capítulo 3 

A Computa ão Reconfigurável 

3.1 Introdução 

Os sistemas co e utacionais podem ser implementados, basicamente, de duas 

maneiras: utilizando-se • ardware ou software, os quais são executados em processadores de 

propósito geral. Mais re entemente, no entanto, os FPGAs têm se apresentado como uma 

altemativa bastante inter ssante, possibilitando que sistemas altamente versáteis e eficientes 

sejam desenvolvidos. 

A utilização de GAs nos sistemas computacionais gera uma classe de arquiteturas 

chamada: Computação Reconfigurável. Segundo [Dehon, 1999], uma das principais 

características que disi 	em essa classe de arquiteturas é a possibilidade de se customizar 

os dispositivos para a r solução de problemas específicos, mesmo depois da fabricação dos 

mesmos. 

3.2 Sistemas Comp tacionais 

Os chips que ex utarn grande quantidade de funções diferentes, resolvendo uma 

serie de diferentes pro emas, normalmente, são referenciados como de uso geral (ou de 

propósito geral); entret to, a velocidade desses dispositivos pode ser lenta em relação aos 

dispositivos com aplic ção especifica, que executam apenas um conjunto limitado de 

instruções. 
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4 1croprocessadores comerciais tais como: INTEL Pentium ou Os famosos 

Motorola PowerPC, freq 

de sistemas com caract 

número de funções, ate 

computadores pessoais p 

através de softwares (pr 

que serão executadas pele  

entemente encontrado nos computadores pessoais, são exemplos 

rísticas de uso geral. Eles são capazes de executar um grande 

dendo assim um grande número de usuários que fazem uso de 

a suas atividades. A utilização desse tipo de sistema é realizada 

'gramas de computador). O programador organiza as instruções 

processador através de linguagens de programação. 

São característic dos sistemas desenvolvidos em software: 

• Flexibilidade: Uma tarefa pode ser alterada, simplesmente, trocando-se o fluxo 

de instruções 4uma memória regravável. 

• Baixa eflciên ia: A alta generalidade dos sistemas implica em execuções lentas 

causadas pelo • verhead de instruções. 

• Preços Baix • 5: Como diversas aplicações diferentes utilizam os mesmos 

dispositivos, e ses podem ser fabricados em altíssimas escalas de produção. 

Cada nova geraçã 

na execução dqs aplicaç 

recompilada para melho 

modernos [Gonçalves, 20  

dos microprocessadores possibilita um aumento de desempenho 

es. Entretanto, na maioria dos casos, a aplicação precisa ser 

usufruir das novas características desses processadores mais 

O]. 

De urna forma op 

dedicado, conhecidos co 

função de sua especiuic 

velozes, consumindo men 

Durante o desen 

velocidade, os projetistas 

custos dos sistemas. 5 

utilizando-se a tecnologi 

modificado após o projet  

sta a esses sistemas, pode-se destacar os circuitos de hardware 

o ASICs (Applicaiions-Specjfic Integrated Circuits), que em 

dade, os projetistas podem desenvolver c/ups menores, mais 

s energia do que um processador de uso geral. 

olvimento de projetos de hardware, além da versatilidade e 

e hardware devem também levar em consideração as questões de 

for considerado, por exemplo, um sistema implementado 

ASIC, que resolverá um problema específico, nada poderá ser 

ter sido concluído. Caso existam modificações a serem feitas no 
e 
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projeto, todos os chips fbricados são descartados e novas unidades devem ser produzidas, 

implicando em custos exras. 

As características básicas dos circuitos dedicados são: 

xibilidade: Os sistemas são construídos com propósitos definidos, o Falta de fi 

que não p4dem ser alterados. 

• Eficiência Os sistemas são fabricados para aplicações específicas, 

apresent. o um excelente desempenho 

• Preços alt 'is: O custo de produção é altíssimo, principalmente quando são 

fabricados em pouca quantidade. 

Uma nova opç. 

desempenho, é a tecnolo 

podem ser modificados 

uso, eles podem ser alte 

esses blocos, simplesme 

lógicos em um FPGA p 

chip ter sido produzido -  

• em circuitos integrados, que oferece grande capacidade e 

ia FPGA. Os dispositivos FPCJAS são circuitos de hardware que 

reconfigurados). Praticamente, em qualquer momento durante o 

dos, nas funções lógicas, nos blocos lógicos e nas conexões entre 

te enviando-se sinais de reconfiguração para o chip. Os blocos 

dem ser re-escritos e te-programados repetidamente, depois do 

uma fábrica [Dehon, 19991. 

Os primeiros FP C s necessitavam de vários segundos para alterar seus conteúdos, 

o que é razoável para ve ficar novos protótipos em um ciclo de desenvolvimento. Nos dias 

de hoje, já é possível q e o hardware se adapte quase que continuamente em resposta a 

mudanças de sinais de en ii .da ou em respostas a sinais do meio externo. 

Sistemas compu cionais podem fazer uso dos elementos reconfiguráveis de 

diferentes maneiras. A 	eira mais comum de utilização desses dispositivos consiste em 

comutar o hardware pa a diferentes aplicações, de forma semelhante a encerrar uni 

programa de software e i ciar outro. 

São características dos sistemas reconfiguráveis: 

• Flexibilida. e: Os dispositivos podem ser configurados para realizar qualquer 

tarefa com '.utacional. 
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• Eficiência Por resolverem problemas altamente específicos, apresentam 

desempenio bastante satisfatório. 

• Preços baixos: Os dispositivos são fabricados em escalas muito altas pois, 

serão rec4iflgurados  pelo usuário para resolverem problemas específicos. 

A Computação & - configurável ainda é uma área em desenvolvimento, diferente de 

arquiteturas de comput dores tradicionais, aonde os conceitos vêm sendo testados e 

comprovados a muito te upa. Portanto, defmir e validar todas essas definições e conceitos a 

respeito da computaçã • reconfigurável se toma, atualmente, um desafio para os 

pesquisadores [Dehon, 199]. 

Beny Shacklefor 

acredita que o avanço te 

um único chip. O des  

[Beckett, 2000], projetista dos computadores HP para 2010, 

nológico permitirá que em 2010 haja bilhões de transistores em 

o dos projetistas de hardware será encontrar a arquitetura 

computacional que cons ga extrair o maior desempenho possível, proporcionado por um 

nível de integração tão 

um componente fundam 

avanço tecnológico possa 

ande. Segundo Shackleford, a tecnologia FPGA certamente será 

ntal para que todo o poder computacional disponibilizado pelo 

ser efetivamente utilizado. 

3.2.1 Sistemas de Co putação Reconfigurável 

Os sistemas de co 

ser modificada em tempo 

modo, o processador re 

desenvolvida exclusivam 

uma eficiência muito 

geral, já que o hardware 

aplicação específica. 

putação reconfigurável são plataformas onde a arquitetura pode 

real para melhor se adequar à aplicação que será executada. Deste 

onfigurável passa a trabalhar com uma arquitetura especifica, 

te para aquele determinado tipo de aplicação. Isso possibilita 

ior do que a normalmente encontrada em processadores de uso 

é otimizado para executar os algoritmos necessários para aquela 
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Standalone Processln Unit 

O hardware recortflgurável pode ser classificado em três categorias [Hauck, 1998], 

como mostra a Figura 3.1: 

• Hardware Puro (hardware para aplicações específicas) 

. 	Coproces4dores (chips específicos para determinadas tarefas) 

• Computad res (plataformas de computação completamente reconfiguráveis) 

Figura 3.1: Categorias de hardware reconflgurável 

Atualmente, a forma de utilização mais difundida dos chips reconfiguráveis é como 

parte de sistemas que uti izam processadores tradicionais. Os chips reconfiguráveis atuam 

como coprocessadores, normalmente trabalhando com algoritmos de alto custo 

computacional. Dessa f riria, eles aliviam a carga do processador principal, permitindo 

que este possa executar outras; tarefas mais genéricas. A área de computação reconfigurável 

apresenta-se como uma tecnologia extremamente interessante tanto no campo industrial, 

como no campo acadêmico. São inúmeras as atuais aplicações de computação 

reconfigurável como, por exemplo: telefones celulares, controladores de dispositivos 

presentes em carros e avi o es, robótica e hardwares específicos de alto desempenho para as 

mais diversas aplicações. 

Outra área bastan e interessante para o uso de dispositivos reconfiguráveis é a 

prototipação. Semelhante ao software, o desenvolvimento de hardware é realizado em 

etapas, as quais devem s r testadas e validadas para que prossiga o desenvolvimento do 
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projeto. Quando se trat. 

muito simples e eficient 

de hardware dedicado ( 

parcial para que o 

inadequadamente caro 

bastante atraente para 

configurados freqüente 

projetos) podem ser imp 

de sistemas de software, esses testes são realizados de maneira 

- utilizando-se ferramentas para depuração de código. Em projetos 

SICs) é inviável que se desenvolva protótipos com funcionalidade 

istema seja validado em etapas, pois esse processo seria 

- demorado. A computação reconfigurável é uma alternativa 

esse tipo de tarefa. Como os dispositivos FPGA podem ser 

ente e muito rapidamente, os protótipos de hardware (partes dos 

ementados utilizando-se FPGA a um custo e tempo muito baixos. 

3.3 O Kit de Desen Jvimento Excalibur 

O kit de desenvu 

desenvolvimento, dispo 

(ferramentas para dese 

[Altera, 2000]. 

Ivimento Altera Excalibur é um conjunto de hardware (placa de 

itivo FPGA, periféricos e dispositivos de conexão) e software 

volvimento e testes) utilizados para o projeto de hardware 

O Excalibur possui todas as ferramentas que projetistas de hardware e software 

precisam para o desenvolvimento de sistemas de alto desempenho em Dispositivos de 

Lógica Programável. 

A ferramenta d; desenvolvimento Excalibur é composta, basicamente, pelos 

seguintes itens: 

• Processador 

• Compilador 

• Software de 

• Placa de des 

.oftcore Nios 

C++ GNUPro 

esenvolvimento Quartus II 

nvolvimento 
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APEX EP20KI00 

APEX EP20K200E 

APEX EP20K1000E 

3.3.1 O Processador Nios 

O processador e butido Nios é um soficore de um processador RISC configurável, 

com um conjunto de in k ções de 16 bits e um datapath selecionável de 32 ou 16 bits 

[Altera, 2000a]. Como o 1 ios foi desenvolvido especificamente para ser usado em projetos 

que utilizam lógica pro !l amável, ele se apresenta de maneira otimizada para ocupar uma 

reduzida área do disposi ivo. Inicialmente sendo destinado para a família de dispositivos 

APEX da Altera, este pr 

portas lógicas (EP20K2 

portas lógicas, isso signi 

dos sistemas lógicos que 

em desenvolvimento par 

disco, 10/100 Ethernet 

As possibilidade 

eficiência (até 50MIPS) 

ser usadas para aplicaçõe  

cessador ocupa apenas 12% da área de um dispositivo de 500 mil 

OE). A família APEX já possui dispositivos com 7 milhões de 

ica que há urna infinidade de recursos disponíveis para o restante 

odem ocupar o FPGA. Diversos periféricos já estão disponíveis e 

o NIOS, como timers, contadores, UART, PIO, controladores de 

C e controladores SDRAM. 

de uso do processador Nios são bastante amplas, e sua alta 

ossibiita também que múltiplas instâncias do processador possam 

de alto desempenho, como mostra a Figura 3.2. 

Figura 3.2: Flexi ilidade e escalabilidade dos processadores embutidos Nios. 

O processador ios pode ser parametrizado, permitindo que o usuário faça o 

balanço entre área de 1 ispositivo ocupada, funcionalidade e desempenho. Apesar da 

configuração, o conjunt de instruções permanece o mesmo, possibilitando o uso de 

ferramentas de desenvo vimento de software padrões de mercado como compiladores 

C/C++. Um diagrama d. Processador Nios pode ser visualizado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Processador sofi core Nios 

Característica do oficore Nios: 

• Barramento d dados de 16 ou 32bits 

• Execução de a instrução por ciclo de clock 

• Suporte para emória on-chzp e off-chip 

• Desempenho se até 50 milhões de instruções por segundo (50 MIPS) 

• Pode operas c m um conjunto de até 512 registradores de 32 bits 

Periféricos dispo veis juntamente como Nios 

• Receptor/tran ssor assíncrono universal (UART) 

• Entrada/saída 'aralela (PIO) 

• Timers 

• Interface de m-mórias para SRAM e FLASH 
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3.3.2 Compilador G 

O compilador e 

ferramenta padrão, usa 

ferramenta de desenvol 

GNUPro proporciona 

incluindo: 

• Compilador o 

• Assembler G 

• Debugger int 

3.3.3 Quartus II - F 

UPro 

bugger ONUPro da Cygnus, uma companhia da Red Hat, é uma 

a por fabricantes de software de todo o mundo. Ele é uma 

ento C/C++, otimizada para o processador embutido Nios, o 

ambiente de desenvolvimento familiar aos profissionais da área, 

•zado C/C++ 

o e outros utilitários 

rramenta de Desenvolvimento 

O software de 

gerenciamento de projete  

clara e organizada. O s 

editoração de blocos, 

descrição de hardware c 

lógica embutido permite 

projetos desenvolvidos, o 

desenvolvimento Quartus II possibilita aos projetistas o 

s complexos, utilizando-se milhões de portas lógicas de maneira 

o fiware Quartus II suporta soluções em nível de sistema com 

balho em grupo, suporte para megafimções e linguagens de 

• mo o VHDL e o Verilog. Além disso, um sistema de análise 

aos projetistas verificar a funcionalidade e a temporização dos 

• servando sinais e valores internos do sistema. 

3.3.4 Placa de Desen olviniento 

O Excalibur ind 

usuários uma plataforma  

i ainda uma placa de desenvolvimento que proporciona aos 

e hardware, através da qual podem iniciar o desenvolvimento de 

um sistema sobre o chip programável. 

A placa de desenvi 

• FPGAAPEXI 

• Memórias Fias 

lvimento (Figura 3.5) incorpora os seguintes componentes: 

P20K200E (equivalente a 500 mil portas lógicas) 

i(lM byte) e SRAM (256 Kbytes). 
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. 	Portas de com 	 'nicação paralela, serial (RS-232) e JTAG RS-232 

• LEDs, chave e um display de cristal liquido. 

A placa de desen olvimento pode ser expandida para suportar urna vasta gama de 

interfaces através de co - ctores de protótipos, conectores PCI ou SDRAM. O dispositivo 

FPGA (20k200E) que a ompanha o kit de desenvolvimento pertence a família APEX da 

Altera, ele possui o equivi lente a 526.000 portas lógicas e 106.496 bits de memória RAIvI. 

Placa de Desenvo vimento do kit Excalibur 

M- ória RAM 
	

Memória Flash 
( 56 kbytes) 
	

(1 Mbyte) 

	1 	 

Display Interface 
Serial 

LCD 
Dispositivo FPGA 

APEX 20k200E 
Interface 
Paralela 

Chaves Nios Memória 
on-chip 

Interface 
JTAG 

3.5: Placa de desenvolvimento do kit Excalibur 

3.4 O Paradigma S 1 C - System On a Chip 

O Paradigma SOC, c.nsiste no desenvolvimento de sistemas completos em um único 

dispositivo. Ou seja, em . penas um chip são embutidos o processador, memória, timers, 
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e 
e 
e 

Á 

7 

PBM 

Decodificador 
de endereços 

Multipiex 
de dados 

Controlador 
de interrupçõe 

Gerador d 
wait-states 

Controlador 
de barramento 

Periféricos 

Timer 

UART 

Memória 
Externa 

Memória 
Interna 

Hardware 
dedicado 

• desenvolvido 
pelo usuário 

interfaces e todos os out 

sistema. Essa idéia tem s 

de hardware. Devido a 

FPGA tem se mostrado p 

os circuitos necessários para o funcionamento de um determinado 

do amplamente adotada pela grande maioria de fabricantes da área 

seu excelente desempenho e a sua versatilidade, a tecnologia 

ita para o desenvolvimento de sistemas SOC. 

A ferramenta de des 

que sistemas SOC sej 

periféricos de TIO e um b 

uma memória não volátil 

quando a placa do siste 

comunica com os disp 

Periférico (Figura 3.6). 

nvolvimento Excalibur oferece todos os recursos necessários para 

desenvolvidos, incluindo um processador-soficore, memória, 

amento on-chip. A placa de desenvolvimento também apresenta 

do tipo flash, onde os projetos podem ficar armazenados mesmo 

a é desconectada da alimentação elétrica. O processador Nios se 

sitivos periféricos através do PBM - Módulo de Barramento 

lmplementaç o da Rede Neural que será discutida no Capítulo 6 

Figura 3.6: Interface PBM 
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O PBM é gera.o automaticamente pelo software SOC builder, baseado nos 

periféricos requisitados pdo usuário [Altera, 20001. Ele realiza automaticamente: 

o A codificação de 'ndereço para cada periférico. 

• A conexão do b ento de dados entre cada periférico e o processador Nios. 

  

• O controle de inte pções para todos os periféricos. 
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Capítulo 4 

Redes Neur is Artificiais 

4.1 Introdução 

As Redes Neurai 

uma ou mais unida 

Esquematicamente, as 

onde os nós represent 

entre eles [Freeman, 19 

interligados por um gra 

parte dos modelos de r 

armazenam o conhecime 

recebidas por cada um ci 

uma estrutura física conc 

Artificiais, ou simplesmente Redes Neurais, são conjuntos de 

es de processamento simples, chamadas de neurônios. 

s (Redes Neurais) são representadas por grafos direcionados, 

os neurônios e os arcos representam as interconexões existentes 

21. Os neurônios são normalmente organizados em camadas e 

de número de conexões, geralmente unidirecionais. Em grande 

des neurais, estas conexões estão associadas a pesos, os quais 

to representado no modelo e servem para ponderar as entradas 

neurônios da rede. O funcionamento destas redes é inspirado em 

bida pela natureza: o cérebro humano. 

A utilizaç 

interessante, já que a fo 

rede e o paralelismo na 

desempenho superior ao 

utilizando-se RNs é re 

conjunto de exemplos é 

para assimilar a info 

para gerar respostas para  

o das RNs na solução de problemas tem se mostrado bastante 

a como esses problemas são representados internamente pela 

ai inerente à arquitetura das RNs criam a possibilidade de um 

os modelos algorítmicos convencionais. A solução de problemas 

zada inicialmente por uma fase de aprendizagem, na qual um 

resentado para a rede, a qual extrai as características necessárias 

ão fornecida. Essas informações são utilizadas posteriormente 

problema [Braga, 2000]. 
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Basicame te, as principais características que tornam as redes neurais 

bastante interessante na r- solução de problemas são: 

o A capacidade • e generalização das informações que lhe são apresentadas. 

o A capacidade • e aprendizado através de exemplos. 

Através dessas d •s características importantes, as RNs utilizam alguns exemplos 

que lhe são apresentado. para extrair conhecimento e posteriormente fornecer respostas 

corretas para conjuntos d- dados desconhecidos. Isso prova que as RNs não fazem apenas o 

mapeamento entre entr as e saídas de dados, mas também extraem informações de 

exemplos apresentados a -Ias. 

4.2 O Neurônio Biol gico 

Os Neurô 

celular, os dendritos e o 

impulsos nervosos (info 

corpo celular, onde as 

impulsos são transmitido 

contato entre a terminaçã 

ocorrem as sinapses. A 

transmissão de impulsos 

percentual de impulsos r' 

célula é ativada, produz' 

dessa forma que ocorrem 

operação em paralelo do 

capaz de realizar tarefas c  

!os biológicos são divididos em três partes distintas: o corpo da 

ônio (Figura 4.1). Os dendritos são responsáveis por receber os 

ações) provenientes de outros neurônios e conduzi-los até o 

ormações são processadas, e novos impulsos são gerados. Estes 

aos dendritos dos outros neurônios através do axônio. O ponto de 

axônica de um neurônio e o dendrito de outro neurônio é onde 

sinapses funcionam como válvulas, capazes de controlar a 

isto é, o fluxo da informação através da rede neural. Se o 

ebidos em um intervalo curto de tempo é suficientemente alto, a 

do um impulso que é transmitido para as células seguintes. É 

maioria das operações realizadas pelo nosso cérebro. Através da 

aproximadamente, 100.000.000 neurônios, o nosso cérebro é 

mplexas. 
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Axônio 
Corpo 
Celular 

Dendritos 

,1 

Figura 4.1: Neurônio Biológico 

4.3 O Modelo de Ne rônio de McCulloch e Pitts 

Segundo a litera 

proposto por Warren Mc 

baseado no que se conh 

modelo de McCulloch 

(dendritos) são represent 

por y. Cada uma das entr 

simulando as sinapses. 

valores negativos, inibit 

calculado através de xfw 

a, o primeiro modelo artificial de um neurônio biológico foi 

ulloch e Walter Pitts em 1943 [Haykin, 1999]. Esse modelo é 

cia sobre o neurônio biológico até então. Matematicamente, o 

Pitts funciona da seguinte forma. Os n terminais de entrada 

dos por XI,X2,x3 	x o terminal de saída (nônio) é representado 

das xj do neurônio é associada a um valor de peso ii'1, dessa forma 

s valores de w positivos representam sinapses excitatórias e os 

rias. O resultado da sinapse de um determinado neurônio i é 

(Figura 4.2). 

Um neurônio bi 

ultrapassa o seu limiar 

emulado por um mecani 

neurônio (soma ponderad 

1), comparando a soma o 

Pitts), a ativação do neur 

lógico dispara quando 

e excitação (treslzold). 

no simples que faz a 

a soma dos impulsos que ele recebe 

O corpo do neurônio, por sua vez, é 

soma dos valores xÇ"w1  recebidos pelo 

) e decide se o neurônio deve ou não disparar (saída igual a O ou 

tida com seu limiar ou ereshold. No modelo MPC (McCulloch e 

nio é obtida através da aplicação de uma "fimção de ativação", 
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WI 

que ativa ou não a saídt  dependendo do valor da soma ponderada de suas entradas. Na 

descrição original do mdelo MCP, a função de ativação é dada pela função de limiar 

descrita na equação 4.1. 0 nodo MCP terá então sua saída ativa quando: 

Exi*wi >=9 	 (4.1) 

Onde n é o núm:ônio. de entradas do neurônio, w é o peso associado à entrada x1  e 9 é 

o limiar (treshold) do n 

Figura 4.2: Neurônio MCP 

A partir do mo i elo MPC, foram derivadas algumas variações da função de 

transferência, sendo que Igumas delas permitem uma saída que não necessariamente seja O 

ou 1. Na Figura .4.3 po.em ser observadas algumas das funções de transferência mais 

constantemente utilizada 
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F F(x) 

F(x) 

Fi: 	4.3: Funções de Transferência 

4.4 Aprendizado 

A etapa de aprendizagem é o passo inicial para a que uma rede neural seja 

utilizada na solução de um problema. Durante a aprendizagem, a rede cria uma 

representação particular de problema através da extração de informações a partir dos dados 

fornecidos a ela. Essa re • esentação é mantida na forma de pesos associados as conexões 

entre os neurônios. 

Basicamente, exi tem duas formas distintas de aprendizado. O aprendizado 

supervisionado e o não-s4pervisionado. Outros dois paradigmas bastante conhecidos são 

os de aprendizado por reforço (que é um caso particular de aprendizado supervisionado) e 

aprendizado por competição (que é um caso particular de aprendizado não-supervisionado) 

[Braga, 2000]. 
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4.4.1 Aprendizado Supervisionado 

O aprendizado supervisionado consiste em fornecer a rede um conjunto de dados de 

entrada e o valor das saídas correspondentes. Com  base nos valores de entrada, a RN 

calcula o valor de saída. Caso esse valor seja diferente do valor desejado é calculado o erro 

(diferença) entre a saída obtida e a saída desejada. Com  base nesse erro, a RN realiza 

atualizações nos pesos dos neurônios com o objetivo de que a saída obtida pela rede se 

aproxime ao máximo da saída desejada. Esse método é indicado quando existem diversos 

conjuntos de entrada e saída para que a RN possa obter informações suficientes para fazer 

uma boa generalização a artir dos dados apresentados (Figura 4.4). 

Rede Neural 

Correção 

Cálculo do Erro 

Entrada de Dados Saída 

Figura 4.4: Aprendizado Supervisionado 

A principal desvantagem desse método de aprendizado é que nem sempre é possível 

se obter previamente o resultado de saída para todos os conjuntos de dados de entradas. 

4.4.2 Aprendizado por Reforço 

O aprendizado por reforço pode ser visto como um caso particular de aprendizado 

supervisionado. A principal diferença entre o aprendizado supervisionado clássico e o 

aprendizado por reforço consiste na atualização dos pesos, a qual não é baseada no cálculo 

da diferença entre a saída desejada e a saída obtida. No aprendizado por reforço, a única 
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informação de realiment. ão fornecida à rede é se uma determinada saída está correta ou 

não, isto é, não é fom Çda à rede a resposta correta para o padrão de entrada. Com  base 

nessas informações, a 9  vai adquirindo conhecimento (aprendendo). 

4.4.3 Aprendizado o-Supervisionado 

Nos algoritmos d 

estão disponíveis para a r 

treinamento possui pares 

uma harmonia com as r 

uma habilidade de fo 

criar novas classes ou 

possível quando existe 

impossível encontrar qual 

4.4.4 Aprendizado p 

O aprendizado 

supervisionado. A idéia 

que as unidades de saíd 

competição entre as uni 

conseqüentemente, terá s 

unidades de entrada são 

também podem estar lig 

unidade de saída com m 

outras unidades, os quais 

de maior ativação. Desse 

inibidor sobre as outras 

outras unidades de saída  

aprendizado não-supervisionado, somente os padrões de entrada 

e, ao contrário do aprendizado supervisionado, cujo conjunto de 

e entrada e saída. A partir do momento em que a rede estabelece 

aridades estatísticas da entrada de dados, desenvolve-se nela 

representações internas para codificar características da entrada e 

pos automaticamente. Este tipo de aprendizado só se toma 

redundância nos dados de entrada. Sem redundância seria 

quer padrões ou características nos dados de entrada. 

r Competição 

r competição é uni caso particular de aprendizado não-

esse caso é que dado um padrão de entrada, deve-se fazer com 

disputem entre si para serem ativadas. Existe, portanto, uma 

ades de saída para decidir qual delas será a vencedora e, 

a saída ativada e seus pesos atualizados no 

diretamente conectadas às unidades de saída, 

das entre si, via conexões laterais inibitórias 

treinamento. As 

e estas últimas 

ou negativas. A 

or ativação inicial terá maior chance de vencer a disputa das 

erderão o poder de inibição ao longo do tempo sobre a unidade 

modo, a unidade mais forte fica ainda mais forte, e seu efeito 

nidades de saída toma-se dominante. Com  o tempo, todas as 

carão completamente inativas, exceto a vencedora. Este tipo de 

inibição mútua também é onhecido como winner takes ali. 
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4.5 Os Modelos Per4eptron e Adaline 

O percepron é uma das formas mais simples de rede neural usada na 

classificação de padrões que sejam linearmente separáveis. Basicamente, o perceptron 

consiste em um único +hhltuio  com pesos sinápticos ajustáveis. Segundo a literatura, a 

convergência do a1gorimo de aprendizado do perceptron foi provada em 1962 por 

Rosenblatt [Haykin, l99)]. Uma rede perceptron (com um único neurônio) pode classificar 

apenas dois padrões dfrtintos (que sejam linearmente separáveis). O algoritmo de 

aprendizado do perceptron pode ser visto na equação 4.2. 

w11 +1) = w1(t) + .e.x1(t) 
	

(4.2) 

ou e: 

d—y 

O termo 

pela rede. Portanto, e s 

de peso correspondente 

representa o valor da en  

representa a saída esperada da rede, enquanto y é a saída obtida 

ica a diferença entre a saída esperada e a obtida, wjt) é o valor 

entrada i no tempo t, t é o valor da taxa de aprendizado, e xjt) 

ada i no tempo t. Através dessa regra, todos os pesos devem ser 

corrigidos até que ocorra a convergência da rede, e esta apresente os resultados desejados a 

todas as entradas. 

Quase que sim 

(adaptive linear neuron) 

entre os algoritmos de 

modelo adaline a corr 

ativação). Esse algoritmo 

algoritmo back-propagati 

A Figura 4.5 apresenta a  

itaneamente ao modelo perceptron, surge o modelo adaline 

proposto por Widrow e Hoff [Haykin, 19991. A grande diferença 

einamento dos modelos perceptron e adaline consiste que no 

ão dos pesos é baseada na saída linear (antes da função de 

de aprendizado (conhecido por regra deita) deu origem ao famoso 

n, muito utilizado no treinamento de redes neurais multicamadas. 

ede neural adaline. 
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xl 

X2 

X 

Figura 4.5: Modelo ADALINE 

4.6 As Redes MILP uIIi Layer Perceptron) 

Conforme 

problemas linearmente s 

passa pelo uso de redes c 

com uma camada interm 

de duas camadas interm 

MLP pode ser visto na Fi 

1 

já foi visto, as redes de uma só camada resolvem apenas 

paráveis. A solução de problemas não linearmente separáveis 

m uma ou mais camadas intermediárias ou escondidas. Uma rede 

diária pode implementar qualquer função contínua, e a utilização 

árias pode implementar qualquer função, Um exemplo de rede 

a 4.6. 

Entradas 

   

Saídas 

     

       

       

       

Cama 
Entr 

de 	Camada 
da 	Intermediária 

Camada de 
Saída 

Figura 4.6: Rede Neural MLP 
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O algoritmo mai conhecido para treinamento destas redes é o algoritmo back-

propagation [ilaykin, 1`99]. O algoritmo back-propagation é baseado na regra deita, 

sendo por isso também o amado de regra deita generalizada. Através desse algoritmo pode-

se estimar o valor do erro nas camadas intermediárias da rede neural e, conseqüentemente, 

ajustar os pesos dos n- ônios. Os ajustes são realizados utilizando-se o método dos 

gradientes, segundo a eq ação 4.3. 

W1(t+1) = W(t) + . õj(t) . x(t) 	 (4.3) 

onde: 

5(t) = e(t) . y(t) 1 - y(t)) 	 (para a última camada) 

= y(t) . (1 - t)). E (5(t) . W(t)) 	(para as camadas intermediárias) 

A função de tr. - ferência ou ativação y(t) é a função sigmoide, apresentada na 

Figura 4.3d. 

43 Redes Neurais A s licadas a Robótica 

Existe uma infini.ade de aplicações para as Redes Neurais. Dentre elas, podem ser 

citadas: o processamento de imagens, detecção de padrões e a robótica. Dentro da área da 

robótica, as Redes Neura s são de grande utilidade devido a sua capacidade de aprendizado 

e generalização. AI 

apresentados a seguir. 

exemplos de RNs aplicadas a problemas de robótica são 
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vic$eo image 

4.7.1 O Projeto AL 

O projeto AL 

desenvolvido por Pomerl 

automaticamente [Pomer 

imagens da pista diante 

direção em que o veicul 

a ser seguida são realiza 

(Autonomous Land Vehicle in a Neural Network), 

u na Camegie Meilon Univérsity, consiste em um veículo guiado 

au, 19911. O veiculo possui uma câmera de vídeo que registra as 

o mesmo. Através do processamento dessas imagens obtêm-se a 

deve seguir. A interpretação das imagens e a sugestão da direção 

por uma rede neural do tipo MLP (Figura 4.7). 

Figura 4.7: Projeto ALVINN 

Cada frame de im 

pixeis corresponde exa 

neurônios da primeira c 

por sua vez, são conectad  

gem possui resolução de 30x32, sendo que cada um desses 960 

ente a um neurônio da camada de entrada da RN. Todos os 960 

ada são conectados a 5 neurônios na camada intermediária que 

s a 30 neurônios na camada de saída. Cada um dos neurônios de 
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saída representa uma direção à ser tomada pelo veiculo. O neurônio mais à esquerda sugere 

que o veículo faça uma curva acentuada para a esquerda O neurônio mais à direita sugere 

que o veículo faça uma curva acentuada para a direita. E os neurônios do centro sugerem 

que o veículo continue e4 frente (Figura 4.7). 

Inicialmente a foi treinada com um conjunto de 1200 imagens de pista e suas 

  

respectivas reações desejSas. Para que o treinamento apresentasse bons resultados, era 

necessário que cada imag 

de treinamento era de ce 

sucesso obtido com esse 

a situações reais. Freqüe 

para o treinamento da 

A solução encontrada po 

estava em movimento ( 

reações do motorista di 

mantinha um conjunto de 

imagem obtida pela câm 

15 imagens do conjunto 

pronta para poder guiar o 

fosse apresentada cerca de 30 a 40 vezes para a RN. O tempo 

ca de 6 horas para esse conjunto de dados. Apesar do aparente 

einamento, havia alguns problemas quando o veículo era exposto 

temente, existiam muitas diferenças entre as imagens utilizadas 

e as imagens reais, o que resultava em um desempenho mediano. 

Pomerlau foi realizar o treinamento da RN enquanto o veiculo 

ado por um motorista), ou seja, a RN deveria aprender a imitar as 

te das diversas situações captadas pela câmera. O sistema 

200 imagens para realizar o aprendizado cia RN. A partir de cada 

a, eram geradas 15 variações da mesma, que substituíam outras 

e 200. Após cerca de 5 minutos de aprendizado, a RN já estava 

eículo automaticamente [Pomerlau, 19911. 

4.7.2 Planejamento se Percurso 

Em uru trabalho • esenvolvido por [Glasius, 1995], na Universidade de Nijmegen, 

uma RN do tipo Hopfie1i foi utilizada para realizar o planejamento do percurso que um 

robô móvel deve seguir d wi tro de um labirinto. 

Inicialmente, for. apresentados à RN o mapa do labirinto, o ponto de partida do 

robô e o destino que • mesmo deveria atingir. O' objetivo da RN era criar uma 

representação desse labi nto e encontrar um caminho que levasse o robô até o destino 

previsto. No caso de mais de uma possibilidade de percurso, o caminho mais curto deveria 

ser escolhido. A represent; ção do mapa pode ser vista na Figura 4.8. 
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igura 4.8: Representação do Mapa 

A RN utilizada pi ssui 2500 neurônios, organizados em uma matriz de 50x50. Os 

pontos S e T (Figura 4. ) representam, respectivamente, a posição inicial do robô e a 

posição de destino, a qual o mesmo deve alcançar. Os neurônios de cor escura representam 

os obstáculo que devem - r evitados pelo robô, e os neurônios de cor clara representam o 

caminho que deve ser per orrido pelo robô [Glasius, 1995]. 

4.7.3 Mapeamento d; Ambiente e Posicionamento 

O trabalho de [M. quês, 19961 apresenta um sistema de mapeamento de ambientes 

dinâmicos e posicioname o do robô dentro dos mesmos. Para tanto, foi utilizada uma Rede 

de Kohonem. As informa ôes passadas à RN eram obtidas através do sistema odométrico 

do robô e de sensores (som res e lasers) 
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(a) 

a 

FCCCR'.'?I 	: -tj:- 

(b) 	 (c) (d) 

A Figura 4.9 mo tra algumas etapas do processo de aprendizado. Quanto mais são 

realizadas as iterações n • algoritmo de aprendizado, maior é a precisão da representação do 

mapa real pela RN. 

a 

Fi. a 4.9: Representação do mapa pela RN 

O mapa real é v to na Figura 4.9 (a). As Figuras 4.9 (b), (e) e (d) mostram a 

representação da RN com 250, 375 e 500 iterações, respectivamente. 

Muitos outros exeuuplos de aplicações de RNs em robótica podem ser encontrados 

na literatura [Omidvar, 1997]. A capacidade de aprendizado e representação de 

conhecimento toma as • s muito interessantes na resolução de diversos problemas comuns 

à robótica como mapeam' to, localização, processamento de imagens e etc. 

- 
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Capítulo 5 

Robôs Móv 

5.1 Introdução 

Nos últimos anoç tem-se observado um vertiginoso crescimento do potencial de 

sistemas robóticos. Num i primeira etapa houve um grande desenvolvimento na área de 

robótica industrial. A imjlantação no chão de fábrica de robôs industriais trouxe beneficios 

como a melhoria da efcácia, da qualidade, redução da mão-de-obra, além de mais 

eficiência, confiabilidade e redução de custos. Algumas vantagens adicionais incluem a 

capacidade de realizar . efas para as quais os humanos teriam grande dificuldade e a 

remoção de humanos de tarefas em ambientes perigosos [Aragão, 2000]. A Figura 5.1 

apresenta uma garra mec. ca, um tipo de robô muito utilizado em fábricas para trabalhos 

pesados e precisos. 

Figura 5.1: Robô Gana 

is 
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Numa nova etap. de evolução, pesquisadores em robótica têm concentrado esforços 

na construção de Robôs Móveis, introduzindo as capacidades de mobilidade e autonomia 

aos sistemas robóticos, o que abre um vasto campo de novas aplicações (Figura 5.2). 

Figura 5.2: Robôs Móveis 

Atualmente, m tos institutos de pesquisa e empresas vêm trabalhando no 

desenvolvimento de sis emas robóticos que se assemelhem a serem vivos (humanos, 

cachorros etc), proporcionando grandes desafios para os pesquisadores da área (Figura 5.3) 

gura 5.3: Robôs que imitam seres vivos 
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Geralmente, os prblemas enfrentados no desenvolvimento de robôs móveis estão 

relacionados com a neces 

A plataforma deve ser caj 

localização desejada, evit 

funcionar em um ambient 

ser capaz de perceber as 

para os objetivos do sistej 

t ade de interagir com os objetos físicos e entidades do ambiente. 

de navegar a partir de uma posição conhecida para uma nova 

ando colisões com objetos fixos e móveis durante sua rota. Para 

e desestruturado, desconhecido ou dinâmico, um robô móvel deve 

ircunstâncias e gerar ações que são apropriadas para o ambiente e 

ria robótico [Medeiros, 1998]. 

5.2 Algoritmos de 11 bélica 

Os algoritmos de 

de percepção e interaç 

tradicionais, normalmentt 

algoritmos de robótica sã 

podem ser previstos e de 

possuem características 

algoritmos computaciona 

variações para a realizaç 

como encontrar um can 

sensores com um modeli 

algoritmos de programaç 

1995]. 

obótica são, em sua maioria, descrições abstratas dos processos 

Lo com o ambiente. Enquanto os algoritmos computacionais 

, têm total controle e completo acesso aos dados que utilizam, os 

D aplicados a objetos físicos do mundo real, os quais nem sempre 

scritos com precisão. Conseqüentemente, algoritmos de robótica 

clássicas da teoria de controle, normalmente ausentes em 

[a convencionais. A complexidade do ambiente e suas possíveis 

b da mesma tarefa também levantam questões combinatoriais, tais 

nho livre de colisões com obstáculos e confrontar dados de 

padrão. Esta mistura singular de questões relativas a controle e 

No são, praticamente, o núcleo da "Ciência Robótica" [Latombe, 

Grande parte 

desenvolvimento de a1 

construção de robôs está 

operar estas máquinas c 

algoritmos desenvolvido 

objetivos sejam alcançad  

os pesquisadores em robótica enfoca prioritariamente o 

oritmos, pois consideram que a principal limitação para a 

em como controlá-los, ou seja, como criar programas capazes de 

mplexas [Brooks, 19861. Mas, também é fundamental que esses 

sejam executados com a eficiência necessária para que seus 

S. 
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Muitos dos algoritmos utilizados em robótica trabalham com grande quantidade de 

informação e precisam ser executados com tempo de resposta curto. Um exemplo disto são 

os algoritmos que controlam navegação baseados em processamento de imagens. Muitas 

vezes, implementações diretamente em hardware desses algoritmos se fazem necessárias 

para que os robôs manipulem grandes quantidades de dados com um tempo de resposta 

satisfatório para os objetivos que foram propostos. 

5.3 Desafios da Robótica 

Muitos dos problemas na área de robótica ainda se encontram sem soluções 

definitivas. Algumas dessas questões em aberto são descritas a seguir [Jones, 1999]. 

5.3.1 Navegação 

Um dos grandes problemas em aberto dentro da área da robótica é a navegação. 

Uma das prováveis dificuldades de se obter um sistema que permita a robôs móveis 

navegar de forma eficiente é a representação do ambiente. Existem diversas pesquisas na 

área que tentam apresentar maneiras eficientes de organizar dados, de forma a obter uma 

representação clara e precisa do ambiente em que o robô se encontra. Esses dados podem 

ser adquiridos através de diversos tipos de sensores, cada tipo com sua particularidade. 

Apesar de existirem tantas formas de se capturar dados a respeito do ambiente, e diversas 

maneiras de se organizar esses dados, a maioria dos sistemas de navegação ainda se 

apresentam extremamente limitados a situações e ambientes específicos. A necessidade de 

sistemas de navegação eficientes é uma das prioridades dentro da área de robôs móveis. 

5.3.2 Reconhecimento 

Outro problema que, juntamente com a navegação, vem sendo bastante abordado 

em recentes pesquisas na área é o reconhecimento. É fundamental que um robô possa 

interpretar de forma clara os dados que são obtidos através dos seus sensores. A localização 
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através de Landmarks 

maneira do robô saber 

esse um dos passos flind 

ser obtido com êxito. A 

com essa informação ele 

O reconheciment 

pesquisadores da área. 

determinados objetos. 

determinado equipament 

reconhecimento de objet 

é através de câmeras de 

complexidade computac 

eficientes para o process 

de processar essas info 

ontos de referência previamente conhecidos), por exemplo, é uma 

nde este se encontra dentro de uni determinado contexto, sendo 

entais para que o problema de mapeamento de uma região possa 

avés dos Landmarks, o robô sabe exatamente de sua localização e 

ode desenvolver ou atualizar mapas com precisão. 

de objetos também é uni assunto de grande interesse entre os 

uitos robôs são construídos com o objetivo de realizar busca de 

or exemplo, um robô que deve fazer manutenção em um 

precisa identificar esse equipamento com razoável precisão. O 

s pode ser realizado de diversas maneiras e uma das mais comuns 

'deo. Sendo o processamento de imagens uma tarefa de extrema 

nal, é de grande utilidade que sejam desenvolvidos algoritmos 

ento dessa informação e também, sistemas de hardware capazes 

çôes com a eficiência requerida. 

A interface entre 

robótica, também consis 

realizada de diversas 

pesquisas recentes são 

abordagens têm algumas 

de um grande volume d 

microfones. Normalment 

tomando muito dificil a 

que algoritmos inteligent 

grande volume de dados 

métodos computacionais 

são utilizadas nesse tip 

reconhecimento de padrõ 

processamento para ser e  

omens e robôs, que é outra importante área de pesquisa dentro da 

e em um problema de reconhecimento. Essa interface pode ser 

aneiras. Duas dessas maneiras que têm obtido destaque em 

s interfaces através de voz e de gestos. Essas duas diferentes 

aracterístieas em comum. Ambas exigem o tratamento eficiente 

dados que podem ser captados através de câmeras de vídeo e 

esses dados sofrem forte influência de ruídos o que acaba 

terpretação correta desses sinais. É de fundamental importância 

s suficientemente para extrair informações úteis a partir de um 

aptados por esses sensores sejam desenvolvidos. Normalmente, 

e Inteligência Artificial como, por exemplo, as Redes Neurais 

de tarefa, devido a sua notável capacidade de realizar o 

s. Esse tipo de sistema constantemente requer alta capacidade de 

cutado com sucesso. 
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5.3.3 Aprendizado 

Com o passar cli 

complexos e sofisticados 

sensores (e esses têm adc 

cada vez mais precisão). 

de algoritmos de apren 

Atualmente, existem m 

como esses algoritmos 

toda essa evolução dos 

perguntas sem respostas 

aprender através dos da,

seus sensores? Um robô 

tempo, os sistemas robóticos vêm se tornando cada vez mais 

Os robôs móveis, a cada dia, vêm incorporando cada vez mais 

Luirido cada vez mais acuidade) e amadores (e esses têm adquirido 

Dessa forma, se faz extremamente necessário o desenvolvimento 

• zado que utilizem toda essa informação de forma eficiente. 

itos pesquisadores da área investigando o desenvolvimento de 

evem ser desenvolvidos para se obter o máximo de proveito de 

II 
1 

os obtidos pelos sensores? Um robô pode aprender a re-calibrar 

ode aprender novos comportamentos por si só? 

eriféricos que são acoplados aos robôs. Existem ainda muitas 

entro dessa área, tais como. Qual é a maneira mais eficiente de 

53.4 Cooperação 

Dois ou mais rob 

um robô para realizar 

resolver determinados p 

interessante entre os pesq  

s são mais eficientes do que apenas um? Quando utilizar mais de 

• determinada tarefa? A utilização de equipes de robôs para 

oblemas é uma área de estudo que têm se tomado bastante 

isadores. Equipes de robôs apresentam vantagens quando: 

O objetivo 

paralelo. 

• Existe uma 

(robô). 

ode ser decomposto em tarefas que podem ser executadas em 

arefa que seria impossível de ser realizada por apenas um agente 

• Precisa-se d-  alta conflabilidade na execução de determinada tarefa. Dessa 

forma, é c 'flado um sistema de tolerância a falhas com diversos robôs 

realizando a' .esma tarefa. 

Designar equipes se robôs para realizar determinadas tarefas é uma operação que 

exige complexos algoritnos responsáveis pela organização do grupo de robôs. Para que 

esses robôs realizem sups tarefas de forma satisfatória, normalmente, são necessários 
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• complexos sistemas de comunicação entre os robôs. Nem sempre essa comunicação é 

explicita entre as máq as, mas a troca de informações é fimdamental para que a 

• produtividade alcançada eja a maior possível. 

Todos os proble 

definitivas, propondo !1 

fascinante área de pesqui 

5.4 O Projeto ARM 

•s apresentados anteriormente ainda permanecem sem soluções 

des desafios para os pesquisadores que se aventuram nessa 

a que é a robótica. 

e sil 

O projeto 

Hardware [Romero, 200

de robôs móveis tanto n 

comparação de desemp 

implementações 

ARMOSH - Aprendizado em Robôs Móveis via Software e 

propõe o estudo e implementação de algoritmos de aprendizado 

nível de software quanto no nível de hardware, visando uma 

nho dos principais algoritmos de aprendizado em ambas as 

II 

5.4.1 Objetivos do P 'ojeto ARMOSH 

O projeto tem a f alidade de buscar novas alternativas na área, inicialmente através 

do estudo, trabalhando co . implementações tanto no nível de software quanto no nível de 

hardware dos principais aI:oritmos de aprendizado de máquina, onde serão abordados: 

• Algoritmos p navegação, levando-se em conta dependência do número de 

sensores do ri bô (sonar, infravermelho ou câmera de vídeo), definição do 

ambiente (fech do, aberto, desconhecido). 

• Algoritmos qu envolvem aprendizado via Programação Dinâmica, via Redes 

Neurais e apre dizado com Reforço. 

• Algoritmos qu envolvem reconhecimento de objetos via Redes Neurais, via 

técnicas clássic de processamento de imagens tais como, forma, textura e cor, 

e em ambiente estáticos e dinâmicos. 
£ 
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O estudo 

futura, através da cons 

hardware/sofware e na 

inteligente a execução d 

pois em tempo real, o 

realização de uma det 

hardware/software) do ai 

evantado neste projeto será direcionado com vistas a sua evolução 

ção de uma biblioteca dos algoritmos estudados em sua versão 

ntagem de um kemel, a longo de prazo, que controlará de forma 

stes algoritmos, proporcionado grande versatilidade ao sistema, 

sistema poderá decidir qual algoritmo é mais adequado para 

* . da tarefa, utilizando ainda, a melhor implementação (via 

oritnto escolhido. 

Em sua e 

áreas de interfaces home 

pa inicial, o Projeto ARMOSH vem apresentando trabalhos nas 

robô e navegação. 

5.4.2 Interfaces Ho emlRobô 

Uma das eas que tem chamado grande atenção dos pesquisadores é o 

desenvolvimento de inte aces homem/robô, porque a maioria dos robôs existentes não 

possui uma interface - ;gável. Portanto, a necessidade de interfaces homem/robô mais 

amigáveis tem sido dar, ente reconhecida. De uma forma gemi, infelizmente, os modelos 

de interfaces ainda se i • .têm longe de se conseguir estabelecer urna comunicação simples 

e eficaz com pessoas c 'muns (não treinadas previamente para interagir com o robô) 

[Romero, 2000]. Uma ex eriência muito interessante deste tipo de aplicação foi obtida pelo 

robô RHINO [Burgard, 1998] no museu Deutsches Museum Bonn na Alemanha. Os 

visitantes ficam no máx' io 15 minutos em frente a um robô e seria indesejável que estes 

tivessem que aprender co o interagir com um robô, ainda que a natureza da interface por 

gestos facilite este pro esso. Existe, claramente, a necessidade de uma interface que 

possibilite o robô intera!4 de uma forma mais efetiva e natural com o usuário. Portanto, a 

área de interfaces entre essoas e robôs ainda se apresenta como um vasto e promissor 

campo para a pesquisa na ea de robótica. 

Atualmente, duas 'as mais importantes formas de interfaces entre o homem e os 

robôs são as interfaces atn vês do reconhecimento de voz e através de gestos. Uma proposta 

recente desenvolvida por aldherr, 1999] permite que robôs móveis consigam reconhecer 

gestos dinâmicos; isto é, estos que são definidos por movimentos e não apenas por gestos 

estáticos. Gestos dinâmi os, que são mais comumente usados para comunicação entre 
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pessoas, fornecem um 

reduzem as chances d 

excelentes resultados oh 

para a pesquisa propos 

Capítulo 6. 

au de liberdade a mais no projeto de gestos. Além disso, eles 

classificação incorreta de determinados gestos. Devido aos 

idos, a pesquisa realizada por Waldherr será utilizada como base 

nessa dissertação. Maiores detalhes serão apresentados no 

!4 

5.4.3 Navegação 

Navegação é a ci' 

percorrida por um veícul 

um modelo de aprendiza: 

saber onde se encontram 

futuras. O modelo de a. 

sensores de navegação ( 

mundo real, auxiliando n'  

ncia e/ou tecnologia de encontrar a posição, o curso e a distancia 

qualquer. O sistema de navegação de robôs móveis necessita de 

em de direção com suporte para navegação, pois o sistema precisa 

os objetos para poder prever ou até mesmo planejar suas ações 

rendizagem tem como referência os dados obtidos a partir dos 

ámeras, sonares, etc), os quais contém as informações sobre o 

processo de navegação [Scatena, 2000]. 

Um eficiente siste a de mapeamento é essencial para que a operação de navegação 

seja realizada com suc'sso. Dentre os diversos algoritmos de navegação existentes, 

destacam-se os mapas bas-ados em grid e os mapas topológicos. 

• Mapas baseados 

células, onde ca 

correspondentes e 

m grid: são mapas que são construídos a partir de matrizes de 

célula contém as medidas de certeza em que as áreas 

ão ocupadas por objetos ou não (Figura 5.4 a). 

• Mapas topológic is: o lugar reconhecido é representado como um grafo de lugares 

conectados. Neste mapeamento não é preciso haver um prévio conhecimento das 

coordenadas cartes anas (Figura 5.4 b). 
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(b) 

.4: Mapas (a) baseados em grid e (b) topológicos 

(a) 

Figura 

Ambos os algoritmo descritos anteriormente apresentam vantagens e desvantagens. O 

mapeamento baseado em grid possui urna interpretação geométrica detalhada do ambiente. 

Porém, o seu custo comp tacional é muito alto. O mapeamento topológico possui um baixo 

custo computacional, 	não apresenta uma interpretação geométrica detalhada do 

ambiente [Duckett, 2000] 

5.4.4 Relevância do rojeto ARMOSH 

  

Apesar de haver 

interfaces e diversas ou 

capazes de realizar as tare 

medida que a tendência 

sistemas de navegação, 

também aumenta na me  

um grande número de pesquisas em sistemas de navegação, 

as áreas da robótica, ainda não existem soluções definitivas 

as exigidas no mundo real com total eficiência e flexibilidade. A 

para a utilização de robôs móveis aumenta, a necessidade de 

e localização e de interfaces para interação homem/máquina 

proporção. 1' 

Apesar de apenas 

que existe muito trabalho 

projeto ARMOSH é a co 

de aprendizado de robô 

construída uma bibliotec  

lguns pontos de pesquisa terem sido levantados, pode-se notar 

ainda a ser realizado na área de Robótica. O que é proposto no 

strução de um sistema que disponha de diferentes metodologias 

de maneira inteligente. Para este sistema, inicialmente, será 

dos algoritmos estudados em sua versão hardware/sofware. A 
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implementação de hard are dos algoritmos escolhidos usará a tecnologia de computação 

reconfigurável. 

Num fia o próximo, pretende-se construir um kernel (Figura 5.5) que 

controlará de forma inte jente a execução dos algoritmos desta biblioteca para ser usado 

num robô móvel a ser 

Computação) - USP. O 

computação reconfigurá 

integrados que são reco 

desligado), dando ao rol 

numa mesma implemen 

mais fácil adaptação a 

tecnologia, o robô terá 

construído no ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de 

ato da implementação de hardware estar usando a tecnologia de 

ei permitirá a construção de um robô projetado com circuitos 

iguráveis em tempo de execução (sem que o hardware seja 

ô a possibilidade de trabalhar com diversos tipos de hardware 

ção. Isto viabilizará a obtenção de um sistema mais flexível e de 

diferentes ambientes [Romero, 2000]. Por exemplo, com esta 

condições de escolher quais serão os melhores algoritmos de 

navegação e visão (por exemplo) para aquele determinado ambiente que acabara de ser 

detectado, reconfigurando seu hardware automaticamente (Figura 5.5). 

Memória FPGA FPGA FPGA 

   

4S. 

Barramento 
r . 

 

.ç7  

 

Kemel 
(Nios) Navegação 

Reconheci-
mento de 
Gestos 

I/o 

Figura 5.5: ernei do Robô, responsável pelo controle dos FPGAs 

48 



Capítulo 6 

Desenvolvi 

6.1 Objetivos 

ento do Hardware 

O objetivo desteprojeto de pesquisa é a implementação de um Hardware Dedicado 

de urna RN do tipo MLP,usada no reconhecimento de gestos por Robôs Móveis. 

Como já foi menc]ionado anteriormente, essa dissertação está relacionada ao projeto 

ÂRMOSH, o qual irá r1izar e avaliar implementações em hardware dos algoritmos de 

software utilizados na ár-. de robótica. 

6.1.1 O Reconhecim t nto de Gestos 

O sistema de reco ecimento de gestos dinâmicos que foi utilizado como base para 

essa pesquisa, foi desenvolvido na Carnegie Meilon University por [Waldherr, 1999]. Esse 

sistema funciona da se: inte forma. O robô recebe imagens através de urna câmera de 

vídeo NTSC. Essas imag- s são originalmente coloridas, têm resolução de 320x240 pixels 

(Figura 6.1 a) e passam por um estágio de tratamento antes de serem efetivamente 

processadas. Esse pré-pr. cessamento consiste, inicialmente, na identificação da região onde 

se encontra o braço da p 

imagem (agora com resol 

tons de cinza. A partir i 

interpretação dos gestos SI 

ssoa que passa instruções para o robô. Essa região é extraída da 

ção de lOxiO pixeis) e tem suas cores originais convertidas para 

essa nova imagem obtida é realizado o processamento para a 

esentes na imagem (Figura.6.1b). 
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(a) 
	 (b) 

Figura 6.1: (a) Imagem original captada pela câmera, (b) Imagem pré-processada para a 

análise do gesto. 

Os diferentes comandos enviados ao robô são realizados de acordo com o ângulo 

formado pelo antebraço e o corpo e também pelo ângulo formado com o braço e o 

antebraço. A partir da imagem pré-processada, um algoritmo será capaz de identificar os 

dois ângulos desejados. A partir desses ângulos, pode-se determinar qual é o gesto que está 

sendo mostrado ao robô naquele determinado instante. Sabendo-se qual é o gesto que está 

sendo recebido, o robô ode então proceder de maneira adequada, conforme as instruções 

que lhe foram passadas O algoritmo responsável pela análise da imagem e pela 

identificação dos dois 

baseado em uma RN do 

board (laptop). Ou sej 

responsável pelo process 

A P14 utilizada 

topologia de 100x100x6 

camada intermediária e 

entrada recebem valore 

processadas. Os resulta  

galos necessários, o qual identifica o gesto recebido pelo robô, é 

tipo MLP. Esse algoritmo é executado um microcomputador on- 

um processador de propósito geral do tipo Intel Pentium é 

ento dos dados de imagens. 

o processamento das imagens captadas pelo robô possui uma 

ou seja, 100 neurônios na camada de entrada, 100 neurônios na 

O neurônios na camada de saída. Os 100 neurônios da camada de 

referentes aos 100 pixels (10x10) das imagens que devem ser 

os apresentados pelos 60 neurônios na camada de saída são 

50 



interpretados da seguint 

neurônios. O resultado 

determinado ângulo (e 

apresentado na imagem. 

o gesto que está sendo i 

ser tomada pelo robô. C 

maneira Esses neurônios são separados em dois grupos de 30 

apresentado por cada grupo de 30 neurônios equivale a um 

.tre o braço e o antebraço e entre o antebraço e o tronco), 

om as informações dos dois ângulos é possível determinar qual é 

dicado para o robô e, conseqüentemente, qual a atitude que deve 

mo por exemplo, um braço levantado significa parar o robô. 

A maioria dos agoritmos de RNs utiliza um grande volume de dados e operações 

aritméticas, o que impl ca em um altíssimo custo computacional. Freqüentemente, esses 

algoritmos são os respo 

sua lentidão na execuçT 

melhor desempenho é 

para a execução desses 

o projeto e o desenvol 

descrita anteriormente. 

já foi mostrado no Ca 

futuras implementações 

sáveis pela baixa eficiência dos sistemas computacionais devido a 

• Uma forma de se obter um processamento mais eficiente e um 

través do desenvolvimento de circuitos de hardware específicos 

goritmos. A pesquisa apresentada nessa dissertação é exatamente 

Sento de um circuito de hardware dedicado, equivalente à RN 

orno grande parte dos algoritmos de robótica utilizam RNs, como 

itulo 4, essa pesquisa tem também o objetivo de contribuir para 

e algoritmos que envolvam RNs. 

6.2 O Desen'volvim nto de Redes Neurais em Hardware 

O paralelismo 

presentes nos algoritm 

implementados em har 

paralelismo inerente 

possuem excelente de 

algoritmos em process 

em hardware é uni a 

científica. Existem v 

1995] e [Moerland,  

atural e a simplicidade da maioria das operações matemáticas 

's de RNs tornam esses algoritmos bastante interessantes para serem 

.ware. O hardware funciona de uma forma paralela, aproveitando o 

as RNs. Além disso, os sistemas implementados em hardware 

empenho quando comparados com implementações dos mesmos 

dores de propósito geral. Dessa forma, o desenvolvimento de RNs 

sunto que tem sido amplamente pesquisado e discutido na área 

os trabalhos como: [Moreno, 1999], [Moreno, 1999a], [Grossi, 

9971 discutem as possibilidades de implementação de RNs em 
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hardware. Alguns trabal os que implementam as RNs por hardware serão apresentados a 

seguir: 

O projeto GAN 

1992, apresenta a imple 

GANGLION era utiliza 

tecnologia FPGA, na 

implementação do sis 

armazenamento dos re 

intermediária era compo 

memória PROM de 2 kb 

chips Xilinx XC3 090 e 

PROM de 2kbytes cada 

apresentava um desempe 

20 milhões de pixeis por 

de gerar naquela época. 

LION [Cox, 19921, desenvolvido por pesquisadores da IBM em 

entação de uma RN do tipo MLP com topologia de 12x14x4. O 

para realizar segmentação de imagem. Devido às limitações da 

oca, foram utilizados dezenas de dispositivos FPGA na 

ma, além de diversos dispositivos de memória para o 

ultados parciais. Cada um dos 14 neurônios da camada 

to por dois chips FPGA Xilinx XC3090 e por duas unidades de 

es cada uma. A camada de saída também era formada por dois 

or um chip Xilinx XC3042, além de duas unidades de memória 

O sistema operava em uma velocidade de clock de 20 MHz e 

o incrível para aquela época. O sistema era capaz de processar 

egundo, o que representava o dobro do que urna câmera era capaz 

O trabalho desen 

Berlin, consiste na imple 

segmentação de imagem, 

comportamento de urna 

foram comparados a um 

de 500 MHz. Os resultad 

de vezes superior ao so 

O trabalho dese 

implementação de uma 

segmentação de imag 

implementação foi real' 

XC4013 e 4 dispositiv 

resultados.  

olvido por Sehoenauer [Schoenauer, 2000] na Universidade de 

entação de uma RN do tipo pulse-coded, também utilizada para 

qual foi simulada e obteve excelentes resultados. Foi simulado o 

com 1000 neurônios. Os resultados obtidos com a simulação 

goritmo equivalente executado em uma máquina do tipo Alpha 

s da simulação do hardware apresentaram desempenho centenas 

are executado no processador Alpha. 

volvido por Pércz-Uribe [Pérez-Uribe, 1996] consiste na 

do tipo FAST (Flexible Adaptable-Size Topology), utilizada na 

(Figura 6.2). A RN era composta por 6 neurônios e a 

da com um microcontrolador 68331, 4 chips FPGA Xilinx 

s de interligação (FPID 1-Cube 320), apresentando ótimos 
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Fi: 1 a 6.2: Exemplo de segmentação de imagem 

Basicamente, exis em dois tipos diferentes de implementação de RNs em hardware. 

O primeiro tipo envolve implementações que permitem que as RNs sejam treinadas pelo 

próprio hardware como em [Eldredge, 1994] e [Hikawa, 19951. No segundo tipo, as RNs 

são treinadas fora do ha4lware e depois implementadas, como nos trabalhos apresentados 

anteriormente. Ou seja, o treinamento é realizado off-line. A implementação realizada 

durante essa pesquisa não realiza o treinamento da RN no próprio chip. É necessário que 

esse treinamento seja realjzado previamente em outro sistema. 

6.2.1 Dificuldades n$ Implementação 

Existem algumas 1dificuldades encontradas no processo de implementação de 

algoritinos de RNs em hardware. As principais dificuldades encontradas durante as 

implementações realizada, foram: 

• Representação umérica de ponto flutuante 

• Implementação de funções não lineares 

• Capacidade do dispoáitivos de hardware 
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6.2.2 Representação Numérica de Ponto Flutuante 

A maior parte d   algoritmos de RNs trabalha com números de ponto flutuante. 

Quando esses algoritmo são executados através de algoritmos de software não existem 

problemas para a reprsentação desse tipo de número, pois, praticamente, todas as 

linguagens de programação possuem todas as ferramentas necessárias para se representar e 

realizar operações com njmeros de ponto flutuante. Quando se trata de implementações em 

hardware, a utilização de números em ponto flutuante é urna tarefa não trivial. 

A representação ¶esses números se torna bastante complexa, quando comparada a 

de números inteiros, e 4s rotinas que realizam as operações básicas, necessárias para a 

manipulação desses númros, tem custo computacional muito alto (o que implica em maior 

tempo de execução). Asj implementações de números de ponto flutuante em hardware 

também ocupam um espaço fisico, dentro do dispositivo de hardware, muito maior do que 

implementações envolve$xlo números inteiros. Dessa forma, a solução encontrada para 

evitar esses problemas c' nsistiu na conversão dos números de ponto flutuante, utilizados 

nas operações com a RN, para números inteiros, através de técnicas de normalização. Essa 

conversão, geralmente, plica em uma perda de precisão. O erro obtido quando se 

converte um número se ponto flutuante para urna representação inteira depende 

basicamente de quantos • its de precisão são utilizados. Por exemplo, um número decimal 

qualquer convertido para 	inteiro de 16 bits, na maioria das vezes, apresentará um erro 

menor em relação ao me'i o número convertido para um inteiro de 8 bits. Por outro lado, 

quanto maior é o númw o de bits utilizado na conversão, maior também é o custo 

computacional das oper. ções que envolvem esses números. Deve-se, então, procurar 

alcançar um uma represe tação numérica que não comprometa os resultados finais e que 

seja também de menor e 'o computacional possível. 

6.2.3 Funções não lin ares 

Os neurôni s presentes nas RNs do tipo MLP apresentam, na maior parte das 

implementações, funções se ativação não linear, do tipo sigmóide (Figura 4.3d), a qual é 

descrita pela equação 6.1 
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F(x)=1/ (1—e) 	 (6.1) 

A função sigmó 

apropriada para a imple 

uma tarefa complexa, c 

dispositivo no qual a 

alternativas de funções 

que fossem mais aprop 

desempenho satisfatório.  

de consiste em uma série exponencial infinita, a qual não é 

entação em hardware digital, uma vez que essa implementação é 

custo computacional elevado e altíssima taxa de ocupação do 

ção é implementada. Dessa forma, foram estudadas algumas 

e tivessem um comportamento semelhante ao da sigmóide, mas 

das para implementação em hardware digital e que possuíssem 

Três alternativas ram encontradas: 

a) A utilização e Look Up Tables 

Muitas implemen 

Tables, que consistem 

com as respectivas saí 

trabalha com valores con 

que se deseja submeter à 

na tabela. Quanto maior 

vez que são necessárias a 

normalmente, realizada e 

essa memória, a utilizaç 

durante a execução do sis  

ções de RNs, tal como [Eldredge, 1994a], utilizam Look Up 

tabelas de conversão. Essas tabelas relacionam valores de entrada 

s (aplicando-se a função sigmóide). Como a função original 

tios é necessário que se faça alguma aproximação dos números 

função, pois apenas alguns pares entrada/saída são representados 

or o número de valores na tabela, maior será sua precisão, uma 

oximações menores. A implementação da tabela de conversão é, 

m circuitos de memória. Dependendo da velocidade de acesso a 

o de tabelas de conversão pode implicar em atrasos relevantes 

ema. 

b) Aproximação . or funções não-lineares 

Segundo [Kwan, 

utilizando-se uma flinç 

implementada em hardwa 

Equação 6.2: 

9921, é possível realizar a aproximação da função sigmóide. 

o não-linear de complexidade reduzida, a qual pode ser 

e com facilidade. A função proposta por Kwan é apresentada na 

55 



Valores 
de saída o 

05 

Aproximação 
não-linear 

Sigmóide 

3 	2 	1 	O 	1 	2 	3 	4 

Valores de entrada 

Figura 6.3: Aproximação da função sigmóide. 

1  

a 
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1'5 

1-0 

0-5 

A 

1 para L:5x 
Y para -L<x<L 
-1 para -L~:x 

x(J3 - Dx) para -L < x < O 
x(f3+Ox)para O:5 x<L 

0= 1/L2 
0 = 21L 

(6.2) 
F(x)= 

onde: 

Y= 

e 

Segundo Kwan, a melhor aproximação da função sigmóide é conseguida quando o 

valor de L = 2. A Figura 6.3 apresenta um gráfico que compara a função não-linear 

proposta por Kwan com a função sigmóide original. 



• Função LPP 
Função 

c) Aproximaçã u por funções lineares 

Apesar de apres - ntar urna precisão menor em relação a solução apresentada 

anteriormente, a utilizaç o de funções lineares para a aproximação da função sigmóide se 

mostra interessante devi., a sua facilidade de implementação. A função linear, chamada de 

LPP (linear-por-partes), oi apresentada por Faria et ai. em [Wolf, 2000]. A função LPP 

pode ser descrita da se: te forma: 

1 para 1:5x 
Y para -1 <xci 
	

(6.3) 
-1 para -1 >x 

onde: 

Y=xla 

Através de testes ealizados com a função LPP, chegou-se a conclusão de que o 

valor a = 5  é o que is se aproxima da função sigmóide original, como mostra a 

Figura 6.4. 

Figura 7.4: F ições de Ativação sigmóide e linear-por-partes 
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Como a impleme e tação da função LPP é de grande facilidade em hardware digital 

(em relação às outras sol çôes apresentadas), possui bom desempenho e uma aproximação 

bastante razoável (para is casos específicos onde ela foi testada), ela foi escolhida para o 

desenvolvimento dos mo. elos de RNs apresentados nesse trabalho de pesquisa. 

6.2.4 Capacidade d 

Pequenas RNs, c 

nos dispositivos FPGA 

dispositivos não conse 

trabalho de mestrado. 

necessárias algumas mo 

Uma forma enco 

desenvolvimento de imp 

de realizar todo o proces 

s Dispositivos de Hardware 

m poucos neurônios, podem ser implementadas de forma paralela 

sponíveis atualmente no mercado. Mas, infelizmente, os atuais 

em comportar RNs de grande porte, como a RN proposta nesse 

ara implementar RNs complexas (como a da proposta) são 

ficações na implementação. 

trada para que esse problema possa ser resolvido é através do 

ementação de apenas alguns poucos neurônios que sejam capazes 

amento da RN através de processamento seqüencia! (Figura 6.5). 

Neurônio 
	 Neurônio 

em paralel 
	 seqüencial 

(a) 
	

(b) 

Figura 6. RN com implementação (a) paralela (b) seqüencial 

Com a impleme 

RN passa a funcionar d  

ação de apenas um ou de alguns poucos neurônios, o algoritmo da 

uma forma seqüencial, onde os dados são enviados aos neurônios 
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SAM 

 	Área disponível 
para o hardware 
da rede neural 

em pequenas porções e o obtidas resultados parciais que vão sendo armazenados, para ao 

final da operação, obter- e o resultado final. 
e 

6.2.5 Integrando o i rocessador Nios com o Hardware Dedicado 

Em circuitos d - . cados que operam de maneira seqüencial, como aquele que foi 

proposto anteriormente, é fundamental que haja unia perfeita sincronização entre as 

operações de process. - to e os acessos à memória. A utilização de um elemento que 

garanta essa sincronizar ão e que mantenha uma organização dos endereçamentos de 

memória realizados é d-  grande utilidade. O microprocessador Nios é uma alternativa 

interessante como elem4ito  usado na realização dessa função. O Nios, como já foi descrito 

anteriormente, é um sofi}ore de um microprocessador RISC de 32bits. Ele é ser utilizado 

para realizar as operaçoes de entrada/saída, fazer os acessos necessários à memória e 

sincronizar o finicioname i to circuito dedicado da RN. A Figura 6.6 apresenta um diagrama 

que mostra a integração o hardware da RN com o Nios. 

AflX OSo. 

Figura 6.6: Integ-ando o soficore Nios com o circuito da rede neural 

a 
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O circuito respo sável pelo processamento da RN será interconectado com o 

soficore Nios através da nterface PBM. Como o Nios ocupa apenas uma pequena parte do 

dispositivo FPGA, é possível utilizar o restante do mesmo chip para a implementação do 

circuito dedicado correspndente a RN. 

6.3 Implementação de uma Etapa de Desenvolvimento Utilizando-se o 

Conjunto de Dados jris 

Como forma de conhecer melhor as ferramentas e dispositivos disponíveis para a 

realização dessa pesquisa, uma RN, mais simples em relação à RN proposta, foi projetada e 

implementada em hardware utilizando-se o kit de desenvolvimento Excalibur. 

A RN implementada é utilizada na resolução de um problema de classificação, 

semelhante a RN utilizada no reconhecimento de gestos por robôs móveis. O conjunto de 

dados utilizado para os testes da RN é o conjunto Íris, que consiste em um conjunto de 

dados muito popular e largamente utilizado em testes de algoritmos de aprendizado. O 

conjunto Íris é formado por informações referentes a 150 flores que são classificadas em 3 

diferentes grupos. Cada uma das flores é caracterizada por 4 atributos, que são as 

informações utilizadas paa se realizar a classificação. 

O modelo de RN utilizado durante os testes e implementação foi o modelo MLP 

com uma topologia de 4x4x3; ou seja, 4 neurônios na camada de entrada, 4 neurônios na 

camada intermediária e três neurônios na camada de saída (Figura 6.7). 

Atributos 
das flores 

	0. 
Resultado da 
classificação 

Camada de 
	

Camada 
	

Camada de 
Entrada 
	

Intermediária 	Saída 

Figura 6.7: Rede Neural do Conjunto Íris 
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A etapa inicial d 

conjunto Íris) foi o proj 

após o processamento d 

pelos neurônios da cam 

camada intermediária, se 

entrada foi substituída p 

de entrada para a camada  

implementação do modelo de hardware da RNI (rede neural do 

o de um neurônio. Cada neurônio recebe 4 valores de entrada; 

ses valores, apresenta uma saída. Como o papel desempenhado 

da de entrada é apenas distribuir os valores de entrada para a 

nenhuma operação aritmética sobre esses valores, a camada de 

r um conjunto de barramentos que distribui diretamente os sinais 

intermediária da RNI. 

Cada um dos ne 

é multiplicada pelo vai 

multiplicações são soma 

submetido à função de tr 

equivale ao resultado d 

desenvolvido com a ferra  

nios foi modelado da seguinte maneira. Cada uma das 4 entradas 

r do peso equivalente a aquela entrada. Os resultados das 4 

os com o valor do bias daquele neurônio e então o valor obtido é 

sferência. O resultado apresentado pela função de transferência 

neurônio. A Figura 6.8 apresenta o modelo de um neurônio 

enta de projeto de hardware Quartus II. 

Figura 6.8: Neurônio da RNI 
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visualizada na Figura 6.9 
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Figura 6.9: Modelo da RNI completa 

A implementação completa da RNI foi realizada em um chip APEX20k200E com 

500.000 portas lógicas, das quais 50% foram utilizadas com o projeto da RNI. Esses 

números mostram a limitação de espaço físico dos dispositivos reconfiguráveis. É evidente 

que já existem dispositiv1os com maior capacidade, como foi apresentado no Capítulo 2, 

mas o espaço fisico ainda é um dos principais problemas enfrentados quando deseja-se 

implementar circuitos de $ardware mais complexos. 

Como já foi descito  anteriormente, os valores de entradas, pesos, bias e resultados, 

os quais são utilizados nc processamento da RNI, foram convertidos para números inteiros. 
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Foram utilizados 16 bits lia  representação desses valores, os quais atenderam plenamente os 

objetivos desejados, corri 100% de eficiência na classificação. A Tabela 6.1 apresenta a 

diferença no tempo de xecução do algoritmo da RNI com os dois diferentes tipos de 

representação numérica. 

Implementação Tempo de Execução 

Ponto Flutuante 195 jis 

1?teiro 23 is 

Tabela 6.1: Diferenç de desempenho na conversão de ponto flutuante para inteiros 

A Figura 6.10 apresenta as formas de onda obtidas durante a simulação do 

funcionamento da RNI. 

Figura 6.10: Formas de onda obtidas na simulação da implementação em hardware 
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4 Os dados de en ada são apresentados à RNI no tempo t=Sns. O resultado do 

processamento é obtido no tempo t=37ns. Portanto, o tempo necessário para que a RNI 

realize o processamento dos dados é de aproximadamente 32 ris. Esse tempo de 

processamento é bastante significativo, uma vez que a execução do mesmo algoritmo em 

software é centenas de vqzes mais lento, como mostra a tabela 6.2. 

Implementação Ambiente utilizado Tempo de 
processamento 

Software PC - Pentium ifi 550MHz 23 lis 

Hardware FPGA APEX 20k200E 32 ris 

Tabela 6.2: Comparaçã de desempenho entre implementações em software e hardware 

6.3.1 Otimização de esempenho 

  

Analisando-se o ii ardware descrito anteriormente, observa-se que o paralelismo é 

explorado no process. ento simultâneo das entradas da RNI. Obviamente, esse fato 

representa um avanço e. relação às implementações em software, quando executadas por 

apenas um processador. No entanto, implementações em hardware apresentam outras 

possibilidades de explora ko do paralelismo. Por exemplo, uma função ou procedimento de 

um algoritmo implemen ado em software permite que apenas um conjunto de entrada 

(dados de entrada) seja p 

os dados durante a eh 

processamento e aprese 

processado. Nas impleme 

uso de pipelines [Wolf, 2 

cessado em um determinado instante. Ou seja, o algoritmo passa 

da da função, sendo necessário que essa função realize o 

te os resultados para que outro conjunto de dados possa ser 

tações em hardware, essa limitação pode ser superada através do 

001. 

  

6.3.2 Utilização da Tcnica de Pipelines 

Através da utili ção de técnicas de pipeline, o circuito pode ser dividido em 

estágios, e cada um de ses estágios pode processar um diferente conjunto de dados, 
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possibilitando um mai 

Conseqüentemente, um r 

r grau de paralelismo durante a execução das operações. 

ellior desempenho é obtido do circuito. 

A princípio, a RI 

pelas duas camadas (mi 

sincronização entre os d 

circuito apresente resultai 

clock. Os resultados do d 

tabela 6.3. 

fl foi dividida em dois estágios de processamento representados 

ermediária e de saída). É necessário que exista urna perfeita 

dos processados pelos diferentes estágios do pipeline para que o 

tos corretos. Essa tarefa de sincronização é realizada por sinais de 

sempenho da RNI utilizando-se pipelines pode ser visualizado na 

Implementação Tempo de 
processamento 

Tempo de 
Latência 

Sem Pipeline 32 ris - 

Fipeline de 2 estágios 20 ns 42 na 

Tabela 6.3: De. empenho do hardware com pipeline de 2 estágios 

O tempo de latên 

que o primeiro conjunto 

maior do que o tempo d 

"vazios" até que o prim 

desse primeiro conjunto 

simultaneamente, melhor 

implementação da RNT 

apresenta as formas de on  

a, que é exibido na tabela 6.3, refere-se ao tempo necessário para 

e dados seja processado pelo circuito. Esse tempo é, obviamente, 

processamento padrão porque os dois estágios do pipeline ficam 

iro conjunto de dados seja apresentado. Após o processamento 

e dados, o pipeline passa a processar sempre 2 conjuntos de dados 

do assim o desempenho do circuito. A Figura 6.11 apresenta a 

plementada com um pipeline de dois estágios e a Figura 6.12 

obtidas durante a simulação do circuito. 
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Sinais que realizam o sincronismo 
dos estágios do r  ir  

Figura 6.11: RNII com pipeline de 2 estágios 

esi1taIo 

Figura 6.12: F.rmas de onda obtidas do circuito com pipeline de 2 estágios 
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Sinais  que realizam o sincronismo 
dos estágios do pipeline 

Pode ser percebido na figura que, além do circuito apresentar um melhor 

desempenho (menor tempo de resposta), o circuito apresenta também resultados sem ruídos 

(períodos de instabilidade), diferentes dos resultados apresentados na Figura 7.11 devido à 

ausência de ruídos. Portanto, o sinal apresentado na saída do circuito é constantemente 

correto. 

Uma vez que o circuito foi dividido em 2 estágios, a mesma idéia foi utilizada para 

dividir cada um dos neur5nios em 2 estágios de processamento, como pode ser visualizado 

na Figura 6.13. 

Figura 6 13: Neurônios dividido em 2 estágios de processamento 

Quando esses ne ônios (com pipeline de dois estágios) são utilizados em um 

circuito de dois estágios obtém-se um circuito com um total de quatro estágios. Dessa 
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forma, o circuito pode processar 4 diferentes conjuntos de dados ao mesmo tempo, 

possibilitando um bom ganho de desempenho em relação a implementação original. A 

Figura 6.14 mostra as formas de onda obtidas a partir de testes, nos quais o circuito possui 

um pipeline de 4 estágios 

	

::  	
fr61 SI 	 pj_ 	1 • 	r 

1 'Htfl V? À? 

	

1111 	11111M 	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

	

1 1flcal4s1 1 1  11 eu4taM4s1 liii 	1 	III! 	III 
1 11' ais III Hill 1  1111111 III III 11111111 

	

II 	liii'! 	11111 	1 	11H 	liii 	1 	liii 
1 	Ii 	1 	1 	1 	Ii 	1 	1 	III 	II 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

Figura 6.14: Formas d4 onda obtidas do circuito com pipeline de 4 estágios 

A tabela 6.4 apr4enta uma comparação entre o desempenho obtido pelas três 

versões do circuito da 

Implementação Tempo de processamento Tempo de Latência 

Sem Pipeline 32 ris - 
Pipeline de 2 estágios 20 ris 42 ris 

Pipeline de 4 estágios 10 ris 52 ris 

Tabela 6.4: Desempenho das implementações com e sem o uso de pipeline 
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6.3.3 A Integração c' m o Processador Nios 

A RNI implemen da foi conectada ao processador Nios como mostra a figura 6.15. 

Figura 6.15: Rede Neural com o processador Nios 

Da forma como f 

da RNI seja feita através 

alto nível (como a lingua 

sendo executado precise 

que o software apenas r 

resultado do processame  

i implementado, o circuito permite que a utilização do hardware 

o processador Nios. Portanto, pode-se utilizar uma linguagem de 

em C) para fazer o uso da RNI. Supondo que o software que está 

o processamento de um conjunto de dados pela RNI, é necessário 

alize algumas poucas instruções de TIO para que este obtenha o 

to. Se o processamento desses dados fosse realizado através da 
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maneira tradicional, se a necessária a execução de muitas linhas de código pelo 

processador. São necess as mais de 100 linhas de código para se implementar um 

algoritmo equivalente à 'I desenvolvida no hardware. 

Um exemplo de .ódigo em linguagem C que faria acesso a RNI pode ser visto na 

Tabela 6.16. 

o t(4port1, 

o t(#port2, 

o t(#port3, 

#valorl); 

#valor2); 

#valor3); 

o t(#port4, #valor4); 

r-sult = in(#ports); 

Tabela 6 16: Algoritmo de acesso à RNI. 

Cada uma das ins 

clock e as operações 

implementação testada, o 

cada ciclo de clock pos 

precisa de 24 ciclos de 

algoritmo em software p 

implementação em hard 

rápida que a implemen 

desempenho das diversas 

ções de envio de sinais para a RNI é executada em 4 ciclos de 

leitura da RNI são executadas em 8 ciclos de clock. Na 

processador Nios operava a uma freqüência de 40MHz; portanto, 

'a 25ns. O processamento de um conjunto de dados pela RNI 

lock para ser executado (600ns). A implementação do mesmo 

ecisa de 173ps para processar um conjunto de dados. Assim, a 

are acessada pelo processador Nios é cerca de 218 vezes mais 

ção em software. A tabela 6.5 apresenta uma comparação de 

ormas de implementação da RNI. 

70 



Implementação Freqüência Tempo de processamento 

Software Nos) 40 MHz 173 j.ts 

Software (Nios) + Hardware 40 MHz 600 ris 

Hardware sem Pipeline 100 MHz 32 ris 

Hardware com pipeline de 2 estágios 100 MHZ 20 ris 

Hardware com pipelin e de 4 estágios 100 MHZ 10 ns 

Tabela 6.5 Compar:ção de desempenho das diversas implementações da RN Íris 

6.4 Implementação da Rede Neural Utilizada no Reconhecimento de 

Gestos por Robôs óveis 

Devido a grande 

dados Íris (RNI) e a red 

(RNG), o projeto do 

diferente. A RNI poss 

RNG apresenta uma top 

ser implementada de foi 

de 50% do dispositivo 

aproximadamente 25 ve 

de 20 vezes mais neurô 

RNG (semelhante a 

capacidade do dispositi 

apresenta um modelo c 

intermediária recebe 10 

valores de pesos. Os 1 

valores de entrada que 

mais 6.000 valores de p 

grande número de neur 

Terença de topologia entre a rede neural referente ao conjunto de 

neural utilizada para reconhecimento de gestos por robôs móveis 

dware específico para cada urna delas se apresenta de maneira 

uma topologia relativamente simples (4x4x3), enquanto que a 

logia com dimensões muito maiores (100x100x60). A RNI pode 

paralela, (como já foi descrito anteriormente, ocupando cerca 

APEX utilizado. Sabendo-se que cada neurônio da RNG é 

es maior do que um neurônio da RNI, e que a RNG possui cerca 

os do que a RNI, fica claro que uma implementação paralela da 

ementação da RNI) se toma uma opção inviável diante da 

o no qual pretende-se realizar a implementação. A Figura 6.17 

mpleto da RNG, onde cada um dos 100 neurônios da camada 

valores de entrada e 100 valores de peso, totalizando 10.000 

O resultados fornecidos por esses neurônios equivalem aos 100 

limentarão os 60 neurônios da camada de saída, juntamente com 

SOS (100 para cada neurônio). Como pode ser observado, além do 

trios desta RN, as interconexões entre eles (barramentos de 100 
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Neurônio 
[2,591 

enrônio 
[1,99] 

	-Á 	2 

Entrada (barramento de 1OC linhas) 
Resultados 

Neurônio 
[1,01 

Neurônio 
10 

Pesos (barramento de 100 linhas) 

Neurônio 
11,1] 

	 -Á 
Pesos (barramento u e 100 linhas) 

Pesos (barramento de 100 linhas) 

Neurônio 
[2,1] 

	'Á 

Pesos (barramento de 100 linhas) 

1 

eurônio 
[1,2] 

	 ,1 

Peses (barramento .e 100 linhas) 

. 

Neurônio 
[2,21 

Pesos (barramento de 100 linhas) 

e 
e 

linhas) também consistem em um problema bastante difícil de ser resolvido, dado o elevado 

número de linhas de dados envolvidas.implicam em dificuldades para a implementação em 

um são ocasionam 

Pesos (barramento 'e 100 linhas) 	 Pesos (barramento de 100 linhas) 

Figura 6.17: Diagrama completo da RING 
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Como já foi apr 

mostrado como uma alt 

dispositivos FPGAs. Ob 

quando comparado ao 

dispositivos FPGAs, as 

apresentam desempenh 

processamento realizado  

entado em 6.2.4, o processamento seqüencial de dados tem se 

ativa interessante diante do problema de falta de capacidade dos 

iamente, o processamento paralelo apresenta melhor desempenho 

ocessamento seqüencial. Mas, diante do bom desempenho dos 

implementações que utilizam processamento seqüencial ainda 

extremamente satisfatório, quando comparado com o 

or software. 

O primeiro pass para a implementação do modelo de hardware da RNG foi a 

análise numérica dos va ores em ponto flutuante envolvidos (entradas e pesos). Após a 

realização de testes, se 

desempenho foi encontra 

dos pesos representados 

resultado final fosse o 

número de bits fosse utili 

pois o número de bits 

necessário para se reali 

do Faria et ai. [Wolf, 2000] a melhor relação entre precisão e 

a com os valores de entrada representados com 7 bits e os valores 

or 16 bits. A escolha desses valores foi realizada de forma que o 

is próximo possível dos resultados originais e que o menor 

do em cada uma das conversões de ponto flutuante para inteiro, 

tilizado é diretamente proporcional ao esforço computacional 

as operações aritméticas sobre esses valores. 

  

6.4.1 O modelo Seqü ncial do Neurônio na RNG 

O neurônio da P 	, diferente dos neurônios da RNI, funciona de forma seqüencial 

e segue o modelo aprese tado em 6.2.4. O funcionamento de um neurônio da RNG pode 

ser sucintamente descrito como se segue. O neurônio recebe pares formados pelo valor de 

entrada (X) e pelo valor 

o valor de cada result 

processados, o resultad 

peso correspondente (W). Cada um desses pares é processado e 

o parcial é acumulado. Quando todos esses pares forem 

parcial obtido pelo acumulador é submetido a função de 

transferência e, por últimi, obtêm-se o valor do resultado final desse neurônio (Y), como 

pode ser visto na Figura 6.18. 
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Y 
	0 x 

Arquitetura simplificada de um neurônio da RNG. Figura 6.18 

e 
Sim 

wi  

Para um perfeito 

mesmos, deve ser um p 

através do uso de contad 

clocic do sistema, calcul 

dados nas respectivas me 

de hardware utilizados 

necessários para o projeto 

estão presentes em uma bi  

funcionamento, a entrada dos dados e o processamento dos 

ocesso corretamente sincronizado. Esse sincronismo é obtido 

res e circuitos de clock. Os contadores, que recebem pulsos de 

de maneira adequada os endereços utilizados no acesso aos 

órias. A Figura 6.19 mostra em detalhes todos os componentes 

no projeto do neurônio. Praticamente, todos os elementos 

desse hardware, como: multiplicadores, somadores divisores etc., 

lioteca disponível no software Quartus II. 
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Figura 6 19: Esquema detalhado de um neurônio da RNG. 

Após a impleme s ação e teste do modelo de neurônio da RNG, foi desenvolvido 

então o modelo de una camada completa da RNG, baseada no neurônio descrito 

anteriormente. Para realizar o teste de uma camada completa da RNG, foram utilizados 

memórias que continham os valores das entradas e pesos dos 100 neurônios da camada 

intermediária. Após o processamento, os resultados obtidos foram comparados com os 

resultados desejados, demonstrando a eficácia da implementação. A sincronização também 

foi realizada através de contadores conectados aos circuitos de memória. Esses contadores 

faziam os cálculos de endereçamento para que a RNG fosse alimentada com os valores 

corretos. Também foi necessária a utilização de um sistema de clock global para a 

coordenação de todas as operações. A Figura 6.20 apresenta uma camada completa da 

RNG. 
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Figura 6.20: Camada completa da RNG 

No desenvolvim 

RAM, contendo os vai 

possui 100 valores de 

os barramentos utilizad 

pesos possui 10.000 va 

para armazenar os valor 

possuem 24 bits para 

implementação de uma 

APEX 20k200E de 50 

completa, foi então poss  

nto de cada camada da RNG foram utilizadas 2 memórias do tipo 

res dos pesos e entradas. A memória correspondente às entradas 

lis (as memórias possuem 8 bits para manter compatibilidade com 

s no restante do sistema), enquanto a memória correspondente aos 

res de 16 bits. Foi também utilizada uma memória do tipo ROM 

s dos bias de cada neurônio com 100 valores de bits (as memórias 

er compatibilidade com os barramentos internos do circuito). A 

camada completa da RNG ocupa aproximadamente 12% do chip 

.000 portas lógicas. Após o desenvolvimento de urna camada 

vel desenvolver a RNG completa. 
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6.4.2 O Modelo Completo da RNG 

Basicamente, a RNG é composta por duas camadas muito parecidas com a camada 

apresentada anteriormente. A única diferença está no número de neurônios de cada uma das 

camadas. Como já foi dito anteriormente, a camada de entrada não é representada no 

modelo de hardware, devido a ausência de operações aritméticas envolvendo os valores 

utilizados pela mesma. A camada de saída da RNG também possui 1 memória do tipo 

RAM para os valores de entrada (com 60 valores de 8 bits) e duas memórias do tipo ROM, 

para os pesos e bias, tot. tizando 10.060 valores de 16 bits. As duas camadas da RNG são 

interconectadas de forma que as saídas da camada intermediária são diretamente conectadas 

à memória que alimenta a camada de saída. Como não é possível realizar as operações de 

leitura e escrita simultâneas na memória, um novo circuito foi desenvolvido para realizar o 

sincronismo entre as duas operações. A Figura 6.21 mostra a RNG completa 

Figura 6.21: RNG completa. 
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6.4.3 Reutilização do Hardware Implementado 

Cabe ressaltar, q 

se adequar a qualquer t 

presentes em cada cama 

modelo de hardware, b 

neurônio em hardware 

número de neurônios e 

contadores que fazem 

neurônio em hardware 

número de neurônios eq 

É importante des 

para qualquer que seja a 

valores de entradas e pe 

ofí-fine em software. Po 

novos problemas que env  

e a implementação da RNG em hardware apresentada é capaz de 

pologia de RN do tipo MLP. Uma vez que todos os neurônios 

da RNG original são representados por apenas um neurônio no o 

ta alterar as configurações de sincronismo para que o mesmo 

rocesse um conjunto de valores correspondente a um diferente 

uivalentes em software. Portanto, através da configuração dos 

endereçamento de memória e, obviamente, do tamanho das 

rocesse um conjunto de valores correspondente a um diferente 

valentes em software. 

car que o neurônio implementado em hardware não será alterado 

topologia de RN ML?. Apenas será necessária a substituição dos 

os, obtidos após um novo treinamento, o qual deve ser realizado 

to, a RNG construída poderá ser utilizada para a solução de 

ivam RNs do tipo ML?. 

6.4.4 A RNG com o • rocessador Nios 

Apesar do ótimo esempenho da implementação em hardware da RNG, o hardware 

dedicado apresenta ai: as desvantagens como: 

o A interface direta om o hardware (entrada/saída de dados). 

• A necessidade d um sistema que realize o sincronismo entre a entrada, saída e 

processamento do. dados. 

• O treinamento é o -Une, necessitando de uma um outra implementação em software 

para executa-lo. 

Como já foi men 

as tarefas citadas de um 

32 bits e interface serial  

ionado anteriormente, o processador soficore Nios pode realizar 

forma bastante eficiente. O Nios possui interface paralela de até 

padrão RS-232, as quais são de grande utilidade, facilitando as 
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a 6.22: RNG com o processador Nios 
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operações de entrada/sa 

hardware, a interface co 

pelo processador Nios. 

sincronismo é também 

processador Nios pode 

sincronismo necessários 

com o dispositivo de hardware. Além da interface com o 

as memórias que compõe o sistema também pode ser realizada 

A utilização do processador Nios como responsável pelo 

uma alternativa interessante. Através da interface PBM, o 

se comunicar com o hardware dedicado, enviando sinais de 

ara o correto funcionamento cio sistema. 

Para se obter 

processador Nios, ai 

de hardware dedicado a 

da RNO utilizando-se o  

melhor desempenho do sistema, aliado à versatilidade do 

modificações foram necessárias na implementação no modelo 

resentado anteriormente. A Figura 6.22 mostra a implementação 

rocessador Nios. 



ediária da RNG 

=99 //X= no. Doneurônio 

1 de inicialização do neurônio X; 

O até X = 99 

p cpara dados para ser enviado ao hardware dedicado; 

C «via dados para o hardware dedicado; 

e via sinal de sincronismo para o hardware dedicado; 

obtém re.ultado do neurônio X; 

**** camada de saída da RNG '4"I' 

Para X=Oaté i=59 //X= no. Doneurônio 

envia sim 1 de inicialização do neurônio X; 

Para X = O até X = 99 

camada in 

Para X =0 até 

envia sin 

Para  

p 

e 

e 

obtém re 

epara dados para ser enviado ao hardware dedicado; 

via dados para o hardware dedicado; 

via sinal de sincronismo para o hardware dedicado; 

ultado do neurônio X; 

a Na implementaç 

dedicado da RNG, parte 

qual foi compilado pelo U 

implementação existe ap 

qual funciona como cai  

processador Nios enviar 

obter as respostas da me  

~

da RNG que envolve o processador Nios com o hardware 

o  algoritmo da RN foi codificada em software (linguagem C), o 

compilador UNUPro e executado pelo processador Nios. Nessa 

nas uma camada da RNG implementada em software dedicado, a 

nada intermediária e como camada de saída da RN. Cabe ao 

os dados de entrada referentes a camada intermediaria da RN, 

ma, enviar os dados de entrada da camada de saída da RN e, por 

a 

último, obter os resulta.n.s finais do processamento da RN. Dessa forma, o controle da 

topologia da RN que e sendo processada fica a cargo do software. O algoritmo de 

controle da RNG pode se visto na Figura 6.23. 

Fi: a 6.23: Algoritmo de controle da RNG 
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& A etapa do ai 

computacionais é a troe 

cada operação da RNG 

sinais controle. miei. 

grande esforço computa 

desempenho. A maneira 

distintos através de uma 

dados, o hardware sep.  

oritmo de controle da RNG que mais consome recursos 

de dados entre o processador Nios e o hardware dedicado. Para 

necessário um conjunto de dados de 3 valores: entradas, pesos e 

nte, os 3 valores eram enviados em separado, consumindo um 

ional do sistema e, conseqüentemente, apresentando um baixo 

encontrada para amenizar esse problema foi enviar os 3 valores 

única operação de envio de dados. Ao receber esse conjunto de 

e interpreta cada um dos valores, como mostra a Figura 6.2.4. 

kJS4P_tU!Wtfl 

tkflq 

Itfl4t4 4 
ffiIfl.3o*twJl - 

*fl*LIUQ($U - 

- 
- 

Dados agrupados, enviados 
pelo processador Nios 

Separação dos dados pelo 
hardware 

Figura 6.24: Envio de dados agrupados para o hardware 

Devido a falta de 

necessário o desenvolvin 

biblioteca do software 

desenvolvido utilizando-s 

Lii componente que se adequasse às necessidades do projeto, foi 

nto de um modelo de acumulador diferente dos disponíveis na 

?uartus II. O bloco acumulador adequado ao circuito foi 

a linguagem VHDL. 
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6.5 Discussão dos Resultados Obtidos 

A discussão será ordada em dois aspectos diferentes: desempenho e erros obtidos. 

6.5.1 Análise de Des mpenho 

Os dados da Tae1a 6.6 mostram o desempenho de diversas implementações 

diferentes, inclusive da in3piementação  original que era utilizada pelo Robô da CMU. 

Formas de 
Implementação 

Plataforma Freqüência 
de clock 

Tempo de 
processamento 

Frames 
processados 
por segundo 

A Software Completo Pentium Ivll\4X 200 MHz 58.8 ms 17 

B Software da RNG Pentium ifi 866 MHz 1.43 ms 700 

C Hardware Dedicado Excalibur com 
FPGA APEX 
20k200E e 

memória flash 

8 MHz 2.0 ms 500 

O Hardware Dedicado Excalibur com 
FPGA APEX 
20k200E e 

memória SDRAM 

50 MHz 0.32 rns 3125 

E Hardware Dedicado FPGA APEX II 
EP2A7O 

112MHz 0.14 ms 7142 

F Hardware Dedicado 
+ Nios 

Excalibur com 
FPGA APEX 
20k200E 

40 MHz 16.1 ms 62 

Tabela 6.6: Cmparação de desempenho das implementações da RNG. 

A implementaçãok apresenta o desempenho do software original desenvolvido na 

CMU. Ela apresenta um desempenho relativamente baixo quando comparada às outras 
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implementações. Isso se teve, basicamente, pelo fato do algoritmo da RNG ser executado 

juntamente com outros . igoritmos, tais como os algoritmos de navegação, controle e etc, 

simultaneamente no m smo processador. Ou seja, o processador deve dividir sua 

capacidade de processam nto entre todos os algoritmos executados. 

Na implementaçã li 

mais moderno. Como . 

processamento da RNG 

situação real, provavelm 

B o mesmo algoritmo da RNG foi executado em um processador 

processador não realizava nenhuma outra tarefa a não ser o 

oi obtido um ótimo desempenho no teste. No entanto, em uma 

nte, com outros algoritmos sendo executados ao mesmo tempo 

pelo mesmo processador, o desempenho do algoritmo da RNG não seria tão grande quanto 

ao obtido. Infelizmente, ii trabalho para colocar o software completo do Robô executando 

no Pentium III é uma t. efa bastante demorada e, deste modo, ela foi deixada como um 

trabalho futuro para efeit, de comparações de desempenho mais completas. 

A implementação C foi limitada a 8 MHz devido ao tempo de acesso da memória 

flash disponível no kit M calibur, que é de 120 ris. Portanto, é interessante ressaltar que 

muitas vezes outros p -  éticos conectados aos FPGAS podem limitar o desempenho do 

sistema. Nesse caso espe ífico, seria interessante substituir os chips de memória por outros 

mais eficientes. 

No caso da imple entação D, o desempenho foi limitado pelo próprio FPGA, em 

50 MHz, já que o tempo ú e acesso da memória SRAM é de 10 ns, o que permite operações 

em até 100 MHz. 

Na simulação E, • tempo de acesso à memória foi desconsiderado e, utilizou-se 

apenas um FPGA APEX 1 EP2A70, o chip mais recentemente disponível pela Altera. 

A implementação F utiliza o hardware dedicado implementado juntamente com o 

processador Nios, o qual -aliza operações de 110. 

A tabela 6.7 apres;nta as relações de desempenho entre as diversas implementações. 
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Implementações 

relacionadas 

Relação de 

Desempenho 

C/B 0.71 

D/B 4.46 

E/B 10.2 

F/B 0.088 

Tabela .7: Relações de desempenho entre as implementações 

Analisando a Ta 

freqüências de trabalho 

dedicado. Mesmo assim, 

Cabe lembrar que as im 

seqüencial. Implementaç 

eficientes, mas ocupam 

hardware dedicado, impi 

rápido que o Pentium ifi 

NTSC, a câmera de víde 

segundo (no modo não-e 

sistema que funcione a 

não há necessidade em p  

ela 6.6 percebe-se que existe uma grande diferença entre as 

os processadores de propósito geral e dos circuitos de hardware 

s circuitos de hardware apresentam um desempenho satisfatório. 

lementações em hardware dedicado foram realizadas de forma 

es paralelas, como a da Rede Neural Íris, são muito mais 

uito mais espaço do dispositivo de hardware. Mesmo assim, o 

entado com um FPGA de ponta, apresentou-se 10.2 vezes mais 

66 MHz (relação EIB). Entretanto, devido a limitação do padrão 

que capta a imagem dos gestos, fornece apenas 30 frames por 

trelaçado, o mais comumente utilizado). Deste modo, qualquer 

taxa de processamento maior do que esse ficará ocioso; e assim 

alelizar a implementação em hardware. 

Firn4mente, a im 

versatilidade, mostrando-

problema proposto. Além 

pelo Nios, o que facilita 

(16.000 valores de 16 bits 

lementação F apresenta a melhor relação entre desempenho e 

e como unia alternativa bastante interessante para a resolução do 

disso, a manipulação de entrada/saída dos dados é toda realizada 

bastante o projeto, dado o grande volume de dados envolvidos 
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Concluindo, as iitplementações C, D, E e F satisfazem plenamente os requisitos do 

sistema de processamento de imagens do Robô, e não há necessidade de implementações 

mais sofisticadas, dentro do atual contexto (imagens de 1 Ox 10 pixeis com 30 fps). 

6.5.1 Análise de Erro 

Como conseqüência de todas as conversões e aproximações numéricas realizadas, 

os resultados finais apresentam um erro quando comparados aos resultados originais do 

software. As Figuras 6.25 e 6.26 apresentam uma comparação entre os resultados originais 

obtidos em software con os resultados obtidos com as implementações em hardware, 

respectivamente. Os erros obtidos pelas diferentes implementações foram calculados pelo 

software BPNN - Backpropagation Neural Network, desenvolvido pelo LABIC - 

ICMCIUSP. O erro MSE da implementação em software foi de 0.1308 e o erro da 

implementação em hardw e foi de 0.14 13, como mostra a Figura 6.27. 

_IIIIjj  1 1 1 1 1 1 JiP1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 l!  

1 
	

11 	21 	31 

Neurônios 

41 	51 

Figura 6.2 Resultados obtidos com execução em software 
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Figura 6,  6: Resultados obtidos com execução em hardware 

BPNN 	Bd( k Piopoqation Neo oI Uetwork 	 "T 	- 
•ata fie 	 IN 	HIO 1 

0,26 

054 
052 2 

0248 
j0,2 

0,242 
0,24 

0238 

,234 
00.232 
0,23 

0.228 
0,228 
0,224 

0,262----4 

	

0,258 	 

	

0,258 	 

025 	 

	

0,248 	 

J 	 

, 
1 
1 

---- 
	 -: 

	

1 	

J 	 

: 

, 
-1 
 

....--J ---------------------1 

---- -----------------H-- 

' , 
1 

1 

- 

1 

1 

1 

L -  

---k-------------- : 

------------- 

------- 

--------- 

::-: 

' 

H------------

r 

_--- 

-------- 

------ 

4 ____ 

-- 

TEST7.pat 

Total 	TraiingTe3t 

569 	1568 	fl 

- 
E) Raidonvalues 
OLastweights 

— 
,,_j 

1-.. V-' — 
Ma,tSteps Npha01 • 
MhError 0.01 Neta 0.4 • 

• Wr,w MSE 

HSEIrt 

DataMtt WeightMuk 	RaicuDiv. 

128 	65536 	!"1 70 	75 	60 	85 	90 	95 	160105 

Figura 6.27: BPNN Software utilizado na análise de erro das implementações. 
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Caso fosse necessário obter uma implementação mais precisa, os valores numéricos 

em ponto flutuante envolvidos nas operações poderiam ser convertidos para uma 

representação inteira cora maior número de bits, ou mesmo uma implementação dos 

operadores em ponto flutuante. 

a 
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Capítulo 7 

Conclusões Trabalhos Futuros 

7.1 Conclusões 

A Computação R4 onfigurável e a Robótica são duas áreas aparentemente distintas, 

porém tem diversas cara.terísticas em comum. Ambas são áreas recentes, onde existe um 

enorme campo de pesqui em aberto. Esse trabalho apresenta uma união dessas duas áreas 

e mostra como impleme ações em hardware podem ser úteis para se conseguir um bom 

desempenho em algoritm. s de robótica. 

Como foi discuti, o nos capítulos anteriores, o desenvolvimento de hardware, 

atualmente, conta com -rramentas de grande eficiência, o que permite que sistemas 

extremamente complexos possam ser desenvolvidos de forma prática, organizada e rápida. 

A tecnologia FPGA pe • te que circuitos de hardware possam ser desenvolvidos com um 

custo baixíssimo, possib litando que sejam desenvolvidos e testados protótipos com 

extrema facilidade e r pidez. Isso permite que os projetos desenvolvidos sejam 

efetivamente executados e não apenas testados. 

A área de robóti 

computacional, o que ac 

discutido anteriormente, 

principal limitação dessa 

tentativas de se consegui 

desempenho necessário p  

a trabalha com algoritmos complexos e de grande custo 

ba, muitas vezes, restringindo suas aplicações. Como já foi 

desenvolvimento e a execução eficiente dos algoritmos são a 

ea tão interessante. Dessa forma, é sempre importante que novas 

maior capacidade de processamento suijam e possibilitem o 

a a execução dos algoritmos. 
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Essa dissertação 

alternativa para se conse 

ARMOSH, do qual ess 

implementações de algo 

características de reconfi 

Ou seja, um robô imple 

(carregar um novo hardw 

diferentes situações 

Deste modo, est 

metodologias avançadas 

tecnologia System on Chi  

mostra que a Computação Reconfigurável é uma excelente 

.r um bom desempenho associado a um baixo custo. O Projeto 

trabalho faz parte, pretende exatamente comparar diferentes 

tmos de robótica em software e em hardware. Cabe destacar, as 

abilidade das implementações que utilizam a tecnologia FPGA. 

entado com esta tecnologia pode reconfigurar-se em tempo real 

e dedicado no dispositivo FPGA) e adequar seus algoritmos para 

trabalho cumpriu esta meta e propiciou um aprendizado em 

para projeto de hardware, utilizando-se a nova e promissora 

-SOC. 

Cabe ressaltar qu 

que está sendo desenvol 

2000, 2001, 2001a]. Est 

[Thrun, 2000J, e a partir 

No caso da linguagem 

referência para a implem- 

esta RNG implementada será utilizada em urna nova ferramenta 

ida no JCMC-USP denominada ARQUITECT-R: [Gonçalves, 

sistema utiliza a linguagem CES (C for Embedded Systems) 

dela pretende-se gerar automaticamente um hardware dedicado. 

- specificar uma RN MLP, este trabalho será utilizado como 

tação. 

7.2 Trabalhos Futur 

As RNs são, fr-

robótica. Como a imple 

determinada topologia (c 

utilizada na solução de . 

proposta interessante para 

que gere automaticamen 

Pretende-se também deser 

algoritmos de robótica cor 

5 

üentemente, utilizadas como parte de algoritmos aplicados à 

entação apresentada nesse trabalho não se limita apenas a uma 

nforme descrito no Item 6.4.3), essa implementação pode ser 

ersos problemas que envolvam RNs do tipo MLP. Então, uma 

trabalhos Muros seria desenvolver uma ferramenta do tipo CAD 

- o hardware de diversas topologias de RNs do tipo MLP. 

olver outros tipos de RNs que são freqüentemente utilizados em 

io os mapas de Kohonen. 
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Outra sugestão d trabalho finura seria o desenvolvimento em hardware do circuito 

de pré-processamento da1 imagens captadas pelo robô. 
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