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Hardware/Software Codesign har vært et hyppig brukt "buzzword" siden starten på

nittitallet. Industri og ulike forskningsmiljøer har sett behovet for en god metodikk for

konstruksjon av elektronikksystemer som inneholder både maskinvare og programvare. De

siste par årene har det også begynt å komme kommersielle verktøy, slik som Seamless fra

Mentor Graphics og Eagle fra Synopsys. Disse verktøyene muliggjør såkalt coverifisering.

Det vil si simulering av programvare på en datamodell av maskinvaren mens denne enda er

under utvikling. Det er altså ikke nødvendig for programvareutviklerne å vente til det er laget

en maskinvareprototyp før de kan starte avlusing og optimalisering av programvaren. Dette

reduserer designtiden drastisk, samtidig som en kan avdekke feil og svakheter i

maskinvaren mens det enda er enkelt å forandre den. Coverifisering er imidlertid bare en

liten del av en total codesign metodikk. Med fremtidens komplekse kretser med titalls

millioner portekvivalenter, må vi benytte codesignstrategi for hele prosessen fra

spesifikasjon til ferdig produkt. Denne artikkelen forsøker å gi en oversikt over en slik

metodikk, med vekt på det som er "hot" på forskningsfronten i dag. Den beskriver også et

eksempel på en designprosess med bruk av codesignverktøyet CoWare N2C.

Artikkelen bygger på et foredrag forfatteren holdt på DAK Forum 28. oktober i år, [1].
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Codesign kan enklest defineres som design av systemer som inneholder både maskinvare

og programvare. En definisjon med en noe annen vinkling er gitt av De Micheli og Gupta i

[2], se tekstboks 1. Denne tar i større grad utgangspunkt i de fordeler codesign kan gi.

��������: Å tilfredsstille systemnivåkrav ved å utnytte den synergi mellom maskinvare og

programvare som kan oppnås når disse implementeres samtidig.

Tekstboks 1: Hva er codesign?

For å oppnå den ønskede synergi er det som tidligere nevnt nødvendig å ha en

codesignstrategi fra første stund av systemdesignet. Figur 1 viser et eksempel på en egnet

designflyt. Ved første øyekast kan denne i stor grad se ut som den metodikk en dyktig

systemingeniør benytter i dag. Når vi går inn på de enkelte elementer vil det imidlertid tre

frem en del forskjeller. Den kanskje mest grunnleggende forskjellen viser seg allerede i
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forbindelse med systemspesifikasjonen. I

dag skrives denne typisk på norsk eller

engelsk, og den inneholder blant annet

detaljerte beskrivelser av hvilken arkitektur

som skal benyttes, og hva som skal

realiseres i henholdsvis maskinvare og

programvare (se tekstboks 2 for en

definisjon av arkitektur i denne

sammenhengen). I motsetning til dette vil

den funksjonelle del av fremtidens

systemspesifikasjon være skrevet i et

eksekverbart språk og bare inneholde en

beskrivelse av hva systemet skal gjøre, ikke

hvordan det skal realiseres. Med

eksekverbart menes her at spesifikasjonen

er skrevet i et programmeringsspråk, slik at

man allerede på dette høye

abstraksjonsnivået kan simulere systemets oppførsel. Dette gjør det enklere å fastslå om

spesifikasjonen faktisk utfører de funksjoner man ønsker, og muliggjør tidlig estimering av

om de ikke-funksjonelle kravene til systemet, ytelse (hastighet), størrelse, effektforbruk etc.,

kan tilfredsstilles.

	
������
 på et abstraktsjonsnivå består av byggeklosser fra nivået under og deres

sammenkobling og konfigurering. På systemnivå kan byggeklossene være prosessorer,

minnekretser og andre maskinvaremoduler, sammenkoblingen kan være busser og

multipleksere, og konfigureringen bussbredder, prosessorhastigheter etc.

Tekstboks 2: Hva er arkitektur?

Som nevnt sier systemspesifikasjonen ingen ting om hvordan systemet skal realiseres, og

følgelig heller ikke hvilken arkitektur som skal benyttes. Designeren benytter den

eksekverbare spesifikasjonen til å simulere og teste ut ulike alternativer. Dette gir mulighet

for å foreta et begrunnet valg av en god arkitektur. Deretter partisjoneres (fordeles) de ulike

delene av systemet ned på modulene i arkitekturen. Evaluering av forskjellige

partisjoneringer gjøres også ved hjelp av den eksekverbare spesifikasjonen. Dersom det

viser seg at systemet ikke lar seg partisjonere tilfredsstillende på den valgte arkitekturen,
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Figur 1: Codesignmetodikk
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går en tilbake og foretar nye arkitektursimuleringer, nå med øket viten basert på den

allerede testede arkitektur.

Når en god arkitektur og partisjonering er funnet, starter realiseringen av systemets

maskinvare og programvare. Disse prosessene går parallelt, og med utstrakt bruk av

coverifisering. Sluttproduktet fra denne fasen vil vanligvis være en prototyp. Denne bør

være tilnærmet feilfri dersom en god designmetodikk er benyttet. Ettersom det gjennom

hele designprosessen er evaluert flere alternativer, vil løsningen normalt være bedre enn en

løsning der viktige designbeslutninger er tatt tidlig og uten tilstrekkelig kunnskap om hvilke

følger dette har. Kvaliteten sikres også ved en konsekvent og gjennomført

verifiseringsstrategi, slik det er indikert i figur 1. For hvert skritt i prosessen sjekkes

konsistens med nivået over og med spesifikasjon.
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Den eksekverbare spesifikasjonen er startpunktet for designprosessen. Hvordan den

skrives er følgelig svært vesentlig og, nærmest som en konsekvens, et hett diskusjonstema

i akademiske sirkler. Striden står mellom heterogen og homogen spesifikasjon. I en

homogen spesifikasjon er alt beskrevet i samme språk. Dette forenkler det videre arbeidet,

siden vi har et enhetlig utgangspunkt. Språket SpecC fra Gajski et al., [3], er et eksempel

på dette. I en heterogen spesifikasjon er de ulike deler av systemet beskrevet i det språk

som passer "best" for den enkelte dels funksjon. Funksjoner som krever samtidighet

(concurrency) beskrives i VHDL, signalbehandlingsalgoritmer beskrives i dataflytspråk osv.

Dette gir opphav til en mer optimal spesifikasjon. Designverktøyet COSMOS fra Jerraya et

al., [4], benytter denne strategien. Den store ulempen med heterogen spesifikasjon er at

man tidlig antyder noe om implementeringen, ettersom for eksempel VHDL naturlig

realiseres i maskinvare og C typisk ender opp som programvare i en prosessor. Det er også

vanskelig å flytte deler av systemet fra en beskrivelse til en annen. En middelvei, som blant

annet benyttes i COSMOS, er å oversette de ulike språkene til en intern representasjon. Da

får man full frihet til å velge realisering, men mister den optimale beskrivelsen, med mindre

den interne representasjonen er optimal for alle formål.

En annen problemstilling ved valg av spesifikasjonsspråk, er om det skal benyttes et

eksisterende språk eller lages et nytt. Språk som C, VHDL, SDL og Java får lettere aksept

blant brukerne, og det eksisterer allerede kompilatorer og verktøy. Et nytt språk kan på den

annen side lages mer optimalt. Det mest vanlige i dag, er å ta utgangspunkt i et kjent språk,



Publisert i Elektronikk, nr. 12 1998
En introduksjon til codesign: hva, hvordan og hvorfor?

9. desember 1998, Institutt for fysikalsk elektronikk, NTNU Per Gunnar Kjeldsberg
4 av 8

for eksempel C. Dette bygges så ut for å kunne håndtere nødvendige funksjoner som tid,

samtidighet, synkronisering osv. SpecC består således av et supersett av ANSI-C.

�������������������

Over er det beskrevet en ren top-down designmetodikk. Med dagens og morgendagens

krav til kortere utviklingstid og økende systemkompleksitet, vil imidlertid gjenbruk bli

viktigere og viktigere. Dette gjelder både gjenbruk av egne design og kjøp av virtuelle

komponenter (Intellectual Property moduler) fra andre. Codesignmetodikken må gjenspeile

dette. Ettersom simulering og evaluering av ulike løsninger på systemnivå er et viktig

element i codesign, vil det være behov for høynivåmodeller av de virtuelle komponentene. I

dag eksisterer dette ikke. Komponentene er normalt ferdig utlagt og tilpasset en gitt

produksjonsprosess (hard cores) eller de foreligger som kode på registernivå (soft cores). I

begge tilfeller er dette et for lavt nivå til å foreta rask evaluering av alternative komponenter

og løsninger. For å få til dette må leverandørene tilby høynivå evalueringsmodeller av sine

virtuelle komponenter. Disse modellene må dessuten kunne kobles sammen på en enkel

måte. Alt dette krever standardisering, noe blant andre organisasjonen Virtual Socket

Interface Alliance, se [5], søker å oppnå med sitt arbeid.

Ettersom virtuelle komponenter normalt allerede har vært realisert og testet, foreligger det i

de fleste tilfeller nøyaktig kunnskap om viktige parametre som ytelse, areal, effektforbruk

etc. Denne informasjonen må tilflyte designeren, igjen gjerne på standardisert form, slik at

den kan benyttes til sammenlikning av alternative løsninger. Generelt gjenstår det mye

forskning innenfor fagområdet gjenbruk før dette effektivt kan integreres i en komplett

codesignmetodikk.
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Den tekstbaserte høynivåspesifikasjonen kan ikke benyttes direkte til å søke etter en god

arkitektur og partisjonering. Det er behov for modeller for beregning eller estimering av de

aktuelle systemkrav. Dette er et viktig forskningstema, og som for spesifikasjonsspråk vil

ulike modeller være gode eller mindre gode til å representere forskjellige egenskaper ved et

system. For eksempel vil dataflytmodeller vise hvordan data brukes ulike steder i systemet,

mens kontrollflytmodeller viser hvordan systemet kontrollerer enhetene som behandler

dataene. Det er i tillegg behov for modeller på flere nivå i designprosessen.
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Felles for de fleste modeller for beregning er

at de bygges opp som grafer. På

systemnivå benyttes det gjerne en graf av

kommuniserende prosesser, se figur 2.

Dette muliggjør modellering av hierarki,

samtidighet, kommunikasjon og

synkronisering, og benyttes til valg av

arkitektur, partisjonering og

kommunikasjonssyntese. Når de ulike

algoritmene senere skal realiseres i

maskinvare og programvare benyttes ofte en såkalt kontroll- og dataflytgraf. Denne brukes

til tidsplanlegging (scheduling), allokering og avbilding (mapping) av operatorer og

operasjoner. Resultatet vil typisk være en datasti og kontrollenhet på registernivå (RTL).
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Løsningsrommet består av alle mulige designløsninger på et gitt problem. Anta for

eksempel at vi skal konstruere et system der det bare er ytelsen som er kritisk.

Løsningsrommet vil da inneholde en rekke løsninger som ikke oppfyller kravet til ytelse,

samt et antall som er raske nok, men som har ulik kostnad for eksempel i form av

brikkeareal. Målet med vårt søk gjennom løsningsrommet vil da være å finne det design

som tilfredsstiller ytelseskravet, samtidig som arealet er så lite som mulig. Vi har følgelig

behov for å kunne avgjøre om en løsning tilfredsstiller de satte krav, og å sammenlikne flere

alternativer. Det er selvfølgelig mulig å foreta detaljrealiseringer for å finne nøyaktig ytelse

og areal, men dette er svært tidkrevende, og vil bare være mulig for et lite antall alternativer.

For å kunne søke raskt gjennom store deler av løsningsrommet er vi avhengig av å

estimere disse parametrene allerede på høyeste abstraksjonsnivå, og da fortrinnsvis

automatisk. Vi vil få en avveining mellom nøyaktighet og estimeringstid, der detaljrealisering

er den ene ekstremiteten og erfaringsbasert gjetting den andre. I dette arbeidet benytter vi

de ulike modellene for beregning. Det er utviklet mange forskjellige heuristikker som

anvender grafmodeller av et system og ut fra gitte systemkrav finner en god løsning, for

eksempel for partisjonering av systemet. Problemet er vanligvis så komplekst at en ikke kan

garantere at det er den beste løsningen som er funnet. Ved sammenlikning av ulike design

er ikke absolutt nøyaktighet det viktigste, snarere å finne korrekt innbyrdes rangering. Dette

kan forenkle søkejobben.

�� ��
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Figur 2: Prosessgraf
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Til nå har det i hovedsak vært ytelse og areal

som har vært estimert, men fremover vil

parametre som effektforbruk, testbarhet,

gjenbruksgrad og designkompleksitet bli stadig

viktigere. Gjenbruksgrad inkluderer

sannsynlighet for at det som utvikles nå kan

gjenbrukes senere. Testbarhet og

designkompleksitet er vesentlig ettersom

kostnaden av brikkens silisiumareal vil utgjøre en

stadig mindre del av den total brikkekostnad.

Med unntak for produkter med svært stort volum

vil utviklingskostnaden være dominerende. Dette

tilsier at det ikke nødvendigvis er lønnsomt å

legge stor innsats i å finne en arealminimal

løsning. For produksjon av den enkelte brikke vil

testkostnadene være svært vesentlig, spesielt i

komplekse systemer.

Ideelt sett ønsker vi oss et verktøy der vi legger inn spesifikasjonen inkludert kravene

systemet skal tilfredsstille. I henhold til dette skal verktøyet produsere en optimal arkitektur

og partisjonering, se figur 3. Dette er ikke mulig (i dag). En del akademiske verktøy, som for

eksempel det før omtalte COSMOS, åpner for interaktivitet. Brukeren kommer med forslag

til løsninger, og programmet estimerer kvaliteten på disse. Neste skritt på veien mot

helautomatikk vil være at verktøyet gir brukeren hint om hvilke forandringer som bør foretas

for å få systemet til å tilfredsstille kravene.
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Når systemet er partisjonert, starter design av de enkelte maskinvare- og

programvaredelene. Igjen ønsker vi oss automatiske verktøy som tar den eksekverbare

spesifikasjonen og genererer henholdsvis ferdig kretsutlegg og mikroprosessorspesifikk

programvare. Det siste eksisterer i stor grad i dag. Ulike verktøy tar utgangspunkt i et

generelt C-program, og legger til den koden som trengs for å kjøre programmet på en gitt

prosessor. Koden kan deretter kompileres, gjerne optimalisert med hensyn på hastighet

eller kodestørrelse. I fremtiden vil det også være behov for kodeoptimalisering for lavt

effektforbruk.
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Figur 3: Eksempel på arkitektur og
partisjonering.
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På maskinvaresiden står det dårligere til. Det finnes enkelte verktøy som genererer ferdig

kretsutlegg fra algoritmenivå, men da bare for spesielle applikasjonsområder. Et eksempel

her er Synosys' COSSAP for digital signalprosessering. Modne generelle verktøy eksisterer

ikke selv om enkelte akademiske verktøy, igjen med COSMOS som eksempel, rapporterer

gode resultater for syntese fra eget interne format.
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Institutt for fysikalsk elektronikk har for tiden et samarbeid med ABB Corporate Research for

å studere fremtidens codesignmetodikk. Prosjektet er en del av det nasjonale CoDeVer

prosjektet, se [6]. Et design fra ABB brukes som "case". ABB benytter den tradisjonelle

metoden, med avlusing av programvaren ved hjelp av en maskinvareprototyp. Vi har tatt i

bruk codesignverktøyet CoWare N2C, se [7], for å studere hvordan dette kan gi øket

produktivitet og potensielt et bedre produkt. CoWare N2C gir mulighet for å skrive en

eksekverbar C-basert systemspesifikasjon. Videre gis det støtte for arkitekturvalg og

partisjonering blant annet gjennom automatisk generering av grensesnitt mellom ulike

moduler. Det er også rammeverk for coverifisering ved hjelp av en simulator for

mikroprosessoren ARM7 og VHDL-simulatoren Leapfrog fra Cadence. Vi kjører et rent top-

down design med konsistent verifisering på alle nivå i prosessen. Dette innebærer blant

annet bruk av samme testbenk fra spesifikasjon til ferdig design. Vi har ønske om å

evaluere ulike løsninger spesielt for å finne en partisjonering mellom maskinvare og

programvare som gir høy nok ytelse med lavt areal og effektforbruk. Mye av arbeidet gjøres

av diplomstudentene Dag Aastveit og Ronny Larsen, og det er foreløpig for tidlig å trekke

bastante konklusjoner. Vi ser imidlertid allerede nå at denne typen metodikk og verktøy vil

være en nødvendighet for å takle fremtidens komplekse elektronikkdesign.
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