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Samenvatting

Moderne embedded systemen moeten vaak verschillende complexe taken uitvoeren, zijn
onderhevig aan een keur van (soms tegenstrijdige) functionele en non-functionele eisen en
moeten bovendien in relatief korte tijd ontworpen kunnen worden. Dit maakt het ontwerp-
proces van zulke systemen zeer ingewikkeld en daarom moet de ontwerper in zijn taak onder-
steund worden door goede software-tools die efficiënte ontwerptechnieken implementeren
en het ontwerpproces zoveel mogelijk automatiseren. Door vroeg in het ontwerpproces te
beginnen met het modelleren en simuleren van het systeem, krijgt men eerder feedback over
de gevolgen van bepaalde ontwerpbeslissingen. Hiermee is in het ontwerpproces veel winst
te behalen, aangezien een juiste beslissing later in het ontwerpproces veel tijd en kosten kan
besparen. Goede modelleringstools en en exploratie-technieken zijn hierbij wel van essen-
tieel belang.

In de introductie van dit proefschrift stellen we een aantal voorwaarden op waaraan
een modelleer- en exploratieomgeving zou moeten voldoen om zo goed mogelijk onders-
teuning te bieden aan het ontwerpproces. We maken een onderscheid tussen het snel en
accuraat modelleren van een enkel systeemontwerp en het vinden van de juiste ontwerp uit
een zoekruimte van alle mogelijke ontwerpen (ook wel Design Space Exploration of DSE
genoemd). Hoofdstuk 3 beschrijft de Sesame tool en laat zien dat een ontwerper in korte
tijd een hoog-niveau simulatie model kan samenstellen door middel van een system-level
model specificatie en herbruikbare simulatie componenten. In Hoofdstuk 2 wordt Sesame
in de context geplaatst van Daedalus: een complete toolflow voor het ontwerpen van multi-
processor system-on-chip (MPSoC) systemen, van applicatie, via design space exploratie
(Sesame) naar een volledig geïmplementeerd en functioneel prototype.

In Hoofdstuk 4 laten we zien hoe de hoog-niveau simulatiemodellen van Sesame kunnen
worden gecalibreerd: drie verschillende methoden worden voorgesteld die de nauwkeurigheid
van het Sesame model verhogen door op efficiënte wijze gedetailleerde performance infor-
matie aan het model toe te voegen. Vervolgens kijken we naar het type systemen dat kan
worden gemodelleerd in Sesame en breiden dat uit met multi-applicatie systemen (Hoofd-
stuk 5) en dynamisch herconfigureerbare systemen (Hoofdstuk 6). In het eerste geval in-
troduceren we een hiërarchisch systeem van schedulers zodat meerdere applicaties volgens
verschillende realistische schedules op het architectuur model kunnen worden afgebeeld.
Ook definiëren we hier een model voor stochastische applicatie modellen die gebruikt kun-
nen worden voor speculatieve DSE. Vervolgens breiden we Sesame uit voor het modelleren
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voor een opkomend type MPSoC systemen: partially dynamic reconfigurable systems. We
laten zowel de generieke model componenten hiervoor zien, als ook de resultaten van een
volledig model gebaseerd op een realistische case study.

Het voorlaatste deel (Hoofdstuk 7) richt zich op het efficiënt afzoeken van ontwer-
pruimten. We gebruiken hiervoor de bekende metaheuristisch methode van genetische al-
goritmen (GAs), analyseren de resultaten op basis van een stochastisch gegenereerde case-
study en bediscussiëren de voor- en nadelen. Door het gebruik van domein-specifieke kennis
ontwerpen we een nieuwe set van genetische operatoren die het GA efficiënter laten werken.

Tenslotte komen in Hoofdstuk 8 twee grotere case-studies aan bod die laten zien hoe
verschillende van de besproken technieken kunnen worden gebruikt in industrie-relevante
ontwerpproblemen. We doen dit in de context van de Daedalus design flow en in het eerste
geval wordt het volledige ontwerp- en implementatieproces doorlopen voor verschillende
ontwerp-varianten van een multiprocessor MPSoC media systeem. We vergelijken de sim-
ulatieresultaten met metingen aan de verschillende systeemprototypes en komen tot de con-
clusie dat de simulatiemodellen inderdaad goed bruikbaar zijn voor het efficiënt doorzoeken
van ontwerpruimtes. In een volgende case-study laten we het ontwerp zien van een hetero-
geen MPSoC systeem met maximaal 24 cores voor een JPEG compressie applicatie. In de
conclusies komen we terug op de in de introductie gestelde eisen voor het bevorderen van
het ontwerpproces en maken we de balans op.




