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Samenvatting

Visualisatie van Heuristische Ontwerpruimte
Exploratie van Embedded Systemen

hihi

Toktam Taghavi Razavi Zadeh

Samenvatting

Het ontwerp van moderne embedded systemen is zeer complex. Vaak moeten
meerdere en tegenstrijdige criteria simultaan worden geoptimaliseerd. Voorbeelden
van deze criteria zijn snelheid, energie, kosten en gewicht. Om aan een dergelijk
breed spectrum van non-functionele criteria te kunnen voldoen, hebben moderne em-
bedded systemen vaak een heterogene systeem architectuur. Ze bestaan uit compo-
nenten die variëren van volledig programmeerbare processor kernen voor het bieden
van flexibiliteit, tot volledige toegewijde hardware componenten voor tijdkritieke ap-
plicatie taken. Dit leidt tot een hoge mate van complexiteit van embedded systeem
architecturen. Hierdoor worden ontwerpers gedwongen om systemen te modelleren
en simuleren met als doel de gehele ruimte van mogelijke ontwerpkeuzes te door-
zoeken. Een dergelijke ontwerpruimte exploratie is met name van essentieel belang
voor de vroegtijdige fasen van het ontwerp traject waar de ontwerpruimte het grootst
is en verkeerde ontwerpbeslissingen verregaande consequenties kunnen hebben op het
eindproduct. Deze vroegtijdige ontwerpruimte exploratie wordt vaak op een hoog ab-
stractie niveau uitgevoerd. Hierdoor blijft zowel de modeleertijd als de simulatietijd
zo klein mogelijk.

Door de exponentiële grootte van de ontwerpruimte in hedendaagse embedded syste-
men is het ondoenlijk om elke mogelijke ontwerpkeuze te evalueren. Om deze reden
worden vaak heuristische zoekmethoden gebruikt om zodoende met een beperkt aan-
tal evaluaties de ontwerpruimte te doorzoeken voor optimale ontwerpkeuzes. Echter,
dit beperkte doorzochte deel van de ontwerpruimte is nog steeds groot. Vandaar dat
het interpreteren van deze resultaten, het trekken van de juiste conclusies en het begri-
jpen van hoe de ontwerpruimte is doorzocht door de heuristische zoekmethoden nog
steeds extreem omslachtig kan zijn. Een dergelijke analyse is echter essentieel voor de
ontwerper omdat het inzicht biedt hoe de ruimte van mogelijke ontwerpkeuzes eruit
ziet.

Dit proefschrift adresseert het probleem van het interpreteren en analyseren van de
grote hoeveelheden data die worden gegenereerd gedurende de ontwerpruimte explo-
ratie van embedded systemen. Hierbij wordt data visualisatie ingezet als middel om
de exploratie data te interpreteren en te visualiseren. Hiermee introduceren we het
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structurele gebruik van visualisatie technieken in het ontwerp van embedded syste-
men, waarbij we specifiek ingaan op het gebruik van de visualisatie gedurende de on-
twerpruimte exploratie. We hebben alle ontwikkelde technieken gecombineerd in een
enkele applicatie: VMODEX. In zekere zin is er met dit werk een koppeling gemaakt
tussen twee gescheiden onderzoeksgebieden: data visualisatie en het ontwerp van em-
bedded systemen.

Voor een uitgebreide analyse van ontwerpruimte exploratie proces, definiëren we drie
verschillende fases. Voor elke fase hebben we verschillende methodes en visualisatie
technieken ontwikkeld om gebruikers een snelle en accurate analyse te bieden. De
eerste fase betreft het ontwikkelen van een optimalisatie methode dat op een efficiënte
en effectieve manier de ontwerpruimte doorzoekt. De ontwerpers van dit soort al-
goritmes kunnen VMODEX gebruiken om een uitgebreide studie te doen naar de
kwaliteit van verschillende multi-criteria optimalisatie algoritmes, vanuit verschil-
lende perspectieven, om het beste algoritme te vinden voor hun specifieke probleem.

In de tweede fase wordt het meest efficiënte algoritme gebruikt om een bepaalde on-
twerpruimte exploratie te doen. VMODEX biedt vervolgens verscheidene mogeli-
jkheden om de resultaten van deze ontwerpruimte exploratie te analyseren en te inter-
preteren. Deze analyse kan worden uitgevoerd vanuit verschillende perspectieven en
op meerdere abstractieniveaus, wat een goed inzicht verschaft in het landschap van de
ontwerpruimte.

De derde en laatste fase is het uitzoeken van de ontwerpkeuze die de meeste voorkeur
geniet. Verscheidene benaderingen tot de besluitvorming zijn geı̈mplementeerd in
VMODEX. Hierdoor worden de ontwerpers ondersteund in het kiezen van het uitein-
delijke ontwerp. Daarnaast wordt er inzicht verschaft in de afwegingen tussen de
verschillende criteria, wat uiteindelijk kan leiden tot het maken van betere beslissin-
gen.




