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Universidade Federal de Ouro Preto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

Orientador: Dr. Ricardo Augusto Rabelo Oliveira

Dissertação submetida ao Instituto de Ciências

Exatas e Biológicas da Universidade Federal

de Ouro Preto para qualificação ao t́ıtulo de

Mestre em Ciência da Computação

Ouro Preto, Janeiro de 2019



Uma Abordagem de Particionamento
Hardware e Software para Design de

Wearables em Hardware Reconfigurável

Rodolfo Labiapari Mansur Guimarães
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Uma Abordagem de Particionamento Hardware e

Software para Design de Wearables em Hardware

Reconfigurável

Resumo

As tecnologias em microeletrônica, sensores e comunicação móvel têm sido constan-

temente melhoradas à medida que a informação torna-se mais necessária. Tornam-se

um est́ımulo para o desenvolvimento de sistemas computacionais inteligentes e conec-

tados como sistemas embarcados, IoTs ou wearables, visto pelo rápido desenvolvimento

desses para o mercado. Tais dispositivos utilizam vários sensores e necessitam de um

serviço autônomo, o que implica numa grande demanda de desempenho somado com o

baixo consumo de energia. Entretanto ainda com a dificuldade de satisfazer os requisi-

tos de aumento de desempenho e redução de consumo energético das várias aplicações

autônomas modernas. Análise de desempenho no uso de FPGA com particionamento

em hardware para sistemas embarcados têm sido fortemente abordada pela comunidade

acadêmica. Entretanto, não há trabalhos cient́ıficos que trabalham o particionamento

para sistemas wearable. Esta pesquisa tem como objetivo o aprimoramento de desem-

penho de dispositivos computacionais wearables em hardwares reconfiguráveis, visando

alocação de recursos em hardware e reduzindo o consumo energético, isso utilizando

particionamento hardware e software como meio. Os resultados mostram que é posśıvel

obter maior desempenho em sistemas wearables utilizando plataforma FPGA apenas

com a realocação de algoritmos candidatos em hardware.

Palavras-chave: Particionamento hardware e software, Sistema Wearable, FPGA,

Desempenho.
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An Approach of Hardware and Software Partitioning for

the Design of Wearable in Reconfigurable Hardware

Abstract

This work consists of an approach of the hardware and software partitioning problem

for wearable devices focused on performance enhancement, aiming at the expense of

resources in their trade-off. The digital technology of factors such as microelectronics,

sensors and mobile communication are constantly improved as information becomes

increasingly wireless, making it a great stimulus for the development of intelligent and

connected devices like embedded IoT or wearable systems. This is seen in the rapid

development of devices for commerce, however, still with the difficulty of satisfying the

requirements of the various modern applications. Such devices use a wide range of sensors

and require autonomous service, which implies a great demand for performance coupled

with low power consumption without leaving design, security and reliability to be desired.

In order to obtain a high-quality product, meeting the requested requirements, this

research consists of the analysis of designs for wearables systems using FPGA platforms

as a means of realizing hardware and software partitions obtaining good speedup and

efficiency compared to other systems such as in-software.

Keywords: Hardware and Software Partitioning, Wearable System, Embedded Sys-

tem.
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rados por código candidato. Valores de γ > 1.0 exibem maior desempenho

no hardware particionado que em software. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61



Lista de Tabelas

6.1 Recursos de FPGA alocados para cada código particionado utilizando HLS. 41
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Caṕıtulo 1

Introdução

O recente progresso na obtenção e manipulação de informação, em conjunto com a

ascensão das tecnologias microeletrônica, comunicação e sensores proporcionaram um

enorme est́ımulo no desenvolvimento de sistemas computacionais embarcados (Jóźwiak

2017). A demanda por curto tempo para disponibilidade de produtos ao mercado somado

em exigirem propriedades como alto desempenho, baixo consumo de energia e alocação

de recursos, representam um desafio para projetistas de sistemas.

Sistemas Wearables, uma subcategoria de Sistemas Embarcados (SE), possuem o

propósito de integrarem-se ao sistema corporal, expandindo suas capacidades e criando

uma integração cada vez mais intensa entre ser humano e tecnologia, sendo sua presença

não imediatamente óbvia. Envolvem múltiplos sensores ou outros sistemas e necessitam

para prover serviço autônomo, cont́ınuo, em um longo peŕıodo de tempo.

Esses sistemas possuem diversos componentes implementados em hardware e software

e ainda é um desafio combinar alto desempenho com baixo consumo energético, maxi-

mizando o tempo de uso (Edwards and Forrest 1994, Wolf 1994). Uma das maneiras de

lidar com tais problemas consiste na combinação das funções do processador/controla-

dor com os recursos dos Arranjos de Portas Programáveis em Campo (FPGAs, do inglês

Field-Programmable Gates Array), formando um sistema computacional h́ıbrido.

A decisão de ńıvel de implementação de cada seção de código de uma aplicação nesses

sistemas é chamada de Particionamento Hardware e Software (também abreviado como

particionamento). Trata-se da decisão onde cada seção de código será implementada,

sendo ela em ńıvel de software por meio de execução pelos processadores, ou em hardware

por meio de circuitos digitais dedicados à função e tem-se mostrado promissora aumen-

3



4 Introdução

tando o desempenho destes sistemas (Ben Haj Hassine et al. 2017, Sass and Schmidt

2010). As pesquisas em codesign de hardware e software têm como objetivo o projeto de

sistemas heterogêneos, visando desempenho, custo de fabricação e energético, e metas

de confiabilidade (Edwards and Forrest 1994).

Trabalhos como de Ben Haj Hassine et al. (2017), Stone et al. (2010), Wolf (1994),

Zhang, Luo, Zhang, Li and Wang (2008) mostram que, uma implementação customizada

em hardware pode prover vantagens como maior eficiência energética e speedup, sendo

esta a comparação de desempenho à implementações em software. Entretanto, mesmo

com vários estudos relacionados à desempenho com particionamento de SE em plata-

formas FPGA, não há estudos que avaliam a melhoria de desempenho especificamente

para wearables em plataformas FPGA.

A motivação é que tal problema que envolve design colaborativo e multidisciplinar, é

um passo-chave no design de produtos modernos (Trappey et al. 2016). Com o desenvol-

vimento de designs mais complexos, esse problema torna-se cada vez mais necessário, no

qual o grande requisito para eficiência necessariamente segue junto com a alta velocidade

de processamento (Arató et al. 2005, Trindade and Cordeiro 2016, Yan et al. 2017).

Implementações que baseiam-se somente em módulos em ńıvel de software possuem

mais flexibilidade e são menos custosos, entretanto, seu custo eleva-se em termos de

tempo de execução. Uma implementação de hardware customizada de um conjunto de

instruções de uma aplicação proverá maior eficiência energética e desempenho em tempo

de execução (também chamado de speedup) relativo à implementações em software (Ben

Haj Hassine et al. 2017, Stone et al. 2010, Wolf 1994, Zhang, Luo, Zhang, Li and Wang

2008).

Dessa forma, esta pesquisa consiste no particionamento de pequenos pedaços de

um sistema wearable chamados de algoritmos candidatos, comparando o desempenho,

alocação de recursos e gasto energético de ambas as implementações em hardware e

software. Ao utilizar o FPGA é posśıvel implementar um sistema e acelerá-lo usando

recursos de hardware por meio do particionamento, o que melhora o desempenho e

eficiência energética (Cong and Zou 2009, Lo et al. 2009, Zhang, Betz and Rose 2008).

A principal contribuição deste trabalho é mostrar que particionamento hardware e

software é uma excelente técnica para a melhoria de desempenho de wearables, como

será exibido.

Adicionalmente, algumas contribuições espećıficas:
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1. Apresentação de uma modelagem do problema de particionamento aplicado à we-

arables, buscando maior desempenho;

2. Utilização de plataforma FPGA para sistemas wearables com restrições energéticas

e de recursos;

3. Análise de desempenho de quatro algoritmos utilizando particionamento em hard-

ware considerando parâmetros como alocação de recursos e consumo energético.

4. Análise de como as interfaces de comunicação entre hardware e software e oti-

mizações influenciam na busca pelo desempenho dos wearables.

A pesquisa selecionou vários algoritmos situados na aplicaçã do wearable, sendo eles

os algoritmos Estat́ıstico SEs, Lagrange SLa, Números Primos SNP e Risco SRi e para

cada um realizou-se verificações de desempenho e gasto de recursos e energia, e com isso

obteve-se uma melhora de desempenho em relação à sua versão em software de 2,2%,

41,6%, 9,6% e 17,8% respectivamente.

1.1 Organização da Dissertação

Os demais caṕıtulos deste trabalho foram divididos da seguinte forma: No Caṕıtulo 2 é

apresentada uma revisão bibliográfica do problema com informações relevantes para seu

compreendimento e no Caṕıtulo 3 é descrito brevemente a metodologia utilizada para a

realização deste. No Caṕıtulo 4 apresenta-se os conceitos matemáticos e no Caṕıtulo 5

descreve-se o protótipo e o procedimento de teste do mesmo. No Caṕıtulo 6 é exibido

e discutido os resultados obtidos com esta pesquisa. No Caṕıtulo 7 são descritos alguns

trabalhos relacionados ao tema abordado e por fim, o Caṕıtulo 8 conclui e apresenta os

trabalhos futuros.



Caṕıtulo 2

Referencial Teórico

Neste caṕıtulo serão descritos os conceitos básicos necessários para o entendimento dos

fundamentos e recursos do trabalho.

2.1 Field-Programmable Logic Device (FPGA)

Microcomputadores e sistemas digitais são sistemas que executam instruções especi-

ficadas em seu design. Segundo Tocci et al. (2006), a maioria dos sistemas digitais

convencionais do mercado atual não são implementados com portas lógicas individuais.

Em seu lugar, usa-se dispositivos de lógica programável que contêm circuitos para criar

funções lógicas digitais. Esses dispositivos não são programados da forma convencional

seguindo uma lista de instruções estimuladas em suas entradas, mas em vez disso, seu

sistema interno é configurado pelo ato de conectar e desconectar de forma eletrônica

pequenos circuitos.

O FPGA de forma geral é um hardware reconfigurável que permite ao designer de

SE ter uma lousa branca em que possa implementar hardwares computacionais digitais

personalizados tão facilmente como o desenvolvimento de um software, como ilustra a

Figura 2.1.

Constitui-se de vários módulos lógicos pequenos, programáveis, independentes e in-

terconectados para criar funções maiores. Utilizam de Lookup Table (LuT) para criar as

funções lógicas desejadas. Uma LuT funciona como uma tabela-verdade onde a sáıda é

programada para representar a função combinacional, armazenando valores verdadeiros

6



Referencial Teórico 7

Figura 2.1: Ilustração em alto ńıvel do funcionamento interno do FPGA. Fonte: Sass
and Schmidt (2010).

e falsos adequado a cada combinação de entrada. Eles reduzem a lista de componentes

necessários para o desenvolvimento do projeto, além de simplificar o protótipo, encur-

tar o ciclo de desenvolvimento e principalmente reduzem o tamanho e os requisitos de

potência para o funcionamento do produto Tocci et al. (2006).

2.1.1 A Tecnologia Reconfigurável e a Plataforma de Manuseio

Uma arquitetura simples de FPGA é exibido na Figura 2.2. Nela os quadrados meno-

res situado nas laterais são blocos de entrada e sáıda que podem ser configurados para

fornecer recursos de entrada, sáıda ou bidirecionais. Os quadrados maiores situados

no interior são as LuTs, usados para guardar dados que entram ou saem e realizar as

operações lógicas. Os canais que interligam os blocos entre si são estabelecidas por meio

de conexões que passam por linhas e colunas, e possuem a funcionalidade de serem inter-

conexões programáveis (Tocci et al. 2006). Hoje, esses dispositivos possuem milhões de

portas de lógica programável, bilhões de transistores, além de outros blocos de hardware

dedicados como memórias embarcadas e multiplicadores de ponto-fixo, tornando-o um

dos circuitos integrados (CI) mais densos existente (Choi 2016). Um projeto só terá

sucesso na sintetização num FPGA se ele utilizar um valor igual ou menor à quantidade

de recursos dispońıveis no mesmo, sendo caracterizado como recursos todos os itens

necessários para a permitir a sintetização de projetos no FPGA (Coffman 1999).

De forma geral, os blocos lógicos do FPGA comportam-se como é exibido na Fi-

gura 2.3. Ao lado esquerdo temos a tabela verdade da expressão lógica xy+ z̄ e ao lado

direito a representação lógica do mapeamento deste no FPGA. Internamente o FPGA
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Figura 2.2: Exemplo em baixo ńıvel da arquitetura interna de um FPGA. Fonte: http:
//www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1274496. Acesso: 30/05/2018.

traduz as expressões lógicas em multiplexadores onde determinadas excitações apontam

para endereços de memória com o resultado requerido.

Figura 2.3: Exemplo do mapeamento lógico em uma LuT.

Plessl et al. (2003), Tocci et al. (2006) citam ainda uma vantagem que, como são

dispositivos programáveis, a mesma funcionalidade pode ser obtida ao invés de diversos

http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1274496
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1274496
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CI individuais. Isso significa maior confiabilidade, menor espaço ocupado na placa,

consumo de energia, complexidade de desenvolvimento e, geralmente, menor custo de

fabricação.

Ao utilizar a tecnologia Look-up Table, o FPGA torna-se versátil para comportar

qualquer função digital e também ser eficiente para ser implementado em siĺıcio. A fer-

ramenta de sintetização toma o projeto descrito pelo designer e mapeia-o em hardware.

Primeiro o sintetizador irá minimizar equações lógicas removendo termos lógicos redun-

dantes de acordo com seu sistema de optimização e com isso, o design final do projeto

será um grande conjunto de equações Booleanas que representa o sistema descrito pelo

projetista (Coffman 1999).

Segundo Tocci et al. (2006), tais maravilhas de flexibilidade de projetos digitais

podem fornecer uma série de opções de projeto sendo voltados para educação e até mesmo

a indústria. Ao utilizar tecnologias como CMOS e SRAM, o consumo de energia do chip é

relativamente baixo comparado com outras tecnologias, podendo até ser confeccionado

em ńıvel de tensão elétrica, frequências e cargas para os sinais de I/O. O mercado

atualmente fornece FPGAs com graus de velocidade variados a fim de que o projetista

utilize o mais adequado ao projeto. FPGAs rápidos ou com muitos recursos dispońıveis

são consequentemente mais caros e por isso, escolher o FPGA adequado ao projeto

também é necessário para obter um bom produto Coffman (1999).

Já uma plataforma FPGA é um chip que além de conter o componente FPGA,

possui inúmeras interfaces e componentes, desde LEDs (do inglês Light-Emitting Diode)

e switchs até porta Ethernet e interface v́ıdeo VGA (do inglês Video Graphics Array)

com seus respectivos circuitos. Um exemplo de plataforma é exibido na Figura 2.4.

Como possui recursos suficientes para projetos de circuitos digitais complexos, é posśıvel

sintetizar por exemplo funções de processamento de imagem, algoritmos de redes de

computadores, algoritmos criptográficos e processadores soft core completos, descritos

melhor na Seção 2.1.3 (Plessl et al. 2003).

2.1.2 Sintetização de Circuitos e Algoritmos no FPGA

Uma das principais formas de sintetização é utilizando linguagens da classe de Lin-

guagens de Descrição de Hardware (HDL, do inglês Hardware Description Language).

Originado pela necessidade de documentar o comportamento do hardware, HDL é uma

das classes de linguagens de computação usados para descrever formalmente um circuito
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Figura 2.4: Exemplo de uma plataforma FPGA na qual constitui-se de uma placa com o
FPGA e seus respectivos componentes de interação. Fonte: http://www.xilinx.com/

products/boards-and-kits/arty.html. Acesso: 30/05/2018.

eletrônico por meio do comportamento temporal ou de sua estrutura espacial (Sass and

Schmidt 2010).

HDL é amplamente utilizada em design de hardware especificando os detalhes de

design para qualquer sistema digital, ou seja, tanto para desenvolvimentos de circuitos

ASICs quanto para FPGAs. Especificado o modelo comportamental de um espećıfico

circuito, antes ser projetado e constrúıdo, ferramentas lógicas de śınteses são invocadas

para gerar informações como recursos utilizados e espaço geométrico alocado para cada

um que são utilizadas no final para verificar sua viabilidade. Feita as análises, o código

é entregue ao compilador lógico chamado de ferramenta de śıntese e sua sáıda será

carregada ao dispositivo reconfigurável, ou seja para suas repectivas Look-up Tables. É

posśıvel alterar, compilar e sintetizar o código HDL no mesmo hardware reconfigurável

quantas vezes forem necessárias e sem custo adicional, propriedade única fornecida pelas

Look-up Tables (Smith 1997).

Este processo de desenvolvimento é feito por ferramentas que realizam o mapea-

mento do projeto para o FPGA especificado. Possui caracteŕısticas que permitem o

http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/arty.html
http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/arty.html
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desenvolvimento também projeto em system on a chips (SoC) e também desenvolvi-

mento utilizando śıntese em ńıvel abstrato, explicado no decorrer do documento. Elas

também fornecem a sintetização de projetos, análise de desempenho temporal dos circui-

tos, exame de diagramas RTL, simulação do projeto com diferentes est́ımulos e por fim

a configuração do projeto na placa especificada. Estes também fornecem uma excelente

estimativa de uso energético onde o designer especifica as condições médias de operação

do projeto e então análises são feitas, como é exibido na Figura 2.5.

Figura 2.5: Especificação de ambiente para avaliação de uso energético do projeto de-
senvolvido.

Como a maioria dos FPGAs utilizam tecnologias CMOS e SRAM, eles, com isso,

tornam-se voláteis. Isso significa que ao ser energizado, todas as informações de sinte-

tização anteriores se perdem. Para contornar este problema, há uma memória secundária

não-volátil que armazena as informações de programação que especifica como cada bloco

lógico comportará, quais blocos serão de entrada e sáıda, bem como como são as inter-
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conexões entre os blocos (Tocci et al. 2006).

Linguagens HDLs como VHDL e Verilog possuem um ńıvel elevado de complexidade

em programação devido suas de naturezas terem o paradigma de serem executadas

concorrentemente diferentemente das linguagens em alto ńıvel (Choi 2016). E para

a facilitação do processo de design, existe outra classe de linguagens que permite a

sintetização de projetos utilizando linguagens de ńıvel mais abstrato comparadas as

HDLs (Sass and Schmidt 2010). Supondo realizado uma especificação de design em

software, uma Śıntese em Alto Nı́vel (HLS, do inglês High-Level Synthesis) que utiliza

linguagem C como a exibido abaixo, pode reduzir os longos ciclos do processo de design

de hardware e ainda trazer melhoria em desempenho e eficiência energética (Choi 2016).

Essas linguagens convertem seus códigos em alto ńıvel para HDL e depois em lógica

programável e assim realiza-se a sintetização do projeto no hardware reconfigurável.

O código abaixo em linguagem C descreve um módulo em hardware que realiza

cálculos estat́ısticos sobre o vetor v com tamanho TIMES MEASURES enviado por

parâmetro para o módulo. O que torna o código sintetizável é a inclusão de pragmas

que identificam e classificam informações que serão utilizadas para construir o hardware.

Dessa forma, os pragmas adicionados neste código espećıfico descrevem o tipo de inter-

face escolhida para conexão com o módulo. Assim, os pragmas declaram que será utili-

zada a interface de comunicação s axilite, também terá propriedades de registradores, o

nome do barramento de comunicação foi declarado pelo designer como BUS AXILiteS

e por fim, definiu também o vetor v com profundidade 5, necessário para acessos repe-

tidos à determinada variável. Além de definições de interface de comunicação, também

é posśıvel utilizar labels sobre o código definindo locais onde deseja-se adicionar outras

caracteŕısticas de hardware como otimizações de código como por exemplo unloop em

forSum e forVariance. Neste exemplo espećıfico utilizou-se semente as descrições de

comunicação.

1 #define TIMES_MEASURES 5

2

3 void calcule_stats(float v[TIMES_MEASURES], float * avg, float * variance, float * sd)

4 {

5 #pragma HLS INTERFACE s_axilite port=v register bundle=BUS_AXILiteS depth=5

6 #pragma HLS INTERFACE s_axilite port=avg register bundle=BUS_AXILiteS

7 #pragma HLS INTERFACE s_axilite port=variance register bundle=BUS_AXILiteS

8 #pragma HLS INTERFACE s_axilite port=sd register bundle=BUS_AXILiteS

9 #pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return bundle=BUS_AXILiteS

10

11 float sum = 0; int i = 0;

12
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13 // Searches for the max and min values

14 forSum: for (i = 0; i < TIMES_MEASURES; i++) {

15 sum += v[i];

16 }

17

18 // Calcules the avg

19 *avg = sum / (TIMES_MEASURES);

20

21 // Variances

22 forVariance: for (i = 0; i < TIMES_MEASURES; i++) {

23 *variance += (v[i] - *avg) * (v[i] - *avg);

24 }

25

26 *variance /= TIMES_MEASURES;

27

28 *sd = sqrt(*variance);

29 }

Outra vantagem importante na consideração da utilização do FPGA para proje-

tos é na disponibilidade de módulos com propriedade intelectual (IP). Este refere-se a

projetos predefinidos de módulos complexos usados para satisfazer necessidades de fun-

cionamento do projeto. Tais blocos são disponibilizados pelas empresas fabricantes de

FPGA ou por fontes terceiras proprietárias destes. Uma variedade de módulos/cores IP

são disponibilizados para uso em licenciamento barato, na qual são (Coffman 1999):

• Microprocessadores e cores DSP;

• Conversores digitais, GSM e outras formatos e frequências de rádio e sinais;

• Codificações e decodificações de formatos de mı́dia;

• Encriptadores e decriptadores PGP e outros algoritmos simétricos e assimétricos;

• DCT, FFT, wavelet e outros cálculos de transformações;

• Jogos, cores educacionais e vários outros.

Como o ciclo de vida para produtos está cada vez mais curto por causa do rápido

desenvolvimento de tecnologias e recursos, é cada vez mais importante para os desenvol-

vedores encontrar maneiras de encurtar o ciclo de projeto e desenvolvimento de novos

produtos. Dessa forma, utilizar de recursos de IP diminuem o tempo necessário ao

projetista para concluir seu produto.
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Otimizações Automáticas de Projeto

Segundo Coffman (1999), a sintetização realiza otimizações com foco em delay e área

utilizada. O processo é representado como um construtor automático de rotas a partir

do HDL, isso é, existe várias formas de fazer a rota de um determinado circuito. O

processo de sintetização foca em realizar um roteamento que enquadra com os requisitos

do design, mesmo existindo a possibilidade de obter melhores resultados em tamanho

de área consumida, recursos ou delay. O resultado da sintetização gerada é avaliado

comparando se o sistema gerado é suficiente robusto para ser executado sem erros e isso

não significa que o resultado sintetizado gerado será de baixa qualidade pois o design

continuará respeitando os requisitos de tempo para seu funcionamento.

Como os conceitos de área e delay são inversos entre si, a sintetização mais rápida

não buscará ser a menor em espaço e recursos utilizados, da mesma forma que e a

busca pela menor área não significará a mais rápida sintetização. O quão fácil será

a tarefa de sintetização do projeto dependerá de vários fatores como a quantidade de

recursos dispońıveis do FPGA escolhido, a tecnologia que o FPGA utiliza, os requisitos

de velocidade sistêmicos e o design descrito pelo projetista.

Manipulação de Tamanho de Projeto Sintetizável

A manipulação do projeto também é passo importante para a quantidade de recursos

alocadas a este e qualquer mudança também é substancial.

Módulos que utilizam grande quantidade de recursos podem obter resultados dife-

rentes em recursos utilizados na sintetização ou até mesmo desempenho ao quebrar uma

rotina em sub-rotinas menores, podendo fazer com que o recurso em hardware fique

menor e mais fácil de ser implementado.

Por outro lado, também há momentos que agregar sub-rotinas também são estratégias

inteligentes. Se duas sub-rotinas tomam por exemplo 25% cada uma do tempo da

aplicação, então elas são fortes candidatas para a implementação em hardware pois

usufruem de grande tempo de processamento e este pode ser trabalhado em ńıvel de

hardware. No entanto, se forem implementadas individualmente, cada uma também

necessita do custo da sua interface de comunicação com os módulos subsequentes à ela.

Ou também se há três sub-rotinas relacionadas (uma invocando a próxima), então a

combinação delas pode reduzir o custo de invocações.
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Teste

O projeto de circuito digital no FPGA deve partir do seu modo mais simples, onde

escreve-se os trechos de códigos, testá-lo e garantir que ele corresponda aos seus requisitos

básicos de funcionamento (Tocci et al. 2006).

O projetista realiza testes nos módulos constrúıdos visando abordar todas as si-

mulações posśıveis e verificar se as respostas se adéquam às entradas.

2.1.3 CSoC

É posśıvel também realizar a integração de um processador à tecnologia FPGA. Sistemas

que possuem um sistema computacional (ou seja, sistemas SoC) integrados à uma única

placa na qual inclui um FPGA possui o nome Sistema em Chip Configurável (CSoC, do

inglês Configurable System on a Chip).

Ao utilizar deste sistema, a plataforma FPGA será constitúıda de uma arquitetura

semelhante à exibida na Figura 2.6 onde as setas representam os barramentos de comu-

nicação entre os principais componentes.

Figura 2.6: Visão geral de um SoC FPGA.

A unidade de processamento central nesses tipos de sistemas pode ser utilizada/im-

plementada de duas formas, sendo estas hard e soft cores. O processador hard core

consitui-se de um core fisicamente dedicado, ou seja, isso significa que é um pedaço de

CI que pode estar dentro do próprio circuito de um FPGA ou integrado à sua plataforma
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de componentes possuindo um barramento para a comunicação. Este sistema não utiliza

de recursos do FPGA para a utilização do processador.

Já o processador soft core é implementado por meio da sintetização e mapeamento

de um modelo de um processador no FPGA. Dessa forma, ao invés de ter um circuito

de um processador independente dos componentes da plataforma, tem-se a sintetização

deste dentro do FPGA por meio das Look-up Tables. Assim, o FPGA deve realizar a

construção do sistema junto com o processador utilizando seus recursos de construção

de circuitos digitais na qual passam pelos mesmos passos das demais sintetizações sendo

elas design, mapeamento e sintetização na placa.

Cada tipo de core descrito possui suas próprias vantagens. Ao utilizar um hard

core, é posśıvel utilizar todos seus recursos obtendo máximo desempenho nas atividades

executada. Ao utilizar um soft core permite-se a extensão ou redução da arquitetura

retirando por exemplo módulos de multiplicação e divisão caso o projeto não necessite

dessas operações (Plessl et al. 2003).

Processadores Soft Cores

Devido ao aumento do número de microprocessadores na qual podem ser integrados

em vários SoC de grande porte que necessitam de robustez, percebeu-se também que

havia a necessidade de microprocessadores modificáveis. A variedade dos FPGAs hoje

possibilitou a construção desses componentes tanto comerciais quanto open source em

sistemas SoC, utilizados em aplicações que variam desde computação paralela até rede

de computadores (Kranenburg and Van Leuken 2010).

Um processador hard core após fabricado não possui nenhuma forma de reconfi-

guração que utiliza este CI da sua lógica. Qualquer mudança necessária num projeto

seria necessário realizar uma nova construção da máscara litográfica e uma nova fa-

bricação deste, resultando num processo longo e custoso. E também quando o sistema

completo baseado em processador com suas instruções customizadas já foi mapeado em

um ASIC, a única possibilidade de mudança da aplicação deveria ser realizada em ńıvel

de software, alterando o código da aplicação na memória. Já processadores soft cores

moldam suas instruções customizadas completamente e são úteis quando um determi-

nado hardware não é moldável para os projetos como são os ASICs. Utilizando FPGA

como meio para esses SoCs permite-nos a reconfiguração da lógica interna de forma fácil,

rápida e barata, isso em qualquer estágio de construção do projeto (Rosinger 2004).
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Uma das vantagens do uso de um processador soft core é a sua flexibilidade. Essa

propriedade que já existe em projetos de alto ńıvel permite que projetista utilize apenas

os recursos realmente necessários do processador para sua aplicação espećıfica. Além

disso, essa caracteŕıstica também permite que esses processadores sejam facilmente in-

tegrados com módulos de IP resultando num processo mais rápido no desenvolvimento

de um projeto e um produto final sólido (Rosinger 2004).

MicroBlaze™ é uma famı́lia de configurações comerciais predefinidas, utilizadas como

módulo IP no desenvolvimento de projetos em FPGA com processadores soft core. Ao

adicionar o processador ao projeto, é posśıvel utilizar softwares de desenvolvimento

(como o Xilinx Vivado ou o Altera Quartus II) que não necessitam de experiência prévia

em hardware reconfigurável para desenvolver aplicações para o processador MicroBlaze.

O processador atende aos requisitos de diversas aplicações, incluindo os mercados indus-

trial, médico, automotivo, consumidor e de comunicações pois ele possui configurações

que suportam o comportamento para classes de processadores em tempo-real, para

aplicações em geral e microcontrolador.

Possui um conjunto de instruções de 32 bits e registradores de propósito geral, além

barramento de 32 bits, expanśıvel para 64. É posśıvel também incluir unidade de ponto

flutuante, permitindo o uso do processador adequando melhor ao projeto. Possui suporte

à interface de comunicação AXI, como é exibido na Figura 2.7 (Obeidat and Klenke

2011).

MicroBlaze possui qualidade no componente disponibilizado, suporte e documentação

para o desenvolvedor. Muito dos designs open sources são dif́ıceis de serem modificados

devido suas complexidades, além da falta de uma metodologia de design ou a ausência

de documentação clara. Além de que muitos destes processadores não são portáveis

e só funcionarão em modelos espećıficos de FPGAs. Processadores comerciais como o

MicroBlaze são constantemente escolhidos para uso devido ao fato de terem um preço

relativamente barato ao concorrentes e que estes podem ser facilmente acoplados à um

projeto sintetizável em FPGA (Kranenburg 2009, Kranenburg and Van Leuken 2010,

Rosinger 2004).

Há diferentes formas de conectar um módulo IP em um processador soft core. Cada

aplicação pode ser realizada e implementada tanto como um algoritmo em software

quanto num hardware estrutural e assim, uma mesma porção de código implementado

tanto em hardware e software possui diferentes desempenhos. Ao utilizar uma imple-

mentação em software tem-se seu código sequencial executado pelo processador e na
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Figura 2.7: . Fonte: https://www.avnet.com/opasdata/d120001/medias/docus/

178/UG-AES-A7MB-7A35T-G-Arty-SREC-Bootloader-VIV2015-2-V1.pdf. Acesso:
12/06/2018.

transformação deste em um módulo de hardware pode executá-lo como um módulo de-

dicado e ainda aplicar otimizações de hardware (Rosinger 2004).

Este esquema de IP também permite ao usuário escrever módulos em Verilog e VHDL

que atribui ao processador um barramento local permitindo que o projeto possua inter-

face de comunicação com quase todos os dispositivos conectados como sensores, atua-

dores, sistemas heterogêneos providos externamente ao sistema primário, entre outros

(Kranenburg and Van Leuken 2010).

2.2 Sistemas Computacionais Wearables

Starner em 1996 descreveu sistemas computacionais wearables como sistemas que são

caracterizados pela sua habilidade de reconhecer o ambiente em torno e comportamentos

de seus usuários bem como a situação que os envolvem, e que com esse ńıvel de acesso à

informação computacional, revolucionaria como os computadores seriam usados. Mesmo

que esses sistemas nessa época ainda eram volumosos e inconvenientes por conta de vários

fatores, vários cientistas hoje ainda sustentam essa definição base sobre dispositivos

wearables.

https://www.avnet.com/opasdata/d120001/medias/docus/178/UG-AES-A7MB-7A35T-G-Arty-SREC-Bootloader-VIV2015-2-V1.pdf
https://www.avnet.com/opasdata/d120001/medias/docus/178/UG-AES-A7MB-7A35T-G-Arty-SREC-Bootloader-VIV2015-2-V1.pdf
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Segundo Amorim et al. (2017), Billinghurst and Starner (1999), sistemas computa-

cionais wearables são sistemas que com a possibilidade de ter um computador próximo

ao corpo, proporcionam ao usuário um ńıvel superior de informações contextualizadas

dentro de um ambiente interativo, podendo ser qualquer dispositivo desde sistemas in-

tegrados ao pulso do usuário até mochilas com computadores embutidos. Ou seja, são

sistemas carregados de sensores e/ou atuadores, acoplados ao corpo, e que proveem

medição cont́ınua de parâmetros do estado do usuário ou do seu ambiente ao redor

(Son et al. 2014). Arias et al. (2015) cita que a tecnologia wearable utiliza do pressu-

posto que deve ser usada em roupas ou acessórios e faz parte de um grande movimento

também referenciado como auto quantificado (do inglês quantified self ). Isso refere-se

ao autoconhecimento através de números, propriedade permitida pelo seu uso.

Definições mais formais como a de Gemperle et al. (1998) diz que um produto só

pode ser considerado wearable se possuir a propriedade chamada ‘wearability ’, sendo

esta definida como a interação entre o corpo humano e o objeto wearable estendendo-o

e podendo estar em em movimento devido à necessidade de locomoção do usuário. Esta

mesma propriedade está relacionada a objetos mundanos que usamos cotidianamente

como roupas e acessórios que não são inteligentes. Van Laerhoven et al. (2002) afirmam

que a distribuição de elementos computacionais como sensores em objetos mundanos

em nosso cotidiano adéqua-se à pesquisa denominada por computação ub́ıqua e que isso

também aplica à computação wearable, uma vez que superf́ıcies de roupas também pode

ser uma plataforma de suporte ideal para uma grande quantidade de sensores sabendo

que estes devem ser miniaturizados para que eles não obstruam seu usuário em seu uso.

Já Jóźwiak (2017) define e caracteriza um sistema computacional wearable como um

sistema cyber -f́ısico móvel autônomo. Em outras palavras cyber- é uma combinação dos

termos ‘dispositivo computacional’, ‘rede de computadores’ ou ‘realidade virtual’ com

um segundo termo, no caso o ‘f́ısico’ oriundo de circuitos.

Sensores podem ser considerados o sistema nervoso do wearable para detectar sinais.

Para dispositivos wearables passivos, a existência de sensores é essencial. Já atuado-

res agem em situações onde é detectado sinais de forma autônoma ou a partir de uma

unidade central de controle e assim sendo elementos essenciais para um dispositivo in-

teligente ativo (Starner 1996). Isso significa que tais dispositivos registram e reportam

informações sobre o ambiente situado, podendo ser desde avaliação de atividades f́ısicas

até padrões de sono. Podem educar e motivar indiv́ıduos a fim de terem melhores

hábitos, saúde e segurança, por exemplo (Patel et al. 2015). As informações coletadas

podem variar desde um simples batimento card́ıaco e dados de temperatura e umidade
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até dados senśıveis como a localização atual do próprio usuário e seus hábitos cotidianos.

É exibido na Figura 2.8 uma ilustração de um sistema wearable hipotético composto

por vários itens como sensores espalhados em seu corpo que ao movimento do usuário

são estimulados e geram informações à central, e componentes piezo-electric integrados

ao sapato energizando o sistema wearable com o caminhar (Kern et al. 2002, Kymissis

et al. 1998, Van Laerhoven et al. 2002).

Figura 2.8: Exemplificação de alguns tipos de dispositivos dentro de um sistema wearable.
Fonte: Plessl et al. (2003).

2.2.1 Caracteŕısticas Funcionais de um Wearable

A caracterização de um dispositivo computacional wearable é feita acordando às classi-

ficações pré-estabelecidas relacionadas às suas funcionalidades e requisitos de hardware.

O mercado possui um número considerável de dispositivos wearables que são utiliza-

dos em inúmeras áreas, e mesmo que cada equipamento separado tenha suas próprias ca-

racteŕısticas, muitas soluções em hardware compartilham uma arquitetura e organização

interna de recursos implementados comum. Esses detalhes também podem ser expandi-

dos às caracteŕısticas relativas à recursos de sistemas operacionais, no qual dispositivos

wearables podem ser classificados além de seus componentes de hardware internos como
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suas funções de desempenho, como representado pela Figura 2.9 (Amorim et al. 2017,

Delabrida et al. 2016).

Figura 2.9: Classificação de sistemas wearables. De um extremo existe os dispositivos
dependentes de interfaces de usuário e do outro os dependentes de entrada e sáıda
de sinais enquanto entre eles, o leque de combinações posśıveis. Fonte: Adaptado de
(Amorim et al. 2017).

De um lado existem os dispositivos dependentes de interfaces, possuindo alta de-

pendência de operações que fazem referência à comunicação de informação e interação

ao usuário sobre sua situação e dessa forma, tais dispositivos provê respostas sobre as

interações do usuário. Focam principalmente em tarefas para renderização em displays

como por exemplo equipamentos de realidade virtual e aumentada para implementação

de objetos tridimensionais.

De outro lado, existem os dispositivos dependentes de entrada e sáıda de sinais.

Atuam principalmente com o est́ımulo por algum dado oriundo de outro dispositivo

ou do ambiente situado, enviando este dado interpretado à uma nuvem respeitando

restrições de tempo-real. Isso se da pela utilização de sensores acoplados ao wearable

que podem exigir uma boa vazão de dados e pequena latência como são os monitores de

atividade remota, situação na qual cria-se o ambiente perfeito para o termo conhecido

por IoT (do inglês Internet of Things).

Entre dispositivos dependentes de interfaces de usuário e dispositivos de entrada e

sáıda de sinais existem os dispositivos que possui a caracteŕıstica de serem h́ıbridos. São

dispositivos que sua natureza é executada sobre caracteŕısticas de ambos os extremos

citados. Dispositivos como smartwatches e fitness trackers são exemplos de tais disposi-

tivos h́ıbridos, onde possuem restrições de equalização à prioridade dada pelo dispositivo

para ambas as operações de interface com o usuário e manipulação de sinais de entrada

e sáıda.

A separação dos conceitos computação wearable e IoT ainda não estão claros segundo

a bibliografia cient́ıfica. Sistemas operacionais de propósito espećıfico para ambientes
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wearable são comumente focados em um único tipo de seguimento de produto como os

smartwatches, sendo que proporcionam aos desenvolvedores um meio para sua aplicação

final além de entregar um produto de alta qualidade. Também, atualmente não existe

nenhum sistema que satisfaça todos os requisitos apresentados (Amorim et al. 2017).

2.2.2 Miniaturização e Consumo Energético

O meio cient́ıfico já estuda wearables há várias décadas como é reportado em trabalhos

cient́ıficos de autores como Sutherland (1968), Mann (1996) e Mann (1997). Entretanto,

sua comercialização só foi realizada após a miniaturização dos componentes eletrônicos

bem com a melhoria na eficiência energética dos mesmo. Esse fenômeno fica claro

na percepção do crescente espaço ganho recentemente pelos smartwatches, fitness trac-

kers, óculos inteligentes, equipamentos de realidade virtual e aumentada e outros nas

indústrias e nas atividades pessoais de usuários.

Essa restrição de tamanho geralmente significa que a própria qualidade do equipa-

mento também está comprometida, o que leva ao projetista utilizar de muitos atuadores

e sensores simplistas no design de um novo produto (Van Laerhoven et al. 2002).

Dispositivos móveis no antigos necessitavam de sistemas de energização inteligente

para seu funcionamento. Entretanto, baterias adicionavam ao seu projeto tamanho, peso

e inconveniência. Sobre isso, várias pesquisas foram realizadas de forma a aproveitar o

consumo de energia para que o produto possa operar por um peŕıodo de tempo maior e

com a interação mais flúıda com o usuário (Starner 1996).

Também existe sistemas wearables que são constrúıdos por meio de electronic tex-

tiles, também conhecidos como, que interconectam eletrônicos em tecidos. Com isso o

produto é fisicamente flex́ıvel em um tamanho que tipicamente não pode ser alcançado

facilmente com outras técnicas de fabricação eletrônicas. Com esse tipo de construção,

os componentes e suas interconexões são menos viśıveis e não suscet́ıveis a se emaranhar

em objetos ao seu redor ou atrapalhar a experiência do usuário. Também são facilmente

adaptados às rápidas mudanças em tecnologias computacionais e sensoriais de aplicações

espećıficas (Starner 1996).

Como seu sistema pode ser composto por um conjunto de nós distribúıdos, utiliza-

se de uma rede de comunicação centralizada num módulo principal realizando a troca

de informações entre esses dispositivos. Quanto mais dispositivos e componentes como

sensores e atuadores conectados no projeto, mais a comunicação torna-se necessária para
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projeto do sistema e consequentemente mais complexo ele fica. Com isso, tem-se então

um computador embarcado em um ambiente mobile interagindo com o ambiente ao seu

redor, e caso o sistema possua vários nós, a comunicação sem-fio tende a ser a tecnologia

predominante por causa da necessidade de mobilidade (Kern et al. 2002, Kymissis et al.

1998, Plessl et al. 2003, Van Laerhoven et al. 2002).

Como esses dispositivos representam uma parte da heterogeneidade da classe de SE,

também estão sujeitos às várias restrições de design relacionadas à tal classe, sendo elas

desempenho e gasto energético consciente (Jóźwiak 2017, Plessl et al. 2003):

Desempenho: Sistemas wearables executam tarefas de computação intensiva que con-

sideram restrições de tempo-real onde não realizando-as, o sistema torna-se ina-

plicável. Assim, requer-se um desempenho que seja viável para a execução de suas

tarefas;

Gasto Energético: Da mesma forma, é essencial em um sistema manter-se ativo e

funcional num certo peŕıodo de tempo. Como a eficiência energética está relaciona

ao total de energia necessário para computar uma tarefa, o design do gasto de

energético de um sistema conduz inúmeros desafios. Gerenciar esse gasto também

é um item a ser considerado na construção de um produto. Ao alterar os padrões de

desempenho de um sistema, consequementemente seu padrão energético também

é alterado;

Flexibilidade: Considera-se o fato de que o dispositivo por ter sua wearability, deverá

ser utilizado em situações altamente dinâmicas. Isso fica claro na necessidade na

qual os requisitos de aplicação variam de acordo com as escolhas do usuário, mas

também com o contexto e local utilizado. Outro, é no fato de que o usuário troca

de roupas constantemente e com isso os dispositivos devem ter a capacidade de

serem acoplados e removidos, neste caso.

Deve-se lembrar também de requisitos básicos de todos os embarcados, isso é,

critérios como confiabilidade, disponibilidade e fatores dependentes de sua forma

como volume e peso.

2.2.3 Aplicações

Wearables eram utilizados inicialmente para fins de tecnologia militar. Ao serem intro-

duzidos ao público, estes equipamentos começaram como itens de elegância e atualmente
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suas aplicações são voltadas para cuidados com a saúde e áreas da medicina, mostrando

como o uso desses dispositivos é posśıvel detectar ou auxiliar o usuário na melhora de

hábitos quanto para aux́ılios na execução de tarefas espećıficas em uma empresa, por

exemplo (Chan et al. 2012).

As áreas são as mais diversas como por exemplo para extensões ou reposições de capa-

cidades humanas, para sistemas sociais (health-care inteligente), automotivo, industrial

(monitoramento) e aplicações comerciais como realidade aumentada para informações

tuŕısticas. Também é fact́ıvel que wearables possam ter mobilidade inerente ou ser

transportados para outros sistemas, industriais ou naturais (incluindo humanos), sendo

autônomos em termos de funcionalidade (Jóźwiak 2017).

Alguns dos dispositivos são fabricados para indiv́ıduos que já são motivados pela

mudança de hábito ou que são utilizados para operarem em saúde e segurança de orga-

nizações, empregados, com a motivação de melhorarem o desempenho dos respectivos

usuários. Muito dos comportamentos para uma boa saúde e segurança poderiam ser

direcionados para uma melhora significativa na saúde da população se tais dispositivos

fossem utilizados com frequência e sem interrupções nas atividades (Patel et al. 2015).

Não só podem trabalhar de forma autônoma mas também podem ser um artefato

de um sistema inteligente maior como computadores, smartphones ou até mesmo com-

putação na nuvem, criando cada vez mais um sistema mais inteligente, complexo e

interativo com o usuário ou com a demanda da empresa (Jóźwiak 2017). Como exem-

plo, para uso medicinal uma plataforma sensorial composta de uma luva inteligente

para medições multiparamétricas do sistema nervoso, possibilitando o estudo de status

cognitivo e f́ısico é exibida na Figura 2.10.

Ao utilizar um dispositivo wearable é posśıvel também auxiliar e principalmente

melhorar o desempenho de usuários nas mais diversas aplicações como por exemplo

manutenção de aeronaves, assistência de navegação e inspeção veicular (Billinghurst

and Starner 1999). Um exemplo de interação que posśıvel com o uso de smartphones

é exibido na Figura 2.11 onde investigou-se o efeito de frequência de amostragem de

auto-relatos de duas atividades de rotina, sendo elas sentar e andar.

O estudo da computação wearable no meio industrial foi motivado pela observação

de que os sistemas móveis comuns não eram usáveis nas situações onde os usuários

precisavam de foco em suas tarefas. Assim, a maioria das definições gerais de um sistema

computacional industrial wearable são definições funcionais de um sistema que pode ser

usado em certo tempo, em qualquer lugar, e que não o distrai de suas interações com o
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Figura 2.10: Ambulatório Wearable. Uma instrumentação ambulatorial composta de
roupas, luvas e dispositivo de pulso. Fonte: Lmberis and Dittmar (2007).

mundo real para a realização de suas tarefas espećıficas (Lawo et al. 2007). Um exemplo

é exibido na Figura 2.12.

Patel et al. (2015) aponta também quatro pontos que ainda representam problemas

para o desenvolvimento e uso dos dispositivos wearable e sua estabilização no cotidiano

dos usuários. O primeiro é que uma pessoa deve ser motivada suficientemente para

querer o dispositivo e estar disposta a utilizá-lo. Segundo, uma vez adquirido um dis-

positivo wearable o usuário deve lembrar constantemente de utilizá-lo e ocasionalmente

recarregá-lo caso necessário. Terceiro empecilho é que a maioria dos dispositivos devem

ser aptos a registrar de forma acurada os dados de seu ambiente utilizado sensores e

aturadores. E por último, assumindo que a informação for lida com acurácia, os dados

devem também serem apresentados ao usuários de forma compreenśıvel para o enten-

dimento das atividades realizadas e também motivando o uso cont́ınuo do dispositivo.

Dessa forma, mesmo que eles tenham grande potencial para facilitar a vida de usuários,

a mudança não ocorre somente pelos dispositivos, necessitando uma grande demanda do

hábito do usuário para seu uso.

Mas estudos como o de Cornelius et al. (2014) mostram que utilização de dispositivos

eletrônicos inteligentes nas redes de área corporal (do inglês body area network) são

cada vez maiores para monitoramento da saúde, assistência pessoal, entretenimento e

automação residencial (Cornelius et al. 2014).

Um exemplo de seu potencial crescimento é no interesse cada vez maior de usuários

tanto para uso quanto para desenvolvimento destes. Merkouris and Chorianopoulos
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Figura 2.11: Plataforma sensorial wearable com a utilização de um telefone celular para
interação. Fonte: Klasnja et al. (2008).

Figura 2.12: Wearable que permite a visualização e manuseio de projetos virtuais por
meio de realidade aumentada. Fonte: Dunston and Wang (2005).

(2015) em seu trabalho, avaliou experimentalmente a comparação dos benef́ıcios da

computação robótica e wearable como plataforma meio além de computadores comuns
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no ensino de programação de dispositivos para crianças. Avaliaram atitudes e emoções

dos estudantes antes e depois dos uso das plataformas de desenvolvimento e conclúıram

que utilizar computação obliqua como meio para aprendizagem de programação de com-

putadores é mais efetiva que o ensino de desenvolvimento para plataformas desktop

utilizadas geralmente. Citam também que mesmo que desenvolvimento para dispositi-

vos wearable não tenha sido tão motivador comparado com a plataforma robótica, ainda

sim apresentou-se mais interesse nas crianças que plataformas desktop.

Além desses dispositivos, existe também desenvolvimentos de produtos wearables que

envolvem módulos em hardware reconfiguráveis. Essa união permite que o wearable uti-

lize recursos de hardware reconfigurável para suas tarefas além de poder se constrúıdo

em totalmente nessa arquitetura sistêmica. O fruto dentre essas tecnologias nos permite

alcançar maior poder de processamento com eficiência energética que processadores e

microcontroladores tradicionais (Plessl et al. 2003). DeMarco (2011) cita que enquanto

adicionar a tecnologia de um FPGA em um projeto wearable pode ter parecido compli-

cado no design, o FPGA fez com que fosse posśıvel expandir facilmente as capacidades

do sistema wearable em momentos futuros. Um exemplo de conceito de uso é exibido

na Figura 2.13 onde é descrito de forma esquemática um sistema para o monitoramento

fetal domiciliar. Caracteriza-se por uma unidade wearable e uma estação de dock. É

composto por um gravador colocado no na região do umbigo. Um primeiro estágio

opera um pré-processamento analógico com um FPGA extraindo a série, selecionando

o canal com o melhor conteúdo de informação e os envia para o dock através de uma

conexão Bluetooth. O dock armazena as gravações em uma memória e as envia para o

hospital através da linha telefônica.
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Figura 2.13: Monitoramento fetal domiciliar utilizando um FPGA e comunicação sem-
fio. Fonte: Fanelli et al. (2010).



Caṕıtulo 3

Metodologia

O documento proposto tem como objetivo descrever a pesquisa realizada sobre o partici-

onamento de alguns algoritmos candidatos situados em ńıvel de software de um wearable

para o ńıvel de hardware, na qual buscava do aumento de desempenho em tempo sem

aumento significativo em uso de recursos de hardware reconfigurável ou gasto energético.

Dessa forma, o Caṕıtulo 4 apresentará as teorias matemáticas necessárias para a

compreensão do particionamento hardware e software, bem como o parâmetro utilizado

como meta para a obtenção do desempenho, visando os problemas encontrados no de-

senvolvimento de um sistema computacional wearable como recursos finitos.

No Caṕıtulo 5 é descrito como será prototipado o wearable utilizado para os testes

laboratoriais. O wearable escolhido para avaliação foi um capacete inteligente que visa

a identificar objetos que se aproximam pelas costas do usuário, notificando-o para que

tome uma providência e evite um posśıvel acidente. Será composto também de um

comunicador sem-fio para o aviso e de um sensor de distância.

A partir desse protótipo, serão selecionados alguns algoritmos de processamento de

dados espećıficos para serem adicionados ao projeto e assim serem testados tanto em

projetos totalmente em ńıvel de software quanto projetos que possuam módulos parti-

cionados em hardware.

Para uma melhor comparação dos resultados, outros parâmetros no protótipo serão

variados de forma a verificar a consistência dos resultados obtidos por cada algoritmo,

em ambos os casos do particionamento. Parâmetros como tamanho de buffer interno e

quantidade de sensores do wearable serão variados cada um em três valores diferentes

29
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formando nove situações de teste para cada algoritmo, em ambos os casos em hardware

e software. Dessa forma cada algoritmo em sua versão hardware e software será testado

com nove variações de protótipo diferentes.

A fim de reproduzir a simulação à uma situação real, o wearable será afixado em

um ponto no espaço e um objeto móvel será aproximado e afastado de certo em certo

tempo. O movimento mecânico será feito por um humano, a fim de aproximar mais ainda

aos movimentos reais. Serão realizados 30 repetições de aproximação e afastamento de

objetos perante o wearable em todas as nove variações de cada algoritmo candidato

testado.

Como o propósito deste documento é cálculo do gasto energético e de recursos do

wearable para a obtenção desempenho, todos os testes foram feitos com foco no uso dos

recursos do FPGA e seus resultados serão comentados no Caṕıtulo 6.

O cálculo de recursos e gasto energético utilizado serão providos pelo software de

desenvolvimento de projetos para FPGA, por obterem valores referentes ao projeto cons-

trúıdo. Para o cálculo dos valores energéticos, estabeleceu-se via software que o wearable

seria utilizado em ambientes normais de temperatura, umidade, pressão e velocidade de

ventos, evitando casos estremos de frio ou calor. Os valores de energia são estipulados

segundo tais especificações e entregues como uma estimativa média do total energético

gasto pela placa para executar as tarefas. Já para recursos alocados, o software de

construção de projetos exibe os valores exatos de Look-up Tables, Look-up TableRAM e

Flip Flops de recursos utilizados para a formação de todos os tipos de expressões, ins-

tanciações, multiplexadores e registradores necessários para o funcionamento do projeto

descrito.

Para as análises de desempenho avaliou-se separadamente os tempos de cada um dos

cinco sistemas com seus respectivos algoritmos, tudo isso em cada variação de protótipo

comparando os valores médios de tempo em particionamento hardware e software. O ga-

nho de desempenho é avaliado segundo as regras de performance sistêmica estabelecidas

anteriormente nas definições matemáticas do Caṕıtulo 4.



Caṕıtulo 4

Prinćıpios do Particionamento de

Sistemas Gerais

A seguir, serão descritos alguns tópicos seguindo conceitos estabelecidos pelo livro de

Sass and Schmidt (2010) e utilizado por várias outras pesquisas como Arató et al. (2003,

2005), Ben Haj Hassine et al. (2017), Mann et al. (2007).

É posśıvel descrever sistemas livre de especificações formais de software ou hardware

por meio de descrição de protótipos simples, conhecidos como Design Referencial de

Software (DRS). Como um algoritmo pode ser representado em forma de grafo de rotinas,

pode-se então associar o DRS da rotina com o uso da teoria de grafos (Mann et al. 2007),

em resultando num Gráfico de Controle de Fluxo (GCF). Ele é definido por

C = (B,F ) (4.1)

onde B são vértices que representam tarefas constitúıdas de sub-rotinas bi e F são

arestas que indicam a todas as possibilidades de caminhos entre as tarefas.

A decomposição de um DRS pode gerar dois componentes sendo uma porção a ser

realizada em hardware e outra executada em software. Essa de divisão é chamada de

Particionamento Hardware e Software.
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4.1 Definição Formal do Problema de Particionamento

Hardware e Software

Modelando as rotinas do software utilizando o GCF, tem-se que o conjunto de GCF

consiste em um Grafo de Chamada (GC), ou seja, C = {C0, C1, . . . Cn−1} onde Ci =

(Bi, Fi) representa o GCF de uma tarefa i, como mostrado na Equação 4.1. Sendo

assim, o grafo estático de chamada da aplicação completa é descrito por A = (C,L)

onde A representa uma aplicação espećıfica e L ⊆ C ×C é um subconjunto do produto

cartesiano dos GCF, ou seja, duas tarefas são relacionadas se podem ser determinadas

no tempo de compilação que a tarefas i tem potencial de invocar a tarefa j, ou seja,

(Ci, Cj) ∈ L.

Conceitos básicos definidos, tem-se que uma partição S = {S0, S1, . . . Si} sendo i a

quantidade de sub-partições desejadas. Uma partição S de um conjunto universal de

tarefas U é definida como um conjunto de subconjuntos de U sendo este o conjunto de

todas as tarefas, ou seja ⋃
S∈S

S = U (4.2)

∀S, S ′ ∈ S | S ∩ S ′ = ∅ (4.3)

∀S ∈ S | S 6= ∅ (4.4)

Textualmente, a Equação 4.2 descreve que cada elemento de U é um membro de pelo

menos um subconjunto S ∈ S e as Equações 4.3 e 4.4 especificam que os subconjuntos

S ∈ S são emparelhados disjuntos e não vazios. Em outras palavras, cada elemento

do nosso universo U termina exatamente em um dos subconjuntos de S e nenhum dos

subconjuntos são vazios.

Com isso, é posśıvel aplicar o formalismo matemático acima a nossa aplicação wea-

rable A. A partição original da aplicação é

S =

{b0, b1, . . . bi−1}︸ ︷︷ ︸
tarefa C0

, {bi, bi+1, . . . }︸ ︷︷ ︸
tarefa C1

, . . .
{
bj, bj+1, . . .

}︸ ︷︷ ︸
tarefa Cn−1

 (4.5)
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Esta partição não possui subpartições já que todos as tarefas estão mapeadas em ńıvel

de software. O propósito é a reorganização do conjunto U e então mapeá-los em um novo

S ′ = {S0, S1} na qual representa a partição na qual existe dois grupos, respectivamente

os ńıveis hardware e software. Dessa forma, tem-se uma nova partição S ′ gerando uma

nova aplicação A′ = (C ′,L′), inferida a partir da reorganização da partição S.

Assim, deve-se mapear cada subconjunto de S ′ para ambos hardware e software,

como é exibido abaixo

S ′ =


{
bj, bj+1, . . . bk−1

}︸ ︷︷ ︸
tarefa Cq

{bk, bk+1, . . . }︸ ︷︷ ︸
tarefa Cr

. . .

︸ ︷︷ ︸
software

; {b0, b1, . . . , bi−1}︸ ︷︷ ︸
tarefa C0

{
bi, bi+1, . . . bj−1

}︸ ︷︷ ︸
tarefa Cp

. . .

︸ ︷︷ ︸
hardware


(4.6)

4.2 Desempenho como Guia ao Particionamento

4.2.1 Ganho de Desempenho

Diferente do mundo software onde tem-se análise de ordem de complexidade das aplicações,

em hardware não possui-se um guia geral para comparação.

O ganho ao comparar uma solução hardware e software contra uma solução pura-

mente software, é tipicamente mensurado como speedup representado por γ. Isso per-

mite comparar recursos contra outros para determinar melhores desempenhos, exibido

na Equação 4.7.

γ =
hardware speed

software speed
=

1
hardware time

1
software time

=
software time

hardware time
(4.7)

Dessa forma é posśıvel comparar aplicações totalmente em ńıvel de software com

aplicação que utilizam recursos em hardware. Para que o algoritmo em ńıvel de hardware

tenha maior desempenho, deseja-se que γ > 1.
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4.2.2 Recursos Finitos em Componentes Eletrônicos

Um FPGA terá um valor escalar total rFPGA, que representará o total de números

de recursos dispońıveis. Então r(i) pode ser usado para representar a quantidade de

recursos por cada algoritmo i. Tem-se que
∑

i∈D r(i) < rFPGA restringe quão largo r

pode crescer, onde D é o conjunto dos códigos candidatos.

Uma t́ıpica plataforma FPGA tem múltiplos tipos de recursos além de Look-up Tables

como memória, blocos DSP, etc., sendo a quantidade de recursos de cada tecnologia

representados matematicamente por

~rFPGA =



rLogic Cells

rMemory

rDSP

...

rn−1


(4.8)

e com isso,
∑

i∈D ~r(i) < ~rFPGA.

4.3 Avaliação do Wearable

Primeiramente, a avaliação de recursos será realizada em cada módulo separadamente,

gerado pelo HLS. Cada algoritmo candidato i, definido neste documento por Ai, será

avaliado quantitativamente em recusos utilizados para a sua construção.

Em seguida, este módulo será atribuido no projeto completo já com processador e

os demais módulos que são necessários para o funcionamento do wearable. Esse pro-

duto final será chamado de sistema S i. Da mesma forma que cada módulo separado

será avaliado, além de desempenho do wearable, os recursos do sistema também serão

contabilizados e avaliados devido ao fato de que cada módulo Ai em seu sistema S i terá

seu próprio barramento para passagem de informações, resultando em diferentes valores

em alocação de recursos do FPGA. Sabendo disso, para a realização da avaliação dos

sistemas, como descrito no Apêndice A, construiu-se um sistema Ss para testes sem

adição de módulos de hardware particionados, e também um novo sistema S i para cada

módulo particionado Ai. Assim, ao invés de ter um sistema com todos os módulos
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juntos, criou-se n sistemas que possuem seus próprios módulos de hardware A.

Tendo um sistema para cada módulo gerado, permite-se avaliar separadamente cada

novo sistema wearable com seu próprio módulo e ao final compará-los.



Caṕıtulo 5

Protótipo de Capacete para Segurança

de Ciclistas

Para a realização de testes, utilizou-se de um protótipo wearable na qual atua como um

capacete inteligente que realiza verificações da distância de objetos nas costas do ciclista,

alertando-o de posśıveis riscos de acidentes. Caso esteja em situação de risco, o capacete

emite sinais visuais luminosos, além do envio de aviso para um segundo dispositivo como

um smartphone alertando-o de sua situação.

5.1 Algoritmos Candidatos aos Particionamento

Como é exibido na Figura ??, o GC do wearable constitui-se de leitura das distâncias,

cálculo de risco e aviso ao usuário. Cada ciclo completo neste grafo é considerado uma

iteração do sistema wearable.

O particionamento foi avaliado em duas seções principais sendo elas a de leitura e de

processo de situações, constituindo-se de quatro áreas diferentes para particionamento

e em seguida sua análise (itens pontilhados na Figura ??).

Os algoritmos Ai candidatos ao particionamento serão:

• AEs Análise Estat́ıstica (Algoritmo B.1): calculará valores de desvio padrão e

variância dos valores no buffer ;

• ALa Lagrange (Algoritmo B.2): interpolará novas distâncias a partir dos dados do

36



Protótipo de Capacete para Segurança de Ciclistas 37

buffer ;

• ANP Números Primos (Algoritmo B.3): avaliará se a soma das distâncias lidas

correspondem aos números primos. Este algoritmo foi posto única e exclusivamente

para verificação de desempenho;

• ARi Processamento de risco (Algoritmo B.4): com os resultados obtidos na leitura

de sensores, realiza a verificação de risco retornando valores booleanos.

As Figuras 5.1 e 5.2 a seguir ilustram como comportará cada sistema de teste.

Figura 5.1: Sistema com o algoritmo Ai em ńıvel de software.

O algoritmo Ai encontra-se na memória como todo o resto de código que será execu-

tado pelo wearable. Dessa forma, quando o algoritmo for solicitado pelo soft-processador

do projeto, ele realizará os cálculos lendo o algoritmo da memória. Todos os Ai em suas

versões em software serão testados num mesmo sistema necessário apenas a recompilação

e substituição do código na memória pelo novo Aj sendo os testes referenciados neste

sitema como Ss.

Ao realizar o particionamento do algoritmo Ai, gera-se um novo módulo de hardware

do Ai usando HLS. Após adicioná-lo ao sistema, o wearable utilizará funções de chamada

por meio do protocolo AXI para solicitar operações desse algoritmo, não necessitando

mais o código em memória RAM. Assim, como cada Ai possui seu próprio módulo e sua

interface de comunicação, decidiu-se desenvolver um sistema Sj para cada algoritmo Ai

em sua versão em ńıvel de hardware.

Assim, resumindo, Ss é o sistema de testes para todos os algoritmos Ai em softwares,

não possuindo nenhuma adição de implementação sintetizável de hardwares particiona-
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Figura 5.2: Sistema com o algoritmo Ai particionado para o ńıvel de hardware.

dos. Para os testes com particionamento em hardware, serão utilizados outros sistemas

sendo um para cada algoritmo particionado, permitindo avaliar recursos alocados em

suas construções e no sistema wearable por completo.

5.2 Tecnologias e Variações para Realização de Testes

A plataforma FPGA utilizada para sintetização foi uma Arty A7-35T, com 32 mil Look-

up Tables (LuTs) sem um processador hard core, ou seja, um controlador/processador

f́ısico dedicado. Para isso, utilizou-se do sistema soft-processor MicroBlaze para proces-

samento do código em software e comunicação com hardware.

Todos os algoritmos foram constrúıdos utilizando a ferramenta HLS e incorporados

ao projeto base com construções de circuitos digitais assistidos pelo computador. Esses

são encontrados nos softwares Vivado Design Suite e Xilinx Software Development Kit.

A comunicação entre hardware e software foi feita utilizando interface AXI. A medição

de distância foi realizada com um sensor ultrassônico e a comunicação com o segundo

dispositivo usou com o Bluetooth Low Energy.

A fim de fazer diferentes análises dos particionamentos, constuiu-se um protótipo

modular para a realização de análises de desempenho sobre cada uma de suas variações.

Os itens modulados são:

Número de Sensores de Distância: testes serão realizados com um a três sensores.

Detalhe que não aumenta-se a angulação de percepção, mas sim a exatidão dos
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dados lidos;

Buffer de Cada Sensor de Distância: buffer de leituras lidas com tamanho 5, 10 e

15 para processamento das distâncias de cada sensor. Representam a quantidade

de leituras que serão feitas para cada sensor, armazenando-as num vetor, na qual

será utilizado como parâmetro para as operações que serão particionadas.

Dessa forma, sobre cada código candidato foi realizado testes segundo tais variações,

tanto em hardware, quanto em software.

Para os testes realizou-se um procedimento, tendo como base a Figura 5.3. Como

o experimento foi realizado em laboratório, utilizou-se da escala de cent́ımetros para

as análises e dessa forma, será considerado uma distância insegura valores menores ou

iguais à 30 cent́ımetros.

Figura 5.3: Simulação de aproximações de objetos ao ciclista segundo as respectivas
áreas de segurança definidas.

Cada experimento foi realizado no decorrer de 12 iterações (Figura ??). Os principais

passos do teste são:

• Passo 1, executado na Iteração 1: o ciclista, encontra-se a uma distância de

130 cent́ımetros do objeto, sendo sua situação declarada como segura;

• Passo 2, executado na Iteração 4: o testador inicia um movimento de apro-

ximação1 do objeto ao ciclista chegando a ultrapassar o limite mı́nimo de 30

cent́ımetros. Nisso, a situação do ciclista passa a ser de risco;

• Passo 3, executado na Iteração 6: o objeto ainda encontra-se próximo ao

ciclista;

• Passo 4, executado na Iteração 9: o objeto é afastado novamente do ciclista

para 130 cent́ımetros, retornando à situação segura;

1Tanto o movimento de aproximação quanto o de afastamento são realizados manualmente por
humanos, simulando a situação real de um ciclista em seu meio.



40 Protótipo de Capacete para Segurança de Ciclistas

• Passo 5, executado na Iteração 12: última leitura para testes. O objeto

encontra-se longe ou é inexistente e o ciclista permanece em situação segura.

As iterações não citadas representam a permanência do estado da iteração anterior

à ela.

Este teste foi realizado em cada análise de particionamento com sua variação de

módulo. Ou seja, para cada um dos quatro algoritmos, em todas suas variações de

sensores e buffer, um total de 36 situações diferentes para hardware e software serão

feitos 30 testes para cada uma dessas situações, para análises estat́ısticas de desempenho.

Como a pesquisa tem o objetivo de avaliar o desempenho dos algoritmos candidatos

em hardware e software, os tempos de envio de dados e atuação dos sensores foram

descartados.



Caṕıtulo 6

Resultados

6.1 Recursos Alocados para Ai

Os valores exibidos pela Tabela 6.1 quantificam os recursos utilizados para a geração de

cada algoritmo Ai particionado em hardware.

Tabela 6.1: Recursos de FPGA alocados para cada código particionado utili-
zando HLS.

Expressões Instâncias Multiplexadores Registradores Total

LuTs F.Fs LuTs F.Fs LuTs F.Fs LuTs F.Fs LuTs F.Fs

AEs 52 0 1948 1474 364 0 0 394 2364 1868
ALa 128 0 2048 1425 309 0 0 479 2483 1904
ANP 1826 0 486 552 236 0 0 527 2448 1079
ARi 18 0 120 82 15 0 0 34 153 116

Em cada linha exibe-se os valores de alocação referentes a cada algoritmo, sendo os

algoritmos Estat́ıstico AEs, Lagrange ALa, Números Primos ANP e Risco ARi. Já as co-

lunas exibem para quais propósitos determinados recursos em hardware foram utilizados

na qual são expressões, instâncias, multiplexadores e registradores, todos formados das

tecnologias de Look-up Tables e Flip Flops. Na última coluna é contabilizado o total de

gastos de cada hardware gerado.

Analisando a Tabela 6.1, é posśıvel perceber que o algoritmo de Lagrange ALa é o

módulo particionado que utiliza mais recursos dentre todos. Mesmo assim, será posśıvel

ver a seguir que mesmo ao incorporar cada módulo particionado em seus sistemas, seu

sistema (SLa) não foi o maior em termos de utilização de recursos de FPGA;

41



42 Resultados

Em contrapartida, o ARi foi o que menos utilizou recursos.

6.1.1 Recursos Alocados e Gasto Energético Para Cada Sistema Sj

A Tabela 6.2 exibe os valores de alocação e gasto energético sobre cada sistema Sj

utilizado para teste.

Tabela 6.2: Recursos e gastos energéticos utilizados em todos os sistemas com-
pletos.

Look-up Table Look-up TableRAM Flip Flop Chip Power

Dispońıvel 20800 9600 210 -

Ss 11991 1781 11612 0,922W
SEs 13640 1822 13080 0,972W
SLa 13502 1808 13193 0,968W
SNP 12959 1782 12559 0,933W
SRi 12109 1781 11742 0,929W

As informações exibidas pelas colunas descrevem alocação de Look-up Tables, Flip

Flops e Look-up TablesRAM e o gasto energético médio (Chip Power) de cada um dos

sistemas wearables testados no protótipo. O valor total de recursos dispońıveis pela

plataforma FPGA é exibido na primeira linha e as demais o valor alocado segundo cada

sistema.

Assim, percebeu-se que ao comparar sistemas totalmente em software com sistemas

com módulos particionados em hardware, a maior diferença na utilização de recursos

entre sistemas completos foi sobre as partições do algoritmo candidato Estat́ıstico Ss e

SEs que é de 5,5%. Isso pois, enquanto o Ss utilizou 45,3% do total de Look-up Tables

dispońıveis (ambas Look-up Tables e Look-up TablesRAM) para a confecção do sistema

no FPGA, SEs que ainda inclui o módulo em hardware, utilizou 50,8%.

Essa diferença entre recursos alocados também está presente na forma em que a

interface de comunicação está sendo utilizada em seus módulos. Mesmo AEs não seja

o maior módulo, seu sistema SEs foi, indicando que a construção de sua interface de

comunicação requisitou grande quantia de recursos;

Comparando o gasto energético dos sistemas particionados com o sistema em soft-

ware, o maior gasto também é de SEs, necessitando de 5,4% Watts a mais que Ss.
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O sistema com o módulo Lagrange em hardware (SLa) teve a menor diferença, utilizando

0,7% Watts a mais que Ss.

6.2 Desempenho

A Figura C.1 situada no Apêndice C, exibe os valores obtidos das análise de desempenho

entre hardware e software (conforme a metodologia apresentada na Seção 4.2). Mostra-

se todos os algoritmos separados em quadros, bem como suas variações de sensores e

buffer.

No eixo das abscissas tem-se Sen e Buf representando a variação de sensores e do

tamanho de buffer no protótipo, respectivamente. Já no eixo das ordenadas exibe-se o

valor performático dos 30 testes para cada uma das 36 situações, segundo a Equação 4.7.

Como é posśıvel ver nos respectivos quadros, os sistemas Número Primo e Risco (SNP

e SRi) obtiveram um ganho de desempenho considerável e estável, comparado com suas

versões não particionadas, sendo em média 9,6% e 17,8% mais eficiente em suas tarefas

respectivamente.

Da mesma forma, mesmo com o sistema Lagrange (SLa) exibindo resultados não-

estáveis nas variações como os de SNP e SRi, 87% dos testes realizados obtiveram maior

desempenho em hardware. A média final de desempenho desde sistema superou a versão

em software em 41,6%.

Além da Figura C.1, os valores médios também podem ser lidos pela Tabela 6.3.

Cada linha desta tabela representa um quadro da Figura C.1 e como complemento, na

última coluna (x̄) tem-se uma média de desempenho de cada algoritmo em todas as suas

variações de teste.

O algoritmo Estat́ıstico (SEs) em três situações de variação de protótipo não utilizar

o particionamento resultava em maior desempenho, sendo seu desempenho 45,5% igual

ou melhor para o sistema totalmente em software. As variações que software obteve mais

desempenho foram: [Sen 1; Buf 5], [Sen 2; Buf 5] e [Sen 2; Buf 10]. Em contrapartida,

a média dos resultados de teste de todas as variações de protótipos mostram que ainda

assim esse sistema foi 2,2% mais eficiente em hardware que software.

O baixo resultado no desempenho do sistema SEs já era esperado, pois este e to-
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Tabela 6.3: Médias das Análises Performáticas em suas Variações

1 Sensor 2 Sensores 3 Sensores

Buffer 5 10 15 5 10 15 5 10 15 x̄

SEs 0.989 1.013 1.052 0.982 0.992 1.069 1.009 1.011 1.08 1.022
SLa 1.036 1.132 1.844 1.019 1.395 1.14 1.046 1.37 2.765 1.416
SNP 1.076 1.092 1.084 1.105 1.094 1.103 1.099 1.109 1.102 1.096
SRi 1.212 1.203 1.195 1.17 1.161 1.132 1.168 1.183 1.179 1.178

dos os outros algoritmos não receberam nenhuma otimização nem hardware e nem em

sua interface de comunicação. O algoritmo Estático especificamente (Algoritmo B.1), é

o único que realiza mais de uma leitura sobre os dados de buffer disponibilizados via

parâmetro, sendo as operações situadas nas linhas 3 e 5. Este algoritmo é custoso compu-

tacionalmente, pois o uso de cada elemento de buffer requer também uma comunicação

entre hardware e software, solicitando o respectivo dado, criando uma sobrecarga no

barramento e, consequentemente, a queda de desempenho pela sua espera. Solicitar o

valor mais de uma vez significa sobrecarga na comunicação.

Este problema pode ser contornado de várias formas. A mais simples seria utilizar

uma memória interna no hardware extra que, após a cópia de todos os valores do buffer,

pode-se operar lendo da sua própria memória. Pipeline, unroll de loops e protocolos

de comunicação adequados são tipos de otimizações mais complexas, mas que poderiam

resultar em melhora de desempenho, não aplicando só ao Estat́ıstico, mas também todos

os outros.
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Trabalhos Relacionados

A busca por otimização em dispositivos gerais com foco no problema de particionamento

hardware e software já era amplamente pesquisado como é abordado nos trabalhos de

Bolsens et al. (1997), Ernst et al. (1993), Gajski et al. (1994), Gupta (1993), Hardt

(1995), publicados na década de 90.

Mei et al. (2000) descrevem um particionamento de hardware e software além de

uma abordagem de escalonamento para Sistemas Embarcado Dinamicamente Recon-

figuráveis (DRESs, do inglês Dynamically Reconfigurable Embedded Systems) na qual

possuem como projeto um processador de propósito geral junto com um FPGA sendo

este reconfigurável em tempo de execução para reduzir custos. Dessa forma, analisaram

o tempo de configuração e, como contribuição, a análise do tempo de reconfiguração

parcial do FPGA. Para o escalonamento, utilizam um método baseado na heuŕıstica do

Algoritmo Genético (GA, do inglês Genetic Algorithm) e no algoritmo de escalonamento

de lista com melhorias. O escalonador desenvolvido atua como uma sub-rotina do algo-

ritmo de particionamento. Ele é invocado no passo de evolução da população do GA.

Além do escalonamento já conhecido que determinam a ordem e tempo de execução,

o algoritmo também faz o escalonamento no FPGA não só determinando o tempo de

ińıcio da tarefa, mas sim sua posição no FPGA respeitando as restrições de recursos

e precedentes, tornando assim o problema uma abordagem ao problema de alocação

restrita.

Arató et al. (2003) descrevem algumas versões diferentes do problema de particio-

namento, correspondendo à sistemas de tempo-real e custo restringido respectivamente,

fornecendo análise matemática formal para os problemas, provando que são problemas

45
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NP-dif́ıceis. Apresentam uma abordagem baseada na Programação Linear Inteira (ILP,

do inglês Integer Linear Programmimg) resolvendo o problema de particionamento forma

otimizada mesmo para sistemas de grande porte, além de outra abordagem utilizando

a heuŕıstica de GA na qual encontram soluções próximas ao ótimo global para sistemas

largos. A tentativa de solucionar um ILP para um modelo puro com quantidades de

restrições é um problema NP-dif́ıcil.

Mann et al. (2007) descrevem uma primeira tentativa para um algoritmo exato e

não heuŕıstico do problema. Utilizam um esquema na qual implementa-se a estratégia

branch-and-bound como um arcabouço, permitindo o incremento de outros algoritmos de

forma complementar. Em sua implementação, realizaram várias investigações para incre-

mentar a eficiência do algoritmo, incluindo várias técnicas como: lower bounds based on

LP-relaxation, mecânica de inferência customizada, condições não-triviais necessárias ba-

seadas num algoritmo minimum-cut e diferentes heuŕısticas com passos pré-otimizados.

O algoritmo pode incluir mais de uma restrição, permitindo que o designer prescreva

quais nós devem estar em qual ńıvel no design. Eles demonstram que o produto final

pode resolver problemas de particionamento altamente complexos em tempo razoável.

Citam que o resultado obtido é em entorno de dez minutos mais rápido que algoritmos

exatos anteriores baseados em ILP para os testes realizados.

Pesquisas mais recentes como a de Ben Haj Hassine et al. (2017) procuram aplicar

otimizações sobre o tempo de execução e gasto energético para cores de SE por meio

de particionamento. O algoritmo proposto destina-se alcançar um particionamento de

grafos procurando o melhor conjunto da relação energia e tempo de execução. Compa-

rando com outros algoritmos heuŕısticos como Simulated Annealing, Busca Tabu e GA,

mostrou-se ser mais adequado para tais aplicações.

Trindade and Cordeiro (2016) utilizam do GA para solucionar o problema de particio-

namento em sistemas embarcados. Propõe-se novas abordagens para o problema usando

técnicas de verificação baseadas nas Teorias de Módulo de Satisfabilidade (SMT, do

inglês Satisfiability Modulo Theories). Apresentam um exemplo, modelam e solucionam-

o usando três diferentes técnicas sendo a principal ideia aplicar o método de verificação

SMT ao particionamento hardware e software e por fim, comparam os resultados com

técnicas de otimizações tradicionais como ILP e GA.

Os trabalhos descritos acima buscam o estudo do desempenho e design de SE no geral

por meio de otimizações sobre o problema de particionamento em sistemas embarcados,

mas nenhum abordando sistemas wearables.
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Jóźwiak em seu survey publicado em 2017, apresenta uma extensa revisão da lite-

ratura considerando vários aspectos de um SE, bem como suas tecnologias de design

com foco em sistemas modernos incluindo wearables. Cita-se dois paradigmas de de-

senvolvimento para SEs sendo eles o paradigma de sistemas life-inspired e sistemas

quality-driven. O paradigma de sistemas life-inspired especifica prinćıpios básicos, ca-

racteŕısticas e organização funcional e estrutural de um SE por meio da analogia à vida

de um organismo inteligente, além de soluções básicas de mecanismos e arquiteturas de

sistemas para implementar tais prinćıpios. Já o paradigma de sistemas quality-driven

ou seja, orientado pela qualidade, caracteriza dispositivos que necessitam satisfazer as

exigências de real-time, baixo consumo de energia, entre outros. Ainda define qualidade

de uma solução sistêmica proposta como o total de sua eficácia. Elas são expressas

em termos de parâmetros mensuráveis, o que é necessário para implementar o design

quality-driven. Além deste, é posśıvel ver documentos de Ahola et al. (2007), Lee (2015),

Narumi (2016), Plessl et al. (2003), Sahar (2016) sobre wearables junto de FPGA, mas

nenhum utilizando a técnica de particionamento como meio para seu design.

Este trabalho portanto consiste na análise do problema de particionamento hardware

e software, com foco em design de sistemas wearables em plataforma FPGA.

7.1 Comparativo entre os Trabalhos

Fazendo uma relação entre a pesquisa proposta com os trabalhos relacionados, é posśıvel

visualizar pela Tabela 7.1 que este trabalho propõe uma abordagem de particionamento

hardware e software para design de sistema wearable em hardware reconfigurável a fim

de buscar otimizações em seu desempenho utilizando recursos em hardware.

Nela exibe-se os trabalhos citados de forma a pontuar as ferramentas e os propósitos.

Como existe muitos trabalhos que abordam SE, foi adicionado uma especificação indi-

cando se além do foco em SE o trabalho aborda uma análise em sistemas wearables. Da

mesma forma, há trabalhos que trabalham com o particionamento hardware e software

mas sem foco em wearables, outros que não utilizam de plataformas FPGA como meio

e outros que trabalham com wearables e FPGA mas o objetivo do estudo do partici-

onamento. Assim, a pesquisa consiste em realizar uma análise utilizando todos estes

conceitos, sendo eles, o particionamento para wearables utilizando plataformas FPGAs

na obtenção de desempenho e gasto energético consciente.
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Tabela 7.1: Comparativo visual entre os principais itens tratado nos trabalhos
citados e o trabalho apresentado.

Trabalhos Relacionados
Particio-

namento
SE/Wearable FPGA Observações Adicionais

Mei et al. (2000) 3 3 / 7 3 Processador (Particionamento e es-
calonamento para sistemas em-
barcados dinamicamente reconfi-
guráveis com GA)

Arató et al. (2003) 3 3 / 7 7 Particionamento para RTOS e custo
restringido, utiliza-se de prog. linear
inteira

Mann et al. (2007) 3 3 / 7 7 Branch-and-bound

Ben Haj Hassine et al. (2017) 3 3 / 7 7 Otimizações em cores. Particiona-
mento que visa o tempo de execução
vs. gasto energético

Trindade and Cordeiro (2016) 3 3 / 7 7 Utiliza algoritmo genético

Jóźwiak (2017) 3 3 / 7 7 Survey sobre particionamentos em
sistemas embarcados. Classifica-os
em dois paradigmas: life-inspired
quality-driven

Ahola et al. (2007), Lee (2015), Na-
rumi (2016), Plessl et al. (2003),
Sahar (2016)

7 3 / 3 3 Não realizam análise metodológica
sobre o problema de particiona-
mento

Trabalho Proposto 3 3 / 3 3 Análise em wearable com foco
em aumento de desempenho e
controle energético e recursos



Caṕıtulo 8

Conclusões

A demanda por curto tempo para a disponibilidade de produtos ao mercado, somado

ao fato dos produtos exigirem propriedades de corretude, rapidez, confiabilidade e preço

acesśıvel representam um desafio para projetistas de sistemas embarcados em geral.

Com o desenvolvimento de sistemas embarcados cada vez mais complexos, o partici-

onamento hardware e software tornou-se um problema de otimização em codesign de

sistemas. Como dispositivos wearables também demandam um alto desempenho e/ou

baixo consumo de energia, sem apresentar desequiĺıbrio em confiabilidade e segurança

entre outros, aplicou-se o particionamento sobre essa classe de sistemas, com foco em

tais melhorias.

A proposta da pesquisa constituiu-se na busca pelo aprimoramento de desempenho de

dispositivos computacionais wearables, utilizando o particionamento como meio, visando

gasto energético e de recursos limitados da plataforma FPGA.

Para a avaliação, realizou-se o particionamento de quatro algoritmos candidatos (Es-

tat́ıstico AEs, Lagrange ALa, Números Primos ANP e Processamento de Risco ARi) de

um projeto de capacete de segurança para ciclistas, variando cada teste também em

quantidade de sensores e também o buffer de operação.

Três dos quatro sistemas (Lagrange SLa, Números Primos SNP e Risco SRi) ob-

tiveram sucesso na busca por desempenho apenas pelo processo de particionamento,

aumentando no mı́nimo 9, 6% seus desempenhos, utilizando o valor máximo de 5, 5% de

recursos e 5, 4% de energia do hardware reconfigurável. O sistema Estat́ıstico SEs em

45, 5% dos testes obteve maior desempenho software comparado com hardware. Esse

resultado já era esperado, já que seu código exige bastante comunicação entre hardware
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e software, afetando seu desempenho. Entretanto, na média geral o sistema com parti-

cionamento em hardware ainda foi 2,2% mais eficiente em desempenho que sua versão

em software. Assim, o particionamento hardware e software provou ser vantajoso para

aumento de desempenho para sistemas wearables.

Para futuros trabalhos seria viável realizar a comparação do sistema wearable parti-

cionado, variando também a arquitetura de sintetização, ou seja, testes de desempenho

entre processadores soft e hard cores, ambos utilizando plataforma FPGA. Também,

comparaŕıamos o hardware gerado por outras ferramentas HLS desde que a arquitetura

pode alterar entre essas, comparando os mesmos parametros deste trabalho.



Apêndice A

Construção do Projeto Wearable

A.1 Blocos Básicos para o Funcionamento do Processa-

dor Soft Core

A construção do circuito digital do projeto foi realizada utilizando o Xilinx Vivado

2017.4.

Para a configuração do soft-processador, utilizou-se das configurações pré-estabelecidas

microcontroller para maior compatibilidade com os requisitos de SE exigidos. Já os

parâmetros de memória, utilizou-se de 32 KBytes de memória para instruções e 32 KBy-

tes para dados, com a word definida como 32 bits. Ao adicionar o microprocessador,

automaticamente é adicionado seus componentes básicos de funcionamento básico como

as memórias com o valor especificado por exemplo. Após isso a interface de comunicação

AXI também é adicionada e no final tem-se os componentes exibidos pela Figura A.1.

Em seguida, foi adicionado ao projeto o módulo de clock como mostra a Figura A.2.

Este módulo possui uma entrada de clock com o valor de 100.000 MHz e três sáıdas de

usadas para diferentes propósitos. Elas são 100.000, 200.000 e 166.667 MHz, utilizados

para alimentação do sistema e memórias.

Para o cálculo de distância, necessitou-se de bibliotecas que realizam contagem de

tempo. Como trabalha-se em um SE, foi necessário adicionar o módulo timer utilizado

para cronometragem como mostra a Figura A.3. Dessa forma, ao enviar um sinal sonoro

pelo ultrassom, é posśıvel calcular a distância de objetos em torno do dispositivo principal

por meio do tempo gasto entre o envio e reflexão desta onda sonora.
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Figura A.1: Processador MicroBlaze e a interface de comunicação AXI.

Figura A.2: Módulos de clock.

Adicionou-se também um módulo que é responsável pela concatenação de inter-

rupções de componentes do projeto ao microcontrolador, exibido pela Figura A.4. Este

módulo identifica e caracteriza cada interrupção de cada módulo conectado, entregando-

os para o processador pelo barramento AXI já adicionado anteriormente. Com esse

modo, permite-se a comunicação com os módulos que serão adicionados ao projeto como

memória, GPIO, UART, timer e Bluetooth.
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Figura A.3: Módulo de contagem de tempo.

Figura A.4: Módulo de concatenação de interrupções.

A.2 Componentes Extras

A primeira interface complementar adicionada ao projeto foi a interface de comunicação

via protocolo Bluetooth, exibido na Figura A.5. Não realizou-se nenhuma alteração de

configuração de fábrica deste, deixando seu baud-rate em 9600, dados com tamanho 8

bits, um bit de parada e sem paridade ou handshake. Este módulo foi conectado no pino

de sáıda ja onde a antena Bluetooth está conectada.

Figura A.5: Interface de Bluetooth.

Necessitou-se também a adição da interface para comunicação com-fio, exibido na

Figura A.6. O propósito deste é unicamente para construção e debug do projeto veri-

ficando os resultados de cada parte do sistema, deixando-o estável para funcionamento
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antes de testes utilizando módulo sem-fio ou sua mobilidade. Este módulo foi conectado

no pino de sáıda usb uart onde é posśıvel utilizar um cabo USB para a comunicação.

Figura A.6: Interface UART.

O projeto inclui também duas seções de GPIO destinadas para acionamento de LEDs

e leitura de switchs (Figura A.7). Esses dois recursos foram adicionados para interação

com o usuário, podendo ligar e desligar o Bluetooth ou o dispositivo completo. Assim,

dedicou-se 4 pinos para LEDs e 4 pinos para switches. Para este módulo, conectou-se

em duas sáıdas de GPIO nomeadas led 4bits e dip switches 4bits.

Figura A.7: GPIO para LEDs e switches.

Além das duas seções citadas, necessitou-se de outro módulo GPIO para conexão com

os módulos Bluetooth e ultrassom, mostrados pela Figura A.8. Nas Figuras A.5 e A.6

foram adicionadas as interfaces de comunicações que permitem que o microprocessador

entenda como utilizar os módulos. Nesta etapa, adiciona-se os módulos que conectam

os componentes ao projeto. Cada um deles é conectados por meio dos pinos GPIO

nomeados shield dp0 dp19 e shield dp26 dp41 e utilizados por meio de bibliotecas.

Figura A.8: GPIO para Bluetooth e ultrassom.

Fazendo a conexão entre os blocos, tem-se o esquema referente à Figura A.10. Esse

esquemático de projeto base é utilizado tanto para testes sem o particionamento, quanto



Construção do Projeto Wearable 55

para testes com algoritmos particionados. Entretanto ao particionar um algoritmo, este

será adicionado ao esquema e este será abordado na Seção seguinte.

A.3 Componentes Particionados em Hardware

Para realizar os testes com algoritmos particionados, deve-se primeiramente adicionar

este novo módulo de hardware no projeto base a fim de que o processador consiga realizar

a tarefa por meio do módulo adicionado e não pelo código na memória.

Para que o teste possa acontecer, o algoritmo deve ser previamente gerado utilizando

HLS. O resultado desta conversão é o seu módulo mapeado para sintetização em hardware

como é exibido na Figura A.9. Uma vez gerado este módulo, é posśıvel adicioná-lo ao

projeto base formando um novo projeto, único para uso deste módulo. O resultado da

união do sistema mase com o novo módulo é exibido na Figura A.11.

Figura A.9: Módulo em hardware gerado pela HSL a partir do seu código em software.
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Figura A.10: Circuito digital composto de todos os blocos básicos necessários para a
execução dos testes em ńıvel de software no protótipo wearable proposto.
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Figura A.11: Circuito digital composto de todos os blocos básicos necessários para a
execução dos testes do particionamento em hardware de determinado algoritmo espećıfico
no protótipo wearable proposto.



Apêndice B

Algoritmos

Algoritmo B.1: Método Estat́ıstico.
Input: vetor buffer.
Output: média, variância, desvio padrão.

1 begin
2 soma = variancia = 0;

3 for length(buffer) do soma += bufferi;

4 media = soma÷ length(buffer);

5 for length(buffer) do variancia += (bufferi − media)2 ;

6 variancia ÷= length(buffer);

7 dp = sqrt(variancia);
8 return media, variancia, dp;

9 end

58



Algoritmos 59

Algoritmo B.2: Método Interpolação por Lagrange.
Input: vetor buffer, ponto.
Output: distância interpolada.

1 begin
2 nova distancia = 0;

3 for i in 1 : length(buffer) do
4 c = d = 1;

5 for j in 1 : length(buffer) do
6 if i 6= j then
7 c ×= ponto− j; d ×= i− j;
8 end

9 end

10 nova distancia += bufferi× c÷ d;

11 end

12 if nova distancia ≥ 0 then return nova distancia;
13 else return 0;

14 end

Algoritmo B.3: Método Número Primo.
Input: distância1, distância2 = 0, distância3 = 0.
Output: primaridade.

1 begin
2 primo = distancia1 + distancia2 + distancia3;

3 if primo ≤ 1 then return 0;

4 if primo = 2 then return 1;

5 if primo mod(2) = 0 then primo += 1;

6 divisor = primo÷ 2;
7 if divisor mod(2) = 0 then divisor += 1;

8 while divisor > 2 do
9 if primo mod(divisor) = 0 then return 0;

10 else divisor −= 2;;

11 end
12 return 1;

13 end

Algoritmo B.4: Método avaliação de Risco.
Input: distância lida; distância mı́nima.
Output: boolean.

1 begin
// Se há risco, retorna TRUE

2 if distancia lida ≤ distancia minima then
3 return 1
4 else return 0 ;

5 end



Apêndice C

Desempenho
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Arató, P., Juhász, S., Mann, Z. Á., Orbán, A. and Papp, D.: 2003, Hardware-software

partitioning in embedded system design, 2003 IEEE International Symposium on In-

telligent Signal Processing: From Classical Measurement to Computing with Percepti-

ons, IEEE.
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