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[RPITULO l

INTRODUÇÃO

R evolução da tecnologia em micro-eletrõnica tem proporcionado

um crescimento prodigioso na capacidade de integração de

circuitos, possibilitando o desenvolvimento de pastilhas

altamente complexas e especializadas. No entanto, o prometo de

uma tal pastilha, de sua especificação funcional à produção do

traçado final de suas máscaras, é um processo demorado e caro

Para que os progressos na tecnologia-possam ser amplamente

explorados, é imprescindível a utilização de sistemas que

forneçam suporte computacional adequado ao projetista no

desenvolvimento da pastilha. Tais sistemas facilitam o trabalho

do projetista. reduzindo o tempo gasto nos projetos e

viabilizando o desenvolvimento de projetos de maior envergadura.

Entre as sistemas de uso mais comum, distinguimos um grupo que

designamos por tEI.gLC.BIDgQtqs geométricas. Sua característica comum

é o fato de trabalharem com a especificação das máscaras do

circuito, que é o produto final do trabalho do projetista. De

modo geral, as funções desses pr'ogramas envolvem a p.rotura de
erros na especificação das máscaras, antes da mesma ser enviada à

fabricação, ou a obtenção de informações diretamente do traçado



do c i rc u i to

Rs especificações são produzidas em linguagens próprias para esse

fim. Essas Linguagens usualmente possuem um recurso análogo ao de

macros em Linguagens de montagem, através do qual uma composição

de figuras geométricas pede ser definida como um símbolo, o qual
pode então ser utilizado no Lugar da composição. Esse recurso é

empregado para tornar .as especificações mais compactas e
e s t r u tu r ad a s

Ferramentas geométricas convencionais começam expandindo as

referências aos símbolos - isto é, substituindo o símbolo pela

composição que eLe define - de modo a produzir uma representação

do circuito que s6 contém figuras geométricas. Com isso, o resto

do programa manipula apenas figuras geométricas. [om a crescente

integração, o" número de figuras cresceu vertiginosamente, e os

pí'ogramas passaram a .consumir recursos computacionais em demasia.

Pesquisas tem sido então dedicadas à investigação de métodos que

procuram aproveitar a informação presente na estrutura

hier'árquica da especificação para reduzir substancialmente o

tempo e memória gastos na análise de máscaras de circuito

Esses métodos, ditos hierárquicos, sgo o assunto de nossa

dissertação. O problema é relativamente novo - as primeiras

publicações datam' do início da década - e não foi amplamente

investigado. Em nosso trabalho, Levantamos as principais

questões e dificuldades envolvidas no tratamento da hierarquia

das especificações. Estudamos os métodos existentes para atacar

o problema, procurando analisar de modo crítico as soluções
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propostas. Nesse processo, surgiram algumas idéias de como

enriquecer os métodos estudados. Elaboramos então um prometo de

um pré-processador de especificações de circuitos de uso geral,

reuni n do ne le noss as p rop ost a s

0 capítulo 2 localiza o problema estudado. São apresentados o

ambiente de uso de ferramentas geométricas, as ferramentas mais

importantes e os objetos por elas manipulados. Discute-se

brevemente a maneira convencional de se implementar ferramentas

geométricas, seus problemas, e coloca-se em perspectiva a

utilização de abordagens hierárquicas

0 capítulo 3 descreve os trabalhos mais importantes sobre

análise hierárquica de projetos de circuitos. Os problemas e

dificuldades que devem ser enfrentados são apontados, bem como

as alternativas básicas de solução. Os métodos são então

discutidos, com ênfase naqueles em que baseamos nosso prometo.

0 capítulo 4 apresenta nosso prometo. Nossas idéias sXo

apresentadas e discutidas, junto com os principais problemas e

questões associados à abordagem aditada. Todos os pontos

relevantes para a implementação do pré-processador são

ap re s en t idos

[) capítu]o 5 r'etoma brevemente as principais questões discutidas

no trabalho, encerrando a dissertação



CRPITUL0 2

RNRLISE DE PROJETOS DE CIRCUITOS

2.1 NECESSIDADE DE: FERRRMENTR5

Circuitos integrados são formados pe]a deposicão de materiais

diversos sobre uma pastilha de silício. No processo de

e r i a i s s e rã o

o de máscaras

f ices

Rs máscaras podem ser montadas a partir de descrições em

linguagens gráficas, também ditas geométricas, das quais CIF

("CaLtech Intermediate Form'), que apresentamos adiante, é um

exemplo. Projetistas de circuitos, por sua vez, utilizam essas

mesmas linguagens para especificar como os circuitos devem ser

fabricados. Desta maneira, Linguagens gráficas servem de

interface entre o projetista e o fabricante: a pastilha será

produzida diretamente a partir da especificação do circu.ito em
[IF desenvolvida peão-projetista

Num ambiente convencional de desenvolvimento a especificação do

circuito é feita num nível bastante baixo de abstração

4
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Geralmente com o uso de editores gráficos, o pr'ojetista,

expressando-se sempre em termos de objetos geométr.ices nas

diferentes camadas de material, compõe módulos progr'essivamente

mais abstratos, até formar o circuitocomoum todo.[) editor

gera a especificação em Linguagemgráficaque é enviada ao

f a b r i c an te

Esse processo dá margem a uma vasta gama de possíveis erros, que

vão de erros em aLgoritmos a problemas na especificação das

máscaras - como, por exemplo, uma Ligaçãomuito fina. aqui.

cabe apontar uma característica importante no desenvolvimento de

circuitos integrados, que é a dificuldade de se tratar erros

sobre a pastilha "física". Defato, cadavezque o prometo é

alterado, levam-se semanas para produzir a pastilha

correspondente; ademais. frequentemente o circuito produzido não

implemente o projetado -devido a falhas de fabricação, o que,

claramente.. dificulta muito os testes

[om essas considerações, vemos que o pr'ojetista precisa contar

com ferramentas que o ajudem a eliminar o maior número passível

de erros antes de mandar o prometo para fabricação. Há diversos

tipos de ferramentas. Neste trabalho, nos enter'essamos por

aquelas que operam a partir' da especificação do circuito em

linguagem gráfica. Utilizaremos diversas formas para denominar

tais programas: ferramentas para análise de máscaras,

fe r r ament as geomét r ices , etc

antes de continuarmos, gostaríamos de observar que outros tipos

de sistema, que proporcionam ambientes em que o projetista
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tr'abelha em níveis mais elevados de abstração, têm sido

propostos e desenvolvidos. Liesenberg[86] faz uma apresentação
e x tens i v a s ob re o assunto

2.2 ESPECIFICAÇÕES HIERRRQUICRS DE CIRCUITOS

[IF - CaLtech ]ntermediate Forra - é uma Linguagem pat'a a

especificação do traçado de circuitos integrados. Seu propósito

é servir de interface padrão entre projetistas e fabricantes

Foi definida de maneio'a a ser independente da tecnologia de

fabricação, de equipamentos e sistemas de automação, bem como

pára ser tratada principalmente de maneira autor-iática. 0

capítulo 7 de Hon&Sequin[80] apresenta a Linguagem de modo

bastante completo. aqui, vamos ilustrar alguns de seus

aspectos, visando firmar idéias sobre os tipos de objeto que

ferramentas geométricas manipulam. 5aLientamos ainda que CIF é

bastante representativa das características comumente presentes

em Linguagens para especificação de circuitos

R Linguagem usa um sistema de coordenadas no plano. Coordenadas

e tamanhos são dadas por números inteiros, em centésimos de

micros. Rotações são dadas por meio de vetores de direção. R

sintaxe permite uma certa flexibilidade na for'ma dos comandos,

pois muitos caracteres, incluindo letras minúsculas, sHo

c on s i de r ado s "b r anc Q s "

[IF dispõe de comandos para a especificação de [.i,.au..c..g.z

g.gp.D.é..tr'ices: retânguLos, círculos, Ligações e polígonos
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ar.bitrários. Dispõe também de um comando para a especificação

de camadas de material. f] figura 2.1 apresenta um retânguLo e

su a espec if ic açg o em CIF

Box comprimento 3 Largura 2 centro 4,3 direção l.l

Figu ra 2.1 Um retâ nguLa

outro aspecto, de fundamental importância para o presente
trabalho, é a possibilidade de se definir e chamar 5ílabçLa$, num

esquema análogo ao de macros em Linguagens de montagem. [om

este recurso, define-se um símbolo como uma certa composição de

figuras geométricas. Ocos'rências da composição podem então ser

especificadas por meio de chamadas ao símbolo . Isto permite a

confecção de especificações compactas, uma vez que os circuitos

geralmente contém elementos que se repetem muitas vezes
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n definição de um símbolo é feita com um comando da forma

DS <número do símboLo>[ <esca]a> ]

{ d e f i n i çã o >

DF

<definição> pode conter, além de primitivas geométricas,

chamadas a outros símbolos; as distâncias nela presentes são

multiplicadas por <escaLa>. fl chamada é feita com um comando da

forma

[ <número do símbolos <transformações>

<transformaç6es> especifica onde e como será colocada a

composição de figuras associada ao símbolo.além de translação, a

compasiçXo pode sofrer operações de rotação e espeLhamento em

ambos os eixos

[om o auxílio da figura 2.2, que i]ustra o uso de símbolos,

apresentamos a seguir alguns termos e conceitos importantes, que

serão empregados no resto do texto. n figura 2.2(a) apresenta

um par de retânguLos numacertacomposiçXo, e o esboço da

comando CIF que a definecomo sendoosímbolo 1. R figura

2.2(b) apresenta uma outra compasiçgo de retânguLos, junto com o

comando CIF que a define como o símbolo 2 por meio de duas

chamadas ao símbolo 1. Dizemos que o símbolo 2 contém

exemoLares ou ocorrências do símbolo 1, e que este é sub-símbolo

d aqu e le

8



DS l

Box

Box

DF

(a)

DS 2

Call l

Call l

DF

(b)

(c)

Figura 2. 2 S êmbolos
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Um OQleira de um símbolo S é um polígono que

contém todas as figuras e exemplares de sub-símbolos de S, ou

seja, que contém todo seu traçado. Polígonos de fr.inteira são
utilizados por ferramentas geométricas para delimitar a área

ocupada pelo símbolo. Usualmente empregam-se retânguLos, ou

então polígonos 'manhattan", que são aqueles emque todos os
ângulos são Fetos. Nas'ilustrações que faremos, os símbolos em

geral sBo representados por polígonos de fronteira, com

sub-símbolos representados em Linha tracejada. assim,
utilizando fronteiras retanguLares, o símbolo 2 seria

representado como na figura 2.2(c) (note-se que os retânguLos

tracejadas repr'esentam os exemplares do símbolo l)

Intí'oduzimos, por fim, o conceito de regularidade. R

regularidade é uma propriedade da especificação associada ao

grau de utilização de seus símbolos. Uma primeira medida de

regularidade foi definida por Lattin[79], visando avaliar a

produtividade no desenvolvimento de pastilhas. R medida, no

entanto, é difícil de computar, pois envolve o reconhecimento de

transístores e memórias. Para uso emferramentas de análise,

outra medida, derivada da primeira, tem sido utilizada (Hon[83],

NeweLl&Fitzpatrick[82]). Nesta, por nós adotada, a regularidade

é definida pela razão entre o número de figuras geométricas do

traçado e o número de figuras presentes na especificação

assim. a regularidade da especificação do símbolo 2 é 4/2=2.

pois eLa desci'eve 4 retânguLos com o uso de apenas 2 (os

retãnguLos da definição do símbolo l)
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2.3 FERRRMENTRS 6EOMÉTRICRS

VERIFICRÇÃD DE REGRAS DE PROJETD

Para que um circuito integrado possa ser produzido corretamente

é necessário que seu traçado satisfaça determinadas restrições,

r,elacionadas a Limitações do processo de fabricação. Estas
restrições, chamadas regras de prometo, são dadas como um

conjunto de valores mínimos para espessuras. espaçamentos e
sobreposições de figuras geométricas nas camadas de material

R figura 2.3 ilustra algumas regras apresentadas por

Mead&Conway[80] para o processo nãOS. Rs dimensões estão dadas

numa unidade de medida, Larnbda, que corresponde aproximadamente

à resolução do processo de fabricação. Esta medida é comumente

utilizada com o intuito de estender o período de validade de

projetos, uma vez que avanços tecnológicos estão frecluentemente

diminuindo as dimensões físicas estabelecidas nas regras ( no

começo dos anos 80, Lambda era cer.ca de 2 migra)

2

l

2

Dj.fusão

Figura 2.3 Exemplos de regras de prometo



n função de um pr'ograma verificados de regras de projetos é,

dada a especificação do traçado de um circuito, determinar se

eLa está de acordo com as regras estabelecidas para um

determinado processo de fabricação, pr'aduzindo uma relação das

vio l anões encont r adas

EXTRRÇÃO DE CIRCUITOS

Outra ferramenta bastante utilizada é um extrator de circuitos

Este programa monta, a partir de uma especificação geométrica,

uma descrição do circuito a nível de chaves Lógicas

R descrição obtida é a entrada usual para um programa simulador.

usado para se testar o funcionamento Lógico do circuito. Um

outro programa usa a mesma descrição para fazei' uma série de

verificações Lógicas, como, por exemplo, se todos transístores

podem potencialmente ser abertos e fechados, ou se há

transístores que. caso fechados, possam causar curto-circuito

OUTROS

Parâmetros elétricos, tais como capacitância e resistência de

nós e conectores, também sgo obtidos do traçado do circuito

Eles são usados por simuladores para verificação do

comportamento eLétrico do circuito, o que inclui avaliação de

desempenho e análise de temporização

Por fim, tratadores gráficos ('pLotters') utilizam a

especificação geométrica para montar, em papel ou outro meio,

12



uma representação gráfica do circuito, geralmente usada para uma

v e r i f i c aç ã o v i su a L do p ro feto.

2.4 nBORDRGENS CONVENCIONAIS

Programas convencionais de análise de circuitos operam a partir

da descrição expandida do circuito: as chamadas a um símbolo slo

substituídas pelo conteúdo descrito na sua definição. Ro final

do processo de expansão, a representação do circuito contém

apenas objetos geométricos, e o programa trabalha assim com o

conjunto de todas as figuras que compõem o circuito.

Um método bastante utilizado por tais programas é baseado em

operações com polígonos. Por exemplo, unidos passos de um

aLgoritmo usual de extração de circuitos (ULLman[84]) é

encontrar todas intersecções entre retãnguLos de difusão e

retãnguLos de polisiLício, a fim de se determinar os

transístores do circuito. Um outro aLgoritmo, para verificação

de regras de prometo, começa com a união dos retânguLos de urna

mesma camada. Expandindo-se a seguir os polígonos resultantes

em metade do espacejamento mínimo, pode-se verificar regras de

espacejamento com operações de intersecção. 0 processo está

ilustrado na figura 2.4. Denodo análogo, a retraçlo dos

polígonos pode ser utilizada para a verificação de regras de

e s pe s s u r a

13



expande
. .+

polígonos vi.olaçãoHL-
l

Figura 2.4 Verificação de espacejamento

com ope r anões sob re po L ígonos

Ds programas manipulam uma grande massa de dados. Em nM05, por

exemplo, uma porta Lógica é constituída. a grosso modo, por lO
retânguLos. assim, circuitos complexos como os que vem sendo

fabricados - que contam com 100míl ou mais portas - sla
compostos por algo como l milhão de retãnguLos

Esses números trazem problemas de consumo excessivo de tempo e

espaço. Programas que implementar aLgoritmos simplistas

apresentam tempo de execução O(nxx2), sendo inviável sua

utilização mesmo com números menores. Em termos de espaço, uma

conta rápida pode mostrar que um circuito como acima necessita de

mais de uma dezena de megabytes de memória para ser armazenado

Bastante trabalho tem sido realizado para atacar esses

problemas, alguns dos quais tivemos oportunidade de conhecer no
decorrer deste nosso estudo. Baird[78] e Lauther[78] elaboraram

formas de reduzir o número de comparações entre figuras

geométricas na verificação de regras de profeta

BentLey&Wood[79] e McCreight[80] desenvolveram aLgaritmos para

1 4



relatar intersecções ente.e retânguLos, eficientes para entradas

com grande volume de dadas. Baker[80] propõe um método baseado

numa varredura sobre uma representação do circuito em forma de

"bitmap". BentLey,Haken&Hon[80] fazem um estudo estatístico de

especificações de circuitos VLSI, apresentando um aLgoritmo
b ase ado no s dados ob ti do s

[)s problemas no entanto não podem ser considerados resolvidos

R crescente complexidade dos circuitos - em poucos anos

espera-se fabricar pastilhas com milhões de transístores - Leva

a crer que programas convencionais, ainda que baseados em

aLgoritmos com tempo esperado de execução proporcional ao número

de dispositivos, venham a gastar dias de [PU na realização de

suas tarefas (NeweLL&FitzpatricklB2]). Rs pesquisas com

ferramentas hierárquicas surgem nesse contexto, como uma

tentativa de se reduzir drasticamente o tempo gasto na análise

de máscaras de circuito.

Na análise hierárquica, a ideia central é explorar a estrutura

da descrição do circuito para evitar análises redundantes. De

fato, num programa de verificação de regras de prometo, por
exemplo, uma vez que um símbolo tenha sido verificado, não há a

princípio necessidade de se ficar repetindo a mesma verificação

em todos os lugares em que um exemplar do símbolo foi colocado

[] símbolo pode ser verificado uma única vez. evitando-se assim

um c onsumo desnecessário de tempo

Devemos também notar que há uma tendência. como um meio de se

viabilizar o desenvolvimento de sistemas complexos. de se

15



ucl.t.izõí ínetoaotogias ae prometo estruturado que resultam no

desenvolvimento de circuitos com aLtograu de hierarquia e

regularidade. Cada vez mais estrutura está efetivamente

presente nos circuitos projetados, o que favorece a utilização

de e nfoque s hie rá rquic o s

outro ponto favorável se destaca quando observamos que, num

programa convencional, .a presença de um erro em um símbolo faz

com que esse erro seja relatado em todos as Lugares em que o

símbolo é chamado. Se hámuitasocorrências do símbolo, o

resultado é um relatório em que outros erros podem se perder em

meio à massa de mensagens produzidas. Um programa com

tratamento hierár'quilo pode relatar o erro apenas uma vez

R análise hierárquica amplia a perspectiva de se resolver os

problemas apresentados. ELa no entanto apresenta seus próprios

problemas, alguns dos quais ainda não resolvidos de modo bastante

s a t i.s f a t ó r i o
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[RPITUL0 3

RBORDR6ENS HIERnRQUlCRS

3.1 DIFlCULDRDES Nn RNnLISE HIERRRQUICn

Bent[ey e Dttmann[81] estudaram a complexidade de diversos

problemas de operação com retânguLos, quando estes são definidos

numa Linguagem hierárquica. Os problemas estudados, em sua

maior parte, tem aplicação na análise de circuitos VLSI, e os

resultados obtidos slo negativos: entre os problemas, alguns são

NP-completos e outros necessitam tempo exponencial

R razão para esses resultados pode ser entendida quando se

verifica que uma descrição em CIF pode especificar uma

quantidade muito grande de objetos, como é o caso da descrição

apresentada na figura 3.1, cujo n-ésimo símbolo descreve 2xxn

retângulos. Bentley e Ottmann utilizaram essa construção para

mostrar que o problema de determinar os pares de retânguLos que

se interceptam podo requerer tempo exponencial no tamanho da

d e s c ri ç H o .
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DS l

Box

Box

DF

[al L i-]

[al L i-]

DF p a r a

F i g u r a 3.1

Os resultados desestimuLam a procura de aLgoritmos para análise

hierárquica que sejam eficientes em todas instâncias de

problemas. Nessas circunstâncias, um caminho usual é a busca de

aLgoritmos que funcionem bem com entradas que obedeçam

determinadas restrições. BentLey e Ottmann estudaram, no mesmo

trabalho, uma versão da Linguagem hierárquica na qual não pode

haver. na definição de um símbolo, intersecções entre os

retânguLos de fronteira dos símbolos nele chamados, nem entre

estes e figuras. [om essa restrição. muitos dos problemas

investigados deixam de ser difíceis, passando a ter soluções
lineares ou mesmo triviais. Este último resultado é, de certa

forma, esperado, uma vez queoprobLemabásico ao se fazer

análise hierárquica reside no tratamento de sob.reposições de

símbolos

18



Sobreposições podem tornar a anáLisede um exemplar de um

símbolo' irrelevante para a análise de um outro exemplar do mesmo

símbolo. Consideremos a verificação de regras de prometo. Uma

sobreposição pode introduzir erros em um símbolo ou entoa

validar construções que seriam incorretas na ausência da

sobreposição. Como exemplo, tomemos osímboLo S da figura

3.1(a) e suponhamos que os retãnguLos representados não estejam

suficientemente separados. Se a um exemplar de S se sobrepuser

uma figura que conecte os retânguLos, como na figura 3.1(b), nXo

há violação da regra de espacejamento. Já se não houver uma tal

sobreposição, um er'ro deve ser relatado. Desta maneira, de nada

adianta analisar S isoladamente. O mesmo acontece na extraçXo

de circuitos, onde sobreposições podem mudar radicalmente o

circuito representado: transístores podem ser criados ou

removidos, Ligações podem ser quebradas ou estabelecidas

(a) (b)

Figura 3.2 0 efeito de sobreposições

n imposição de restrições, que proíbem a sobreposição de

símbolos, proporciona Q uso de aLgoritmos eficientes

Entretanto, por motivos de ordem prática. nem sempre é viável

sua implementação. 0 problema aqui é que projetistas de
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cit'cultos podem ser avessos a restrições. Riem disso, há muitos

sistemas de auxílio ao prometo em uso, gerando especificações

sem nenhum tipo de restrição. [om isso, outras soluções têm

sido pesquisadas, em busca de métodos que apresentem bom

desempenho em ocorrências esperadas do problema

Por fim, vale salientar que. na análise da complexidade. o

tamanho da entrada nas problemas estudados é Q tamanho da

especificação CIF. Não se pode assim relacionar os resultados

acima descritos com o tempo de execução dos aLgoritmos

utilizados em abordagens convencionais, pois, para estes, o

tamanho da entrada considerado é o número de retânguLos da

especifi c açã o g 3 p qO did q

3.2 0 TRnTRMENTO DE ESPECIFICAÇÕES SEM SOBREPOSIÇÕES

Uma das maneiras de se Lidar com sobreposições é impedir sua

ocorrência. alguns trabalhos tem sido realizados com esse

enfoque, restringindo o formato das especificações. n restrição

principal consiste em nlo permitir sobreposições. Isso

significa. mais precisamente, que: 1) exemplares de símbolos não

podem se sobrepor a outros exemplares; e 2) exemplares de

símbolos nXo podem se sobrepor a figuras geométricas

Scheffer[81] discute um método que consiste basicamente em

for.çar a restrição acima. sem colocar, entretanto, restrições

sobre o formato dos símbolos. Dessa forma. os símbolos podem

ter polígonos de fronteira arbitrários, o que possibilita um bom
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aproveitamento da área da pastilha. Wagner[84] apresenta um

sistema composto por diversas ferramentas que, tendo sida

exaustivamente utilizado em projetos de pastilhas na ]ntel
[orporation. foi reescrita para aproveitar a estrutura

hierárquica das especificações. O sistema é bastante conservador

além de ngo permitir sobreposições, as fronteiras dos símbolos

devem ser retanguLares. Tanto Scheffer quanto Wagner exigem que

elementos ativos do cirçuito(um tr'ansistor, por exemplo) fiquem

inteiramente contidos em um símbolo. Newe]] e Fitzpatrick[82],

no entanto, descrevem um programa para extração de circuitos que
trata símbolos com elementos ativos incompletos

R ausência de sobreposições possibilita a implementação de

ferramentas de análise hierárquica eficientes e relativamente

simples. De modo geral, as análises são feitas recursivamente

Símbolos que só 'contém figuras geométricas são analisados

isoladamente, armazenando-se informações relevantes para a

análise do contexto em que exemplares do símbolo serão colocados

R análise de um símbolo que contém exemplares de outros símbolos

envolve a análise de cada um dos sub-símbolos e a composição das

i nfo reações sob re e Les

Vejamos como pode ser feita a verificação de regras de prometo

Como nXo há soba'eposiç6es, o interior dos símbolos pode ser

analisado isoladamente. R análise da região fronteiriça, no

entanto, pode ser afetada pelo contexto em que os exemplares do

símbolo são colocados. Tomemos oexempLoda figura 3.1, e

suponhamos que o retânguLo R nHo tenha a espessura mínima

necessária. Não podemos, pelo simples exame de S, afirmar que
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isso constitui um erro, poisou exemplares de S podem ser

colocados em Lugares em que outras figuras compLementem a

espessura necessária. Já no retânguLo B um erra Legítimo pode

ser apontado, uma vez que eLe nXo pode ser afetado por elementos

que porventura venham a ser adjacentes aos exemplares de S.

Figura 3.3 Erros internos e erros potenciais

Quando um símbolo é analisado, armazenados sua região de

fronteira, para que a possamos examinar nos contextos em que

exemplares do símbolo sejam colocados. Para verificar um

símbolo, substituímos os exemplares de sub-símbolos pelas

respectivas regiões de fronteira e aplicamos um aLgoritrno

converlcional de verificação de regras, desprezando, entretanto,

os erros encontrados a uma certa distância da fronteira. [om

esse método, a região de fronteira é examinada nos contextos em

que o símbolo é chamado e apenas os erros Legítimos são

re l a t ad o s
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Rs idéias par'a se implementar um aLgoritmo de extração de
circuitos sXo similares. Cada símbolo, uma vez analisado, fica

descrito por um cir'culto interno e um conjunto de pontos de

conexão. n extraçlo do circuito associado a um dado símbolo

envolve a extração do circuito de cada um de seus sub-símbolos,

seguida da composição desses sub-circuitos mais as figuras do

símbolo. É importante notar que, aqui também, a ausência de

sobreposições desempenha um papel furldamental, uma vez que o

circuito interno de um símbolo não é afetado por elementos

externos a ele. além disso, os símbolos se comunicam somente

através de suas fronteiras, de moda que as conexões entre eles

podem ser estabelecidas sem dificuldade

3.3 UM FILTRO PnRR VERIFICAÇÃO DE RE6RnS DE PROJETO

Whitney[81] desenvolveu um programa que serve como um

pré-processador para um verificados de regras de prometo
convencional. 0 progr'ama, aquando como um filtro, procura

remover informações geométricas que sejam redundantes para a

verificação das regras. Para um prometo com estruturas que se

repetem muitas vezes, o filtro produz urna descrição que contém

uma parte reduzida do traçado presente no prometo original. R

descrição, que é totalmente expandida(sem hierarquia), é então

submetida a um verificados de regras convencional. Whitney

sustenta que os erros presentes no prometo ot.iginal estarão

também na especificação produzida pelo filtro. R figura 3.4.

extraída do artigo citado, dáumaboa ideia da atuação do

programa, mostrando o traçado original de um circuito (figura
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3.4(a)) e o traçado que é submetido à verificação, após o filtro

(f igur'a 3.4(b))

U
r'

, b...J

HÇZ' R ':!:.-:-34.-Z

L

+f;tb.;y .
Ca)(b)

Figura 3.4 Efeito do filtro de Whitney

D programa elimina informações redundantes de duas maneiras: l)

verificando cada símbolo uma únicaveze 2) verificando as

interações entre pares de elementos do circuito também uma única

vez. flciui, um elemento é um símbolo ou um übjeto geométrica

Uma interaçSo entre dois elementos existe quando o seu

posicionamento relativo pode causar uma violação das regras de

prometo; a interação é caracterizada não s6 pelo par de

elementos como também pelo seu posicionamento relativo. Com
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esses conceitos, o aLgoritmo utilizado pelo programa está

d es c r i to n a f i g u r a3.5.

ve r i f i c a - s í mbo L o(s)

se s j á f o i v e r i f icado,

se s só contém figuras

imp r i me- t r aç ado ( s )

re to rn a

para cada exemplar t chamado em s

ve r i f i c a - s í mbo l o(t)

cada par de elementos el,e2 que interagem

ve r i fica- in te r anão( el , e2)

marc a s como verific ado

p a r a

ca- i nte ração( el , e2)

se.a interação el,e2 jú foi verificada, retorna

se el e e2 sX o ambos figu ras

imp r ime- t r aç ado ( el , e2)

v e r i f i

senão

beija el símb o Lo

para cada falem. el' de el que interage com e2

v e rif i c a - i n t e raça o( el ' , e2)

marca interação el,e2 como verificada

Figura 3.5 0 al.goritmo do filtro
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gamo um exemplo(extraído de Hon[83]), consideremos um símbolo S

composto por 4 exemplares de um símbaloR e 2exemplares de um

símbolo B, como na figura 3.6(a). Para verificar S, o programa

irá verificar cada umdos exemplares de símbolos de S. assim. a

primeira vez em que os símbolos fl e B forem encontrados

(exemplares RI e BI) eles serão processados; supondo-se que

contenham apenas figuras geométricas, estas serão impressas. Os

outros exemplares de n e B não serão efetivamente verificados

D programa irá então tratar as interações entre os elementos de

S. lle todas interações, eLe irá verificar apenas as interaç6es

CRI,R2), (RI,BI) e (BI,nl). É interessantenotar que, neste

processo, algumas figuras de RI e BI serão impressas novamente,

causando assim uma duplicação de figuras (Whitney usa um

p6s-processador para eliminar cópias de.figuras da arquivo de

saída). Rs outras interações serãodesprezadas. R saída do

programa seria assim a mostrada na figura 3.6(b)

26



(a)

(b)

(c)

Figura IJ.6 Exemp Lo d a atuação do
fi Lt ro sobre um s êmbolo
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0 método apresenta uma série de qualidades. 0 fato de o filtro

ser um programa em separado faz comqueeLepossa ser rodado

como pré-processador para qualquer verificados de regras jú em
uso, sem necessidade de qualquer modificação. D ganho em tempo

de processamento pode ser significativo, o que, entretanto,

depende da especificação examinada. Whitney relata resultados

experimentais com duas pastilhas: numa delas, bastante

estruturada. o tempo gasto na verificação das regras caiu de

17h01m (verificação convencional) para 3h18m (verificação com
filtro); na outra, irregular, só o fiLtrogastoumais de 72h.

sendo que a análise demo filtro pode ser feita emmenos de 12h

0 resultado é considerado razoaveLmete satisfatório, pois

especificações bem estruturadas podem ter seu tempo de

processamento bastante reduzido

Por outro Lado, o método não é geral e tampouco se generaliza

diretamente para outras ferramentas. Quero problema. apontado

em Hon[83], é uma falha no aLgoritmo, que se deve ao fato deste

examinar Dares de elementos. Tomemos o exemplo da figura 3.6.

n saída do pr'ograma não contém uma interação entre dois

exemplares do símbolos sem a ocorrência deB - que é o caso da

interaçio entre os exemplares R3 e n4. 0 traçado de R e B podem

ser tais que hajam violações de regras na interação entre os

exemplares de R que sejam ocultadas pela presença do exemplar de

B - a figura 3.6(c) é umexempLo disso, se considerarmos que os

retângulos dos exemplares do símbolo n não estão suficientemente

espaçados. Tais violações passarão despercebidas
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3.4 UM MÉTODO GERAL

Hon[83] apresenta um trabalha no qual foi desenvolvido um método

de processar especificações hierárquicas irrestritas e que pode

ser aplicado em dever'sas ferramentas de análise. Rs ferramentas

sSo implementadas com doismóduLos. 0 primeiro deles, dito

frontal("front-end"), reúne uma série de funções necessárias ao

tratamento hierárquico .da especificação. sendo independente da

tarefa a ser realizada e, portanto, comum a todas elas. Doutro

mÓduLo, final ("back-end"), realiza funções específicas da

ferramenta em questão. R ênfase de Hon é para o módulo frontal

ELe procurou concentrar funções aí, no intuito de facilitar o

desenvolvimento dos diversos módulos finais

[] módulo frontal conduz o processamento do programa. Sua função

principal é particionar símbolos em sub-símbolos que não 'se

interceptam. ELe procura reconhecer a ocorrência de símbolos

iguais, para evitar a execução de análises redundantes, e

estabelece a ordem em que os sub-símbolos serão agregados de

forma a completar o exame do símbolo original. Módulos finais

devem prover duas funções principais: 1) analisar símbolos que

contém apenas objetos geométricos e 2) analisar a justaposição

de dois símbolos anteriormente verificados. combinando-os em um

único símbolo. C:omo o módulo frontal elimina sobreposições,

mÓduLos finais podem ser implementados de maneira similar à

descrita na senão 3.2. 0 aLgoritmo está representado na figura

3.7. Os procedimentos yz.c..i:.[.i:.çg:x.íolbaLz, ió yqrjfjça

p..g..C..Li:.ç..Lg.a.t compõem o módu l o f ron t a L . enquan to .an..ê..Li:.E.l:.LcB.ÇÀ

combina formam o final. Pode-se observar que o aLgoritmo é uma



generalização do filtro deWhitney(figura3.5), o qual foi

estendido de forma a possibilitar a realização de diferentes
aná li s e s

ve r i f i c a - s í mbo l o(s)

s e j á - ve r i f i c a d o(s),re

se s só contém figuras

an a L i s a - t r a ç a do(s)

torna

senão

p a r t i c i o n a (s)

para cada exemplar t de s

ve r i f i c a - s í mbo L o(t)
u < - - 0

para cada exemplar t de s

u < -- combina(u, t)

Figura 3.7 0 aLgoritmo de Hon

Como exemplo, suponhamos que a y.gl.i:.fica-símbolo seja dado um

símbolo 5, composto por figuras e exemplares de símbolos que se

interceptam, algo como na figura 3.8(a). 0 programa associa a

cada símbolo um retãnguLo de fronteira em relação ao qual são

verificadas as intersecções; assim. ímpar de exemplares de

símbolos se interceptam se seus retãnguLos de fronteira se

interceptam. De alguma forma, qu'e veremos adiante, 5 é

particionado em exemplares que nXo se interceptam (figura

3.8(b)). Cada um destes exemplares é, por sua vez, examinado;

aqui, supondo-se que T2 e T3 sejam iguais, sòmente um deles será

efetivamente verificado. Depois, será analisada a justaposição
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de cada um desses exemplares com o aglomerado que estar.á sendo

montado (os símbolos são agregados na ordem Lexicográfica em

(x.y) de seus pontos esquerdos inferiores). R figura 3.8(c)

representa um passo desse processo, o da combinação de T3 com o

aglomerado U obtido da combinação de TI e T2

S
r
l

l

r
l

l

L
l

.L

l

L

'1

[''']']

L......J

1-
l

1.-

l
l
l
l
l
l

l

l
l

L.

(a) (b) (c)

Fig ura 3.8 RLg uns p ossos do a lgor i tmo de Hon

É interessante observar que os símbolos obtidos no

particionamento são possivelmente novos, criados pelo programa

assim, para saber se um símbolo já foi anteriormente verificado,

uma marca nXo funciona. No programa de Hon, isso é determinado

comparando-se o conteúdo do símbolo com o daqueles que já for'am

analisados (o programa emprega uma tabela de espaLhamenta

C"hashing") para agiLizar a busca)

Vejamos agora como é feito o particionamento de um símbolo. Hon

descreve duas estratégias de particionamento, por eLe

denominadas EeUtLgli:ç! e Disiunta. Esta Última foi
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primeiramente apresentada em NeweIL&Fitzpatrick[82] e iremos

apresenta-la quando tratarmos desse trabalho

0 passo principal da estratégia Heurística de particionamento é

a obtenção, por meio de uma série de expansões e agrupamentos de

símbolos, de um conjunto de símbolos que não se interceptam. Na

expansão de um exemplar de um símbolo, o exemplar é substituído

pela seu conteúdo - figuras e exemplares de símbolos que o

compõem. R expansão é uma operam:o que possibilita a remoção de

sobreposições de símbolos. 0 agrupamento é uma operação de

sentido inverso ao da expansão- Com eLe, um conjunto de

símbolos e figuras é reunido em um outro símbolo. 0 agrupamento

tem o papel de hierarquizar o particionamento. f'odemos ver o

processo realizado por uma sequência de expansões e agrupamentos

como uma restruturação do modo como o símbolo é definido.

obtido um conjunto de símbolos que não se interceptam, o

aLgoritmo, tomando por base tal conjunto, conclui o

particionamento com uma operação de "fatiamento". fl figura 3.9

ilustra as operações descritas

[) aLgoritmo do particionamento está apresentado na figura 3.10

D procedimento .!g..L92.a define como grupo um conjunto de símbolos

que se interceptam. Entretanto, um grupo só será transformado

ern um símbolo se: 1) eLe não se intercepta com outros grupos ou

símbolos; e 2) seu retânguLode fronteiraémenor que o do

símbolo original. Essas regras asseguram que a particionamento

será efetivo, pois s6 se criam símbolos menores que o original e
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que satisfaçam a condição, de não sobreposição com outros

símbolos, que está sendo buscada. linda. ao se formar um

símbolo , as porções das figuras geométricas do símbolo original

que o interceptam são passadas para eLe. Isso garante que nXo

haverá sobreposições entre símbolos e figuras

expansão

agrupamento

fatiamento

Figura 3.9 operações utilizadas no particionamento
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p a r t l c 1 0 n a {si

para todo exemplar t de s com fronteira igual à de s

exp ande( t )

ag rup a C s )

enquanto houver sobreposições de símbolos
t < -- seLeciona( s)

e x p a n d e ( t )

ag rup a( s )

f a t i a ( s )

Figura 3.10 RLgoritmo do particionamento Heurístico

outro ponto importante do algoritmo é o que se refere à escolha

de exemplares de símbolos para expansão. 0 aLgoritmo começa com

a expansão de eventuais símbolos que tenham o retânguLo de

fronteir'a igual ao do símbolo original. pois estes terão que ser

necessariamente expandidos. R partir daí, a escolha é tarefa do

procedimento Z.e..Lg.ç..i:.an..t. O programa utiliza uma série de
heurísticas para realizar essa escolha. Rs heurísticas foram

elaboradas por Hon de modo "ad hoc", pelo exame de estatísticas

e também pela observação do andamento do programa. R estratégia

empregada pode ser descrita como: "retardar a expansão de

'arrais' de símbolos até que seja inevitável, expandindo então

os menos complexos em primeiro Lugar". Hon procura efetivá-La

com a utilização das seguintes heurísticas, em ordem:

1) procure um símbolo que represente o menor número de figuras

caso seus exemplares sejam completamente expandidos; se há

exemplares do símbolo envolvidos em intersecções, seLecione o

que estiver envolvido no maior número delas
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2) procure o exemplar de símbolo envolvido no maior número de

intersecções; seLecione-o se o símbolo for chamado menos que 4
reze s

3) se há um exemplar de um símbolo chamado menos que 4 vezes

envolvido em alguma intersecção, seLecione-o

4) seLecione o exemplar envolvido no

iate r s ec ç ões

denúmeromaio r

Hon experimentou seu método numa série de projetos' reais,

obtidas de fontes diversas. Emsuas análises, eLe procura

comparar as estratégias Heurística e Disjunta( a implementação

de Hon desta Última difere da de NeweLI e Fitzpatrick no fato de

que, para Hon, os.símbolos tem fronteiras retanguLares, e não

"manhattan" paligonais). Para isso, ele coletou não só medidas

de tempo como também algumas outras medidas visando caracterizar

as partições geradas. R figura 3.11 apresent a uma tabela

extraída de seu trabalho, mostrando o tempo gasto na extração de

circuitos com um aLgoritmo convencional e, com seu aLgoritmo,

utilizando as duas estratégias de particionamento

[Js experimentas indicam que, de modo geral, o método apresenta

um desempenho melhor que programas convencionais. Contudo, na

expectativa de ganhos de várias ordens de magnitude, Hon fica um

pouco desapontado com os r'esuLtados, principalmente em relação b

estratégia Heurística, com a qual não foi possível, em 5 horas

de processamento, concluir o particionamento de um dos projetos
mais regulares (circuito RRM). fl estratégia Disjunta revela-se

melhor em termos do tempo total de execução. Entretanto, outros

dados Levantados por Hon mostramque apartição obtida com a
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estratégia Heur'estica é, em geral. mais rapidamente processada

pelo módulo final de extração de circuitos. Poderíamos dizer

que o método Heurístico produz urna partição melhor, mas que

gasta mais tempo para faze-Lo

Lj,r c u i.t o

#d i s post tivos
881

2944

4884

6630

9473

11987

12034

14421

20480

29138

42084

ram

Tempos (em minutas)

Convenciona L Heu r í s t i co

0 . 98 1 . 31

3.73 3.25
4.24 2.64
7.04 4.84

lO .65 4 .26

l0.66 12.6S
1 4 . 05 1 0 . 97

37.88 5.56
14 . 04 21 . 03

18.77 3.34
23.09 26.53
33.2S

65.26 191 .80

Nome

[he r ry

RLU

5ynth

DChip

Root

FOFO

SChip2

Fi l t e rs80

[Fas t

FIR

Test

RnM

RISCb

Di sj u n t o

1 .27

3.95

2.20

4.33

4 . 1 1

11 .54

6.72

16.67

3.34

1 . 09

B.84

27.67

Figur'a 3.11 Experimentas com extração de circuitos

3.5 R TRRNSFORMnÇÃO DISJUNTn

NeweL[ e Fitzpatrick[82] utilizam uma abordagem que não difere

muito da proposta por Hon, discutida na senão anterior. Como

lá, a análise deumprojetoéfeitaemdoispassos, em que o
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primeiro é comum a todas as ferramentas e o segundo implemente

alguma análise em particular. Mas a distribuição de funções

entre os passos é diferente. No método de NeweLI e Fitzpatrick,

o primeiro passo, por eles denominado .Lc..g!!tgLlDgção dj$juntl, se

restringe a transformar a especificação fornecida, que pode

conter sobreposições, numa outra especificação, Livre de

sob r epo s i çõe s

fl transformação disjunta utiliza um método de particionamento

que foi chamado Disjunto porHon. 0 particionamento de um

símbolo é feito tomando por base regiões em que exemplares de

sub-símbolos se interceptam. Um novo símbolo é associado a cada

região, sendo reconhecidas as repetições de símbolos

anteriormente definidos. R figura 3.12(a) apresenta a definição

original de umsímboLoS. afigura 3.12(b) mostra as regiões

utilizadas no particionamento, e a figura 3.12(c) mostra a

definição resultante de 5, feita em termos de novos símbolos,

cri idos pe Lo programa .

D programa associa a cada símbolo uma janela "manhattan"

paLígonal fora da qual quaisquer porções de exemplares são

ignoradas. Na iniciaLização, o programa define a janela dos

símbolos de entrada como o seu retânguLo de fronteira mínimo. 0

particionamento é implementado com um par de procedimentos

mutuamente recursivos, d..ivide e .Lg..l].Qg.. fl função do procedimento

divide é definir as regiões disjuntas mostradas na figura

3.12(b), enquanto que a função de .Lg..llDg. é criar os novos

símbolos apresentados na figura 3.12(c). reconhecendo repetições
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(a) (b)

(c)

Figura 3.12 Particionamento Disjunto

0 procedimento d..i..lide recebe um símbolo como parâmetro. Ele

divide a área dosímboLoemfaixas. cujos Limites são dados

pelas arestas horizontais das janelas dos exemplares que compõem

o símbolo. flfigur'a3.13(a) mostra as faixas FI,'F2, F3 e F4

definidas pelo procedimento para o exemplo da figura 3.12. fl

partir da faixa inferior e em direçXo às superiores, a
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procedimento varre cada uma das faixas, da esquerda para a

direita. Nessa varredura, oprogramacaLcuLa o conjunto de

exemplares presentes entre cada par de arestas verticais das

janelas. Com a numeração de exemplares descritas na figura

3.13(a), a faixa FI apresenta a sequência de conjuntos {Tl},

{T2}. Na faixa F2, a sequencia é formada pelos conjuntos {Tl},
{TI,Ul}. {Tl}, {T2}, {T2,U2}. {T2}. Cada um desses conjuntos

irá definir uma das regiões apresentadas na figura 3.12(b)

Durante a varredura, toda vez que um novo conjunto é encontrado

uma nova região é definida, compreendendo a área ocupada pelo

conjunto na faixa que está sendo examinada. Quando um conjunto

já existente é encontrado, a região associada é estendida com a

área ocupada pelo conjunto na faixa em quest:o. fls porções das

figuras do símbolo original que interceptam a região são

incorporadas na sua definição. nfigura3.13(b) apresenta a

evolução da região associada ao conjunto {Tl} durante a

v a r r edu r a

Uma vez completada a varredura das faixas, d..ÍX..i..d.g passa as

regiões obtidas ao procedimento E.g.llB.g. n função deste é

reconhecer regiões iguais e formar novos símbolos. Para

verificar a igualdade de regiões. o procedimento utiliza o

conjunto de exemplares que as compõem e também seu

posicionamento relativo. Desta forma, o procedimento irá

reconhecer. por exemplo, que as regiões definidas pelos

conjuntos {TI,Ul} e {T2,U2} são idênticas, dando origem ao

símbolo B da figura 3.12(c). Na formação de umnovo símbolo, o

programa substitui os exemplares que compõem a região pelos seus

respectivos conteúdos (a operação de expansão apr'esentada na
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senão anterior). Por fim, o pr'ocedimento divide é aplicado a

cada um dos novos símbolos criados, num processo recursivo que

termina quando é encontr.ado um símbolo que não contém
sub- s í mbo L os

(a)

(b)

Figur'a 3.13 Definição das regiões disjuntas
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fILém da transformação disjunta, os autores implementaram um

extrator de circuitos hierárquico, que trabalha a partir da

especificação sem sobreposições produzida na transformação

Eles experimentaram o programa com algumas pastilhas, obtendo os

resultados apresentados na tabela da figura 3.14, extraída de

seu trabalho. R regularidademostradaé a da especificação
produzida na transformação. Os resultados mostram que o método

pode trazer benefícios mesmo com circuitos pequenos. Mostram

ainda que o desempenho do programa de extraçXo está relacionado

b regularidade da especificação examinada, acompanhando seu
c re s c i men to

Li

Nome

p owt r ans

a dde r

c her ry

r a Lu ch i p

f if Q

t es t r am

rc u l to

#t r anui stores

2

848

881

1853

8082

20480

Tempos (mi n : seg )

convenc ion al hi e r á aqui c a

1 :33 0 : 44

4:38 0:39
2:37 3:01

10:35 1:53
26:54 3:00
62:48 5:46

re gu L a rid ad e

5.7
4 . 4

2.8

3. 0

1 4 .2

457.7

Figura 3.14 Expe cimentos com

e x t r a çã o de c i rcui tos
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[RPITUL0 4

UM PRÉ-PROCESSADOR PRRn RNRLISE HIERRRQUlCR

No início deste nosso estudo, tencionávamos implementar um

verificados de regras de prometo hierárquico. No entanto. a

medida em que aprofundamos nossa pesquisa, a proposta foi

alterada. 0 interesse passou a residir, não numa ferramenta

específica, mas em métodos gerais de tratamento de hierarquia

Este capítulo apresenta nossas reflexões sobre o assunto, na

forma de'um prometo de uma ferramenta hierárquica de uso geral,

contendo propostas de nossa autoria

4.1 RBORDnGEM

Especificações hierárquicas sem restrições podem ser difíceis de

processar. Vimos, no capítulo 3, discussões nesse sentido, e

também alguns experimentas com casos de desempenho bastante

insatisfatóri'o. além disso, alguns dos métodos genéricos vistos

produzem uma nova hierarquia de símbolos, diferente da

especificada pelo projetista. o que pode dificultar a utilização

das ferramentas. Por exemplo, umverificador de regras de

prometo pode apontar erros em símbolos criados pelo sistema.
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desconhecidos do projetista. dificultando sua Localização

abordagens restritivas não apresentam esses problemas. Elas

possibilitam o uso de ferramentas de bam desempenho e trabalham

com a hierarquia especificada pelo usuário. Por outro Lado. elas

podem ser inaceitáveis, pois impõem ao projetista um estilo

particular de prometo, ou dele exigem o fornecimento de

i nfo rmações comp Lement a res

Rdotamos no nosso prometo ummétodongo restritivo, em que

procuramos dar atenção aos problemas acima apontados, tentando

amenizá-Los. 0 método implemente a análise de um prometo em

dois passos. No primeiro, um pré-processador transforma a

especificação do circuito numa especificação que não contém

sobreposições. Esta, no segundo passo, é submetida a alguma

ferramenta particular de análise. O prometo diz respeito apenas

ao primeiro passo, o pré-processador. flnáLíses subsequentes

podem ser realizadas da maneira descrita na senão 3.2

4.2 0 PRÉ-PROCESSADOR

D pré-processador tem como entrada uma especificação de um

circuito em CIF, sem qualquer tipo de restrição. ELe produz uma

outra especificação, do mesmo circuito, também em [IF. Nesta,

cada símbolo é delimitado por uma fronteira "manhattan"

poligonal que ngo se intercepta com a de nenhum outro símbolo,

nem com figuras geométricas que ngofaçam parte do próprio

símbolo. Como vimos na senão 3.2, uma especificação [IF com
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essas características pode ser processada sem dificuldade por

ferramentas adequadas de análise hierárquica.

Há uma série de vantagens na utilização deste esquema. Qualquer

especificação CIF pode ser tratada, não importando quais

metodologias e sistemas de desenvolvimento foram utilizados na

sua produção. Há uma total independência entre o

pré-processador e os programas de análise. R saída da

pré-processador pode ser submetida a ferramentas que manejam

apena.s especificações sem sobreposições, ampliando assim a

universo de uso dessas ferramentas, que passam indiretamente a

tratar projetos quaisquer'. Por outro lado, os programas de

análise não ficam amarrados aa pré-processador. podendo ser

aplicados diretamente a especificações CIF (este não é o caso,

por exemplo, do método de Hon, que tem uma interface particular

entre Q primeiro e o segundo passos). -

Para o programa, um símbaLoé definido pelos exemplares e

figuras que o compõem e também por um polígono de fronteira que

eLe próprio estabelece. Esse polígono define para o programa a

região ocupada pelo símbolo. Dessa maneira, o programa

considera a intersecção entre dois símbolos como sendo a

intersecção entre seus polígonos de fronteira. Temos em mente

uma implementação que trabalha apenas com polígonos "manhattan"

Inicialmente, o programa estabelece o polígono de fr'inteira de

cada símbolo como sendo o menor retângulo que o contém. assim,

símbolos originais tem fronteiras retangulares. Símbolos

criados pelo programa, entretanto, tem polígonos de fronteira

"manhat t an " arbi t rá rios
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0 programa principal está apresentado na figura 4.1. No início,

ele compita a especificação CIF do circuito, gerando uma

representação interna que reflete diretamente a estrutura de

símbolos da especificação. Como emCIFnXo há um "símbolo

principal", os exemplares e figurando nível mais alto da

hierarquia sXo reunidos em símbolo interno, denotado por 50 na

figura, que representa. o circuitocomoumtodo. 50 é então

submetido ao procedimento .!.C.ansforma. Concluída sua execução, a

especificação de saída estará pronta, restando apenas imprimi-La

p r i n c i p a l ( )

i n i c i a L i z a ( )

t r ansfo rma (SO )

imp r i me ( )

Figura 4 . 1 Prog r ama pr incipa L

D aLgoritmo de transformação está apresentado na figura 4.2. 0

cerne do processo reside no procedimento particiona. ELe toma

um símbolo S, definido em termos de exemplares de símbolos que

possivelmente se interceptam, e o reestrutura, obtendo uma

definição de S que não mais contém sobreposições. 0 processo

porém nlo está completo, pois os símbolos que agora compõem S,

embora n3o s'e interceptem entre si, podem eles próprios conter

sobreposições. aplicando-se o procedimento de transformação

recursivamente a cada um deles, obtém-se, como resultado final,

uma especificação de S em que nenhum símbolo da hierarquia

contém sobreposições - que é o resultado desejado. 0 símbolo é



marcado para evitar a repetição do procedimento com o mesmo

símbo lo

t r an sfo rma ( s )

se s já foi transformado, retorna

p a r t i c i o n a (s)

para cada exemplar t de s

t r ansfa rma ( t )

como t r ansfo pradoSma rc a

Figura 4.2 fllgoritmo de transformação

4.3 ESTRPTÉCln DE pnpTieiDNnuENTO

Numa abordagem em dois passos como a que adotamos, a estrato
de particionamento de símbolos tem um papel muito importante

eLa que determina a hierarquia produzida pelo pré-processador

a qualidade desta, por sua vez, influencia fortemente

desempenho dos programas de análise

Ngo se sabe muito a respeito de como caracterizar especificações

hierárquicas. n qualidade não é uma propriedade intrínseca da

especificação, dependendo antes da tarefa a ser realizada, de

modo que especificações com determinadas características

favorecem determinados tipos de análise. Não obstante,

propriedades como regularidade e hierarquização são importantes

na qualificação de descrições. Os testes realizados por NeweLL

e Fitzpatrick[82] indicam que o desempenho de seu extrator de
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circuitos cresce junto com a regularidade da especificação

analisada. Hon[83] afirma que. as demais condições mantidas

iguais, tanto o aumento da regularidade quanto o da

hierarquização facilitam a realização de análises hierárquicas

n regularidade está relacionada à repetição de símbolos. Na

medida emque se analisa cada símbolo distinto uma única vez, é

natural associar regularidade e desempenho. R hierarquização

está relacionada à estrutura da descrição. Um aumento na

hierarquização Leva a uma redução no número de interfaces entre

símbolos que se deve analisar e, consequentemente, no tempo de

execução. C:onsideremos um símbolo S, composto por oito

exemplares de um símbolo R; podemos especifica-lo chamando fl

oito vezes (figura 4.3(a)) ou, de modo mais hierárquico,

agrupando dois exemplares deRnumsímboLoB, dois de B num

símbolo C, e dois deC para formar S (figura 4.3(b)). Enquanto

sete interfaces devem ser analisadas na primeira especificação,

a segu nd a re que r a de ap en as t re s

outro aspecto que se deve considerar na avaliação da descrição

produzida pelo programa é a sua simiLaridade com a hierarquia

original. R semelhança entre ambas pode facilitar o uso

subsequente de ferramentas de análise. além disso, consideramos

que, em geral, a especificação desenvolvida pelo projetista é bem

está'uturada. Resumindo esse ponto de vista, preservar a

hierarquia original significa assegurar a geração de uma

espec ifi c açg o de qu alid ade

47



(a)

(b)

Figura 4.3 Especificações de um símb.oLo com

diferentes graus de hierarquização

fl estratégia de partilho utilizada no prometo é baseada na

método Heurístico de Han[83]. Rdiferença com este é que
optamos por trabalhar com fronteiras de símbolos "manhattan"

poligonais, e ngo retanguLares como no método original

R motivação para a introdução dessa--modificação pode ser

entendida com o seguinte exemplo. Comométodo de Hon, uma

situação como a da figura 4.4(a) exige que um dos exemplar'es n,

B ou [ seja expandido. pois o retânguLo de fronteira do grupo

formado por n e B intercepta C(figur'a 4.4(b)). Trabalhando com

fronteiras Hm3RhBttan' poLigonais não há conflito, R e B podem
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ser agrupados em um símbolo que não tem interferência com [

(figura 4.4Cc)). Gostaríamos de acrescentar que o exemplo não é

artificial. Para que o projetista passa aproveitar ao máximo a

área da pastilha, construções como a ilustrada são necessárias,

uma vez que dificilmente se consegue combinar retânguLos de

diferentes tamanhos em um outro retângulo, sem que haja perda de

á r e a .

A+B A+B

(a)(b)

Figura 4.4 Forma da fronteira

e pari icionamenta

(c)

n diferença entre as hierarquias produzidas pelos dois métodos

tem origem nas expansões adicionais que sHo realizadas com o

método or'iginal. Em primeiro lugar, não há razão estratégica

para a realização dessas expansões; trabalhando-se com polígonos

quaisquer, elas se tornam arbitrárias, além disso, expansões

modificam a estrutura presente na d'escriçlo de partida

Evita-Las é uma maneira de buscar a preservação da hierarquia

or'iginal. Por fim, parece-nos que expansões tendem a reduzir o

grau de hierarquização da especificação. Uma desvantagem da

estratégia proposta é que é mais fácil escrever programas que
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trabalhem apenas com retânguLos. Os trabalhos de Scheffer[81] e

de NeweLl&Fitzpatrick[82] mostram. contudo, que não há maiores

problemas em se desenvolver ferramentas de análise que manipulem

polígonos "manhattan" arbitrários

O RL6DRITMO

lJado um símbolo S, unindo-se os polígonos de fronteira de cada

um dos exemplares de .símbolos que compõem S, obtém-se um

conjunto de regiões poLigonais conexas que não se interceptam

entre si. Vamos chamar de grupo Q conjunto de exemplares que

compõem uma tal região. Rcada uma dessas regiões podemos

associar um símbolo, definido pelos exemplares que a formam mais

as porções das figuras especificadas ern S que a interceptam.

[om isso, S pode ser definido por meio de exemplares desses

símbolos, mais as porções de suas figuras ngo incorporadas em

nenhum deles. Essa especificação de S satisfaz as condições

desejadas: 1) não há sobreposição entre exemplares de símbolos,

pois seus polígonos de fronteira são regiões que não se

interceptam; e 2) não há sobreposição de figuras e exemplares,

pois as porções das figuras que interceptavam os exemplares

foram incorporadas nas definições dos símbolos

fl figura 4.5 ilustra o processo. Um símbolo S é, na sua

definição original, composto por alguns exemplares e figuras

geométricas(estas estão representadas com traço irr'emular). Há

duas regiões conexas disjuntas, uma formada pelos exemplares SI

e S2 e a outra por S3, S4 e S5.
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S

(a) definição original

TI

S

(b) definição produzida

Figura 4.5 Particionamento de um símbolo
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Cada um desses dois grupos de exemplares, junto com as porções

das figuras que os interceptam, irá compor a definição de um

novo símbolo, TI eT2 respectivamente. Spassa então a ser

definido com exemplares desses símbolos e com as porções

remanescentes de suas f igu r as

[] processo que descrevemos é uma maneira de obter uma

especificação de um s(mboLo em que nio há sobreposições

Suponhamos, porém, que o símbolo dado contenha uma única região

conexo, como é o caso do símboLoTI da figura 4.5(b). D

pí'ocedimento irá montar um símbolo TI', que é o mesmo que TI, e

redefinir TI como sendo um exemplar de TI'. Mais à frente. o

mesmo ir'á acontecer com TI' e, assim por diante, o procedimento

irá indefinidamente redefinir o símbolo por meio dele próprio.

O processo nH o é efetivo

0 aLgoritmo apresentado na figura 4.6 implemente o

particionamento do modo descrito, garantindo porém que a

transformaçã-o seja efetiva. Inicialmente, são expandidos os

exemplares de símbolos "grandes", isto é, aqueles que têm

fronteira igual à do símbolo S dado. Estes exemplares terão que

ser necessariamente expandidos, uma vez que interceptam todos os

outros, formando sempre uma única região. D procedimento aruoos

calcula os grupos de exemplares que compõem cada uma das regiões

formadas pela união dos exemplares de sub-símbolos de S,

retornando o número de grupos obtidos. Se houver uma única

região, o programa seLeciona um exemplar de símbolo para ser

expandido, realiza a expansão e volta a calcular os grupos

Esse pr'ocesso para quando: 1) houver duas ou mais regiões; ou 2)
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não houver nenhuma região - isto é, S contém apenas figuras

(note-se que o procedimento aruoos retorna zero neste caso). O

procedimento l de.[irle associa então um símbolo a cada uma das

regiões, contendo os exemplares quecompõem a região e as

porções das figuras de S que a interceptam. 0 programa verifica

se já existeumsímboLocomesse conteúdo. Seexistir, eLe é

usado; senão, um novo símbolo é criado. Esses símbolos são

então utilizados na redefinição deS. nfigura4.7 ilustra o

aLg o ri tmo

p a r t i c i o n a (s)

aa exemplar t ae s com tronteir'a igual a de s

e x p a n d e ( t )

enqu a n to g rupos( s) = l

t < - - s e l e c lona(s)

exp ande( t )

re d e f i ne ( s )

Figura 4.6 RLgoritmo de particionamento

Notemos que, com esse aLgoritmo, o programa se torna efetivo

[Je fato, as hierarquias dos símbolos que compõem a nova

definição de S são menores que a de S, pois são subconjuntos

desta e há peLomenosduasdeLas. lssoconduzà obtenção de

símbolos com hierarquias cada vez menores, até chegar àque'Les

com hierarquia vazia(sem sub-símbolos), quando então termina a

recursão do processo de transformação(veja figura 4.2)
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expande

expande

r''
U '1r

L
r' 'r q

rL---. +----

L

redefi.ne

Figura 4.7 Passos do particionamento

4.4 HEURISTlCR DE SELEÇÃO

0 procedimento de seLeçHo deve escolher um dos exemplares que
compõem um dado símbolo para expansão. Cama fazer essa escolha?

Que características dos exemplares.devem ser Levadas em conta?

Em seu trabalho, Hon[83] apresenta uma série de heurísticas,

descritas na ,seçgo 3.4, para realizar a seleção. No conjunto,

elas procuram implementar uma estratégia que consiste em

retardar a expansão de matrizes de símbolos e, uma vez que isso
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tenha que ser feito, expandir primeiro os menos complexos

Propomos aqui a utilização do grau de regularidade dos símbolos

nos critérios de seLeção, basicamente dando preferência à

expansão de exemplares de símbolos de menor regularidade. R

regularidade é uma propriedade que refLete a estruturação do

símbolo como um todo. 5elecionando os símbolos menos regulares,

a heurístiea procura preservar as estruturas mais importantes da

h i e r a r q u i a o r iginal

Há diversas situações em que a heurística apresenta um

comportamento que nos parece adequado. Por exemplo, se o

exemplar de um símbolo que contém sub-símbolos intercepta um que

s6 contém figuras, será expandido este Último. 0 novo símbolo

que daí resulta terá basicamente a estrutura do primeiro, sendo

apenas acrescido de parte do traçado do exemplar expandido. De

moda geral. matrizes tendem a ser preservadas, uma vez que

apresentam um bom grau de regularidade. Entre duas matrizes,

será escolhida para expansão a que tem menos elementos

0 procedimento de seLeção utiliza apenas a seguinte heurística:

selecione o exemplar de símbolo de menor regularidade

envolvido no maior número de sobreposições

Observámos inicialmente que todos os sub-símbolos do símbolo

dado estão envolvidos em alguma intersecção, uma vez que há um

único grupo de símbolos. assim, todos sXo candidatos à seLeçlo

Toma-se então o símbolomenos regular. Se houver mais de um

símbolo com a regularidade mínima, ou se houver mais de um



exemplar do símbolo escolhido, seLeciona-se o exemplar envolvido

no maior número de intersecções. Este critério é baseado nas

heurísticas de Hon. Se ainda houver dois ou mais exemplares

passíveis de escolha, deve ser utilizado um critério uniforme de

desempate, de modo a seLecionar, em situaçõe.s idênticas, sempre

o mesmo exemplar. Por exemplo, entre exemplares de símbolos

distintos pode-se escolher o que tem menos figuras, ou mesmo o

de nome menor. Entre exemplares de ummesmo símbolo. pode-se

utilizar sua posição relativa - seLecionando-se o exemplar mais

à esq u erd a, por exemplo

4.S R5PE[TOS DE IMPLEMENTRÇXO

Consideremos o exemplo da figura 4.8. Um símbolo S,

originalmente composto por dois exemplares de um símbolo T e um

exemplar de \J, é particionado de forma que passa a ser

especificado por umexempLar deT eumexempLar deN, um novo

símbolo criado pelo programa, formado por uma ocorrência de T e

uma de V (figuram.8(a)). T é então submetido aa processo de

transformação. Suponhamos que, de uma especificação inicial com

exemplares TI, T2 e T3, se chegue a uma especificação com

exemplares de símbolos novos NI e N2, como mostra a figura

4.8(b). Chega a vez de N ser transformado e aqui surge nossa

questão. Suponhamos que temos guardado ambas as descrições de

T, a original eafinal. QuaLdelasutiLizarno processo de

tranformaçlo de N? Observemos que o uso de uma ou outra conduz

a situações diferentes; por exemplo, a figura 4.8(c) mostra o

resultado da expans:o de T utilizando-se cada uma das descrições
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s:
T

(a) particionamento

T

(b) transformação de T

def

orzg
N

def. final

(c) expansão de T na tranformação de N

Figura 4.8 Descrição original x descrição final
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Passamos a discutir uma implementação que obtém uma série de

benefícios do uso das especificações originais dos símbolos

Para começar. gostaríamos de mostrar um fato impor'tarte para esta

nossa abordagem, relacionado ao aLgoritmo de particionamenta

se a hierarquia completa de um símbolo S contém apenas

símbolos originais, a especificação dos símbolos criados

pelo procedimento p..g.!:.LLg.l.m(S) também só referencia

s ímboLos originais

Consideremos o a]goritmo, apresentado na figura 4.6. 0 programa

realiza uma série de expansões. Uma expansão simplesmente troca

o exemplar de um símboLopeLos exemplares e figuras que o

compõem. assim sendo, após as expansões a hierarquia que define

o símbolo ainda contém apenas símbolos originais. S é então

redefinido e aqui, eventualmente, alguns novos sí'mboLos serio

criados. Estes símbolos são definidos por um grupo de

exemplares de sub-símbolos de Se algumas figuras; como a

hierarquia que define 5 ainda contém apenas símbolos originais,

a especificação dos símbolos criados também será composta apenas

por s êmbolos originais

Este fato nos permite fazer uma implementação como segue. Temos

sempre armazenada a descrição original de cada símbolo. Para os

símbolos originais, essa descriçãoé ade entrada. Para os

criados pelo programa, é a descrição com que foram definidos na

criação. Fazendo com que o procedimento de particionamento

trabalhe sempre com a hierarquia dada pela descrição original de

Cada símbolo, podemos concluir, por indução e pelo que vimos



acima, que, também para os símbolos criados pelo programa. essa

descrição só referencia símbolos originais. Quando, no processo

de particionamento, um símbolo é redefinido em termos de

exemplares de sub-símbolos que não se sobrepõe, esta nova

especificação é armazenada na descrição disiunta do símbolo

Esta é a descrição que se deseja do símbolo, a que não contém

sobreposições. Ela é utilizada quando o procedimento de

transformação é recursivamente chamado para cada exemplar que

compõe o símbolo, e também para a impressão da especificação de

saí da do p rograma

assim. retomando o exemplo da figura 4.B, a especificação de

saída da programa apresentará T como sendo composto por

exemplares dos símbolos NI e N2(sua descrição disjunta) e estes

são os símbolos que, na transformaçãodeT, terão sofrido o

processo de transformação recursivo. Já no particionamento de

N, de cuja descrição inicial faz parte umexempLar de T, terá

sido utilizada a descrição original de T - aquela formada por

TI , T2 e T3.

R utilização desse esquema traz uma série de benefícios, nXo só

para a própria implementação como também na funcionalidade do

pré-processador. Um primeiro e maior benefício diz respeito à

definição dos símbolos gerados pelo programa. Como apontamos no

i'nício deste capítulo, a produção de uma hierarquia diferente da

especificada pelo projetista pode dificultar a utilização das

ferramentas de análise. Com esta nossa .implementação, o

pré-processador pode produzir uma documentação relacionando os

símbolos criados pelo programa com símbolos definidos pela



projetista, bastando para isso apresentar a descrição original
dos s ímbo los cri idos

0 programa pode utilizar a descrição original para verificar se

já existe um símbolo com um determinado conteúdo, o que permite

uma identificação mais abrangente de símbolos iguais

Suponhamos que os símbolos apresentados na figura 4.8 façam

parte de uma especificação mais ampla. Podemos imaginar que

exemplares de T e V compunham a definição de algum outro

símbolo, na mesma justaposição em que aparecem em S. fl

utilização da descrição original nos permite reconhecer essa

composição como sendo o símbolo N. Se não a utilizássemos, essa

identificação nlo seria possível, umavezque N, depois de

transformado, não mais estaria definidoem termos de T e V

além disso, a implementação de uma técnica de "hashing" para

agiLizar a busca seria mais trabalhosa, pois a função de

"hashing", sendo baseada no conteúdo do símbolo, mudaria quando

e L e f o s s e re def i ni do.

0 esquema permite ainda que a implementação trabalhe, de fato,

apenas com ret8nguLos. Rs fronteiras dos símbolos originais são

retânguLos(estabelecidas na iniciaLizaçlo). C:omo as descrições

iniciais contém apenas símbolos originais, o procedimento de

particionamento terá que manipular apenas fronteiras

retanguLares. Isso pode servistonafigura 4.8(c). Com a

utilização da descrição original, aexpansXodeT resulta em

símbolos com fronteira retangular. [omadescriçHo final, o

particionamento teria que manipular fronteiras não retanguLares

no caso, a de N2. Um raciocínio análogo vale em relação ao
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cáLcuLo da regularidade. que é utilizada como critério de

seLeçào de símbolos a expandir. Os símbolos candidatos a

expansões são sempre originais. assim, pode-se calcular a

regularidade apenas para eles, no início do programa
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[RPITUL0 5

CONCLUSÃO

Estudamos neste trabalho o problema da análise hierárquica de

projetos de circuitos integrados. Visando proporcionar aos

projetistas de circuitos ferramentas geométricas de melhor

qualidade, diversos trabalhos tem sido realizados no sentido de

explorar a estrutura hierárquica das especificações. Vimos que

o problema central na análisehierárquicaé o tratamento de

sobreposições.' Como é muito difícil manipu]ar sobreposições, uma

maneira de abordar o problema consiste em. primeiro, elimina-Las,

para então realizar as análises desejadas. 5eguindo essa Linha.

elaboramos o prometo de um pré-processador cuja função consiste

precisamente em transformar uma especificação qualquer' de um

circuito numa especificação Livre de sobreposições

D prometo apresenta algumas idéias elaboradas por nós

a especificação produzida pelo pré-processador está na mesma

linguagem([IFJ da especificação de entrada, o que proporciona

uma maior independência entre o pré-processador e os programas

d e an á l i se subsequen t es
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o atgori tmo ae particionamento, üaseaao na estratégia

Heurística de Hon[83], trata fronteiras "manhattan"

poligonais, o que, nos parece, deve conduzir à produção de

especificações de melhor' qualidade

a heurística de seleçgo de símbolos para expansão é baseada na

regularidade dos símbolos; ela é simples, de fácil computação

e tem uma base conceptual na sua formulação

o pré-processador preserva a descrição original dos símbolos,

o que Lhe possibilita produzir uma documentação relacionando

os símbolos criados pelo programa com símbolos conhecidos do

projetista; outros benefícios, para a própria implementação

sã o também obtidos

D objetivo principal do estudo de métodos hierárquicos é o de

reduzir o consumo de recursos computacionais empregados na

análise do traçado de circuitos. Os trabalhos que estudamos nos

mostram que os resultados que se poderia imaginar ainda nXo

foram alcançados. Não obstante. alguns métodos apresentar.am

desempenhos bastante bons, revelando claramente sua

superioridade em relação a métodos convencionais. Os resultados

obtidos mostram ainda que, de modo geral, especificações bem

hierarquizadas e regulares são mais eficientemente processadas

Isso constitui mais um argumento a favor da utilização de

metodologias de prometo está.uturado.

Um possível caminho para a continuidade deste trabalho é

realizar um estudo comparativo das estratégias de

particionamento apr'esentadas, implementando os aLgoritmos e

experimentando-os com projetos de circuitos reais. Pode-se
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também tentar desenvolver novas estratégias de particionamento.

Nesse sentido, uma ideia que tivemos e não exploramos consiste

em, quando dois símbolos se interceptam. realizar o

particionamento de modo a retirar de um deles a sua porção que

está na intersecção, incorporando-a ao outro símbolo. Rs

porções dos símbolos menos regulares seriam incorporadas aos

símbolos mais regulares. Umaoutra Linha de pesquisa. mais

ambiciosa, consiste em procurar desenvolver um modelo

estatístico de especificações de circuitos, projetando um

aLgoritmo que apresente um bom desempenho nos casos esperados

Por fim, gostaríamos de colocar nossa expectativa sobre a

continuidade de uso de ferramentas geométricas, face ao

desenvolvimento de compiLadores de silício. Tem havido um

esforço muito grande de pesquisa em busca'de sistemas que, a

partir da especificação de um circuito numa Linguagem de-. alto

nível, produzam uma especificação correra de seu traçado. Em

princípio, a utilização de tais sistemas elimina a necessidade

de ferramentas geométricas. acreditamos porém que, pelo menos

para determinados tipos de projetos - como, por exemplo, o de

pastilhas que serão produzidas em muito larga escol

ferramentas geométricas serão úteis ainda por bastante tempo.
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