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Resumo 
Este trabalho é apresentado como uma contribuição para a área de projetos de 

sistemas digitais integrados em chips (SoCs). Seu foco principal é desenvolver e 

implantar um (novo) framework conceitual para a implementação de circuitos 

integrados digitais, com forte ênfase no gerenciamento de projetos, chamado 

LASICProcess. Como consequência natural do trabalho e servindo como prova de 

conceito, é apresentada uma aplicação web que implementa o framework proposto. 

Entre outros aspectos, ele apresenta a descrição da inclusão de uma camada formal 

de gestão de projetos no Fluxo de projeto de circuitos integrados utilizado pelo 

conjunto de ferramentas do Alliance CAD System, de software aberto e livre. A 

aplicação, que leva o mesmo nome do framework, permite a utilização dessas 

ferramentas remotamente (sem a necessidade de instalação de nenhum software do 

lado cliente), provê isolação total do ambiente corporativo com relação à interface do 

usuário e nasceu com forte vocação para se tornar um potente recurso de trabalho 

colaborativo e mesmo de formação a distância de recursos humanos para o projeto 

de circuitos integrados digitais . Especial cuidado foi dedicado à demonstração de 

que o conjunto de ferramentas utilizado, embora sendo desenvolvido e utilizado 

principalmente em meio acadêmico, provê suporte a todas as disciplinas 

contempladas e exigidas pelos ambientes industriais e comerciais para tarefas 

correspondentes, assim como à possibilidade de (re)configuração do ambiente 

proposto, para troca total ou parcial das ferramentas ALLIANCE por suas 

equivalentes de outro provedor. 

 
Palavras chave: Alliance CAD System, Ip-Core SoCs, PMBOK, RUP, XP, BVM, 

OVM, VeriSC, ipProcess, ASIC, dotProject. 
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Abstract 
This work is presented as a contribution to the field of design of digital systems 

integrated on chips (SoCs). Its main focus is to develop and deploy a (new) 

conceptual framework for the implementation of digital integrated circuits, with a 

strong emphasis on project management, called LASICProcess. As a natural 

consequence of the work and serving as a proof of concept, is presented a web 

application that implements the proposed framework. Among other aspects, it 

presents a description of the inclusion of a formal project management layer in the 

digital integrated circuits design flow used by the toolset of open and free software: 

the Alliance CAD System. The application, which carries the same name as the 

framework, allows the use of these tools remotely (without the need to install any 

software on the client side), provides total isolation of the corporate environment with 

respect to the user interface and was born with a strong vocation to become a 

powerful resource for collaborative work and even the distance training of human 

resources for the design of digital integrated circuits. Special care has been devoted 

to showing that the set of tools used, although being developed and used primarily in 

academia, provides support to all disciplines addressed and required by commercial 

and industrial environments for corresponding tasks, as well as to the possibility of 

(re) configuration of the proposed environment, in order to exchange all or part of the 

tools ALLIANCE by its equivalent from another provider. 

 

Keywords: Alliance CAD System, Ip-Core SoCs, PMBOK, RUP, XP, BVM, OVM, 

VeriSC, ipProcess, ASIC, dotProject. 
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Introdução 
Em 1999, a evolução nas técnicas de integração em silício permitiam a 

construção de chips com centenas de milhões de transistores, permitindo assim a 

implementação de sistemas complexos em um único chip (CHANG,1999); hoje foi 

ultrapassada a barreira dos bilhões de transistores.  

Esse crescimento explosivo e a demanda por produtos cada vez mais 

diversificados e complexos provocaram uma mudança no desenvolvimento de 

projetos de sistemas embarcados em direção ao paradigma denominado System on 

Chip (SoC), onde todo o sistema embarcado é integrado e implementado num único 

chip. 

Porém, a capacidade de fornecer rapidamente novos produtos ao mercado 

consumidor não tem acompanhado o crescente aumento na capacidade de 

integração, configurando-se um gap entre a produtividade das equipes de 

desenvolvimento e a capacidade de produção dos chips. Como consequência, o 

projeto de um SoC assumiu uma abordagem baseada no uso (e reuso) de 

componentes pré-existentes em forma de propriedade intelectual – IP (Intelectual 

property). Nessa abordagem, múltiplas equipes/empresas podem desenvolver 

sistemas cujas peças seguem regras de projeto, funcionamento, validação, teste e 

condições de integração como componentes – os chamados IP-cores - em outros 

sistemas, com o objetivo de reduzir tempo de disponibilização ao mercado, custo e 

esforço de projeto sem comprometimento da fiabilidade e desempenho.  

Nessa direção, é essencial o desenvolvimento de metodologias que suportem 

a promoção do uso e reuso de componentes previamente especificados e validados 

(se possível testados) e o estímulo de práticas que promovam a detecção e correção 

de erros desde as fases iniciais e em todas as fases do projeto. Quanto mais tarde 

os erros forem detectados, maior será o tempo e o custo necessários para corrigi-los 

(VAHID; GIVARGIS, 2002). Tanto o aspecto de facilitar o reuso quanto a detecção 

prévia de erros implicam na necessidade de atividades bem definidas, de forma que 

todas as fases do desenvolvimento sejam claramente identificadas (CHANG,1999). 

Processos que contemplam boas práticas no desenvolvimento de sistemas 

complexos, a exemplo do Rational Unified Process - RUP (KRUCHTEN,2000), 
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voltados para projetos de software, surgem como alternativas para estruturar os 

conjuntos de passos ordenados que vêm sendo consolidados nos fluxos de projeto 

de circuitos integrados. O ipProcess (LIMA, 2005), processo adotado pelo Brazil-IP 

(BRAZILIP, 2011), é uma dessas alternativas. 

Embora o RUP contemple a disciplina de gestão de projeto, o ipProcess, que 

foi inspirado no mesmo até sua mais recente versão, não havia implementado essa 

disciplina. Como será visto no decorrer deste trabalho, o fluxo de projeto de 

hardware com o conjunto de ferramentas Alliance (ASIM, 2011), não aderente 

oficialmente a nenhum processo, pode ser considerado aderente ao RUP. 

Devido à longa experiência de sua utilização na formação de recursos 

humanos para projetos de CIs no meio universitário internacional, em especial há 

cerca de 20 anos no LASIC onde este trabalho foi desenvolvido, e por contar com 

atualizações periódicas que contemplam praticamente todas as necessidades de 

desenvolvimento de um circuito integrado digital de considerável complexidade, o 

conjunto Alliance CAD Tools serviu de suporte ao desenvolvimento do framework 

alvo deste trabalho, que é apresentado como uma contribuição para a área de 

projeto de sistemas integrados em circuitos (SoCs), fazendo uso de ferramentas 

poderosas, de código aberto e de domínio público (GPL), explicitando um fluxo de 

projeto aderente ao RUP, dotado de uma camada formal de gestão de projetos. 

O foco principal consistiu em desenvolver um (novo) framework e um fluxo de 

projeto sobre o conjunto Alliance, no nível de prova de conceito, capaz de 

implementar execução e gerenciamento semi automatizados das tarefas dedicadas 

ao desenvolvimento de IP-cores para circuitos digitais integrados, denominado 

LASICProcess. 

Na fundamentação teórica, este trabalho percorre a literatura recente e extrai 

as etapas e interdependências do fluxo de projeto de circuitos VLSI (Very-large-

scale integration), as principais metodologias de Verificação Funcional 

(contemplando cada nível hierárquico); paralelamente, as ocorrências dessas etapas 

são identificadas com vistas à montagem da prova de conceito implementada sobre 

o conjunto de ferramentas  Alliance. 

Para a inserção da camada de gestão de projetos com suporte ao fluxo 

desenvolvido, inicialmente foi utilizado o aplicativo dotProject (DOT, 2011), 
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identificando em seu banco de dados, os campos de registro que são utilizados para 

cadastrar as atividades do fluxo, os correspondentes entregáveis e respectivos 

parâmetros que refletem seu estado de avanço. Na versão final do sistema 

implementado, percebeu-se que era mais eficaz a construção de um sistema 

adaptado diretamente ao fluxo desenvolvido, acrescentando, além das indicações de 

parâmetros gerenciais, como gráfico de Gantt do projeto e subprojetos, a 

capacidade de configuração dinâmica do ambiente de desenvolvimento, de 

lançamento semiautomático de tarefas da cadeia de ferramentas e dos respectivos 

mecanismos de controle, proporcionando o acompanhamento sistemático da 

evolução das tarefas em tempo real. 

Na sequência desta dissertação, no capítulo 1 são apresentadas a 

Delimitação do Objeto e Metodologia, seguindo-se da Fundamentação Teórica no 

capítulo 2, onde são apresentados extratos resumidos, o mais próximo possível dos 

textos originais consultados relativos aos conceitos confrontados e utilizados na 

construção do framework objeto deste trabalho. 

No capítulo 3, o framework LASICProcess é apresentado, expondo os 

aspectos de aderência ao RUP via IP-Process e da inserção da camada de gerência 

aderente ao PMBOK. 

No Capítulo 4 é detalhada a montagem da prova de conceito, ficando, no 

capítulo 5 os resultados de uso em caso real e as discussões. 

Por fim, são apresentadas as conclusões e propostas de trabalhos futuros. 
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1 Delimitação do Objeto e Metodologia 

1.1 Objetivos Gerais 
Compreender e aplicar os conceitos, metodologias e processos presentes nos 

ambientes de projeto estruturado de circuitos VLSI, identificando oportunidades de 

inserção em tais ambientes, de conceitos e práticas de gestão de projeto 

preconizados pelo Guia PMBOK. 

1.2 Objetivos específicos 
Construir um fluxo de projeto de sistemas digitais integráveis em chips, com 

viabilidade de uso de um conjunto robusto de ferramentas de código aberto, como o 

Alliance CAD System, aderente ao IP-Process e, consequentemente, ao RUP.  

Propor um modelo unificado – framework conceitual – para criação, execução 

e acompanhamento de projetos de IP-cores/SoCs que contemple, além das 

disciplinas existentes no ip-Process, processos de gestão do Guia PMBOK que 

permitam auxiliar no sequenciamento estruturado das tarefas, com geração semi-

automatizada dos indicadores de correção de cada estágio de projeto e 

correspondente autorização de avanço aos estágios seguintes. 

Desenvolver e implementar uma aplicação web como prova de conceito do 

framework proposto. 

1.3  Metodologia 

1.3.1 Atividades 

Para atingir os objetivos acima descritos, foram executadas as seguintes 

atividades: 

• Estudo e detalhamento atualizado relativo aos processos PMBOK, ipProcess, 
Metodologias de Verificação Funcional, dotProject, Fluxo de projeto com 
ferramentas Alliance. 
Dos 44 processos do PMBOK divididos em 5 categorias, adotamos o quarto 
grupo de processos chamado Grupo de Processos de Monitoramento e 
Controle, como referência para a criação da entidade CONTROLE do 
framework proposto e inserimos no artefato Termo de Abertura do Projeto as 
demais categorias de processo resumidas e adaptadas a realidade dos 
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projetos de desenvolvimento de hardware. 
Após o estudo das Metodologias de Verificação Funcional, verificou-se a 
equivalência da abordagem adotada pelo Alliance CAD System (através da 
ferramenta ASIMUT) com o Ambiente de Teste adotado pelo ipPROCESS. 
O uso do dotProject como ferramenta de gestão se mostrou na prática não 
apresentar benefícios que justificassem o tempo perdido pelo gerente com 
sua implantação e manutenção. O Gráfico de Gantt que seria o principal 
benefício pode e deverá ser implementado futuramente à prova de conceito. 
O fluxo de desenvolvimento de hardware preconizado pelo Alliance CAD 
System foi comparado ao fluxo de desenvolvimento do ipPROCESS e 
constatado que além de uma equivalência entre eles, havia a vantagem de 
podermos, com o Alliance, prototipar tanto em ASIC como em FPGA.  

• Levantamento dos requisitos para integração do LASICProcess. 
Em termos de artefatos de entrada para início dos trabalhos, a descrição 
funcional do chip fornecida pelo cliente e os artefatos que representam essa 
descrição funcional em Linguagem C e VHDL, produzidos pelos 
desenvolvedores designados pelo gerente.  
A partir desses artefatos o fluxo, bem como a formalização da nomenclatura 
dos artefatos deverão ser seguidos, monitorados e controlados rigorosamente 
pelo Analista em cada nível, só permitindo a passagem para o próximo nível 
quando os objetivos do atual nível forem atingidos. 
Além dos artefatos de entrada desenvolvidos pela equipe e os de saída 
gerados pelas ferramentas de cada nível, deverão ser também considerados 
artefatos, as saídas em tela geradas por cada ferramenta. Essa 
documentação deverá ser anexada à pasta do projeto junto com o termo de 
abertura.  

• Implementação do framework LASICProcess. 
Para demonstrar o uso do framework proposto, foi desenvolvida uma 
aplicação web também chamada de LASICProcess, como prova de conceito.  
Após a implementação e uso da ferramenta, pôde-se perceber na prática, não 
só a importância do framework como facilitador e agilizador do processo, 
através da formalização de uma nomenclatura e de um fluxo, da comunicação 
entre integrantes da equipe e o acompanhamento em tempo real do projeto 
pelos integrantes, bem como sua capacidade em impedir que falhas de 
projeto se propaguem através da rigidez da sua entidade CONTROLE.  

• Avaliação dos resultados e modificações/correções no framework. 
Utilizou-se como Estudo de Caso, um tutorial do Alliance CAD System muito 
utilizado no laboratório como uma das unidades das disciplinas ministradas 
no LASIC: o somador de 4 bits. 
O framework se tornou efetivo ao detectar que havia uma falha nos artefatos 
fornecidos pelo tutorial, falha que não havia sido detectada anteriormente por 
nunca ter sido necessário submetê-lo a um grau de exigência de nível 
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industrial. 
O framework sofreu várias modificações desde a sua primeira versão, 
principalmente no fluxo dos conceitos-chave, nas atribuições de cada papel e 
na distribuição das tarefas e separação do fluxo em níveis, até chegar na 
configuração atual. 

• Avaliação de conformidade com os padrões exigidos/adotados; 
O resultado obtido no estudo de caso está dentro dos padrões de exigência 
adotados e exigidos.  

• Avaliação de qualidade e desempenho; 
Por se tratar de um tutorial disponibilizado pela própria equipe que 
desenvolveu a suíte de ferramentas, não se esperava encontrar nenhuma 
falha no projeto. Foi uma grata surpresa perceber que o framework era efetivo 
em detectar falhas sutis de projeto que tinham passado desapercebidas ao 
longo dos anos. 

• Avaliação de uso; 
Como framework conceitual, ele se mostrou bastante didático, bem 
documentado e de fácil entendimento e acompanhamento por parte dos 
membros da equipe. Como aplicação web de apoio ao desenvolvimento de 
hardware, o objetivo inicial era de demonstrar o conceito, portanto, quesitos 
como usabilidade e segurança de dados ficaram em segundo plano, mas 
nada que não possa ser facilmente acrescentado nas próximas versões. 

1.3.2 Infra estrutura utilizada 

HARDWARE 

• Desktop com processador Intel Quad Core, 16 GB de memória, 500 GB de 
disco e Sistema Operacional CentOS 5.6. 

• Notebook MacBook Pro – Intel Core 2 Duo 2.6GHz, 4 GB 667MHz DDR2 
SDRAM, Mac OS X 10.7.4;  

 
SOFTWARE 

• Apache HTTP Server 2.2.3 for CentOS, PHP 5.3.6, MySQL Server 5.1.56; 

• Alliance CAD System; 

• Netbeans 7.1.2 – PHP IDE, Adobe Dreamweaver CS4, Adobe Photoshop 
CS5, OmniGraffle Pro 5.3.6; 
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2 Fundamentação Teórica 

2.1 Framework Conceitual 
Entre as várias definições existentes na literatura, temos: 

 “Um framework é um construtor fundamental que define pressupostos, 

conceitos, valores e práticas, e que inclui orientações para a execução propriamente 

dita” (TOMHAVE,2005). 

“Um framework conceitual é utilizado em pesquisa para delinear possíveis 

decisões ou apresentar uma melhor abordagem para uma ideia ou pensamento” 

(KAKUTANI, 2009). 

“Frameworks conceituais podem atuar como mapas que dão coerência à 

investigação empírica. Por estarem potencialmente tão perto da investigação 

empírica, eles tomam diferentes formas, dependendo da questão ou problema de 

pesquisa” (SHIELDS;TAJALLI, 2006). 

2.2 RUP (CHARBONNEAU, 2004). 
O RUP é um processo de engenharia de software que descreve quem faz o 

quê, quando e como em um desenvolvimento de software e projeto de 

implementação. Tem as características de ser dirigido a caso de uso, centrado na 

arquitetura, dirigido a riscos, e iterativo. 

2.2.1 Dimensões do RUP 

O RUP implementa as melhores práticas dentro de um processo 

bidimensional. Uma dimensão descreve as disciplinas, enquanto a outra descreve as 

fases dentro do ciclo de vida do processo. A Figura 1 mostra uma representação 

gráfica do processo. 

Dentro do RUP, cada disciplina é expressa em termos de papéis (quem 

executa a tarefa), atividades (como executam estas tarefas), e artefatos (o que a 

atividade gera). Um papel define o comportamento e as responsabilidades de um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos, responsáveis por atividades e artefatos. Uma 

atividade é uma tarefa para a qual um papel é responsável e pode ser solicitado a 

executar. Ela descreve os passos necessários para criar ou atualizar um ou muitos 
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artefatos. Um artefato é uma entrada e/ou uma saída para uma atividade. Outros 

elementos complementam estes três elementos-chave, tais como conceitos, 

diretrizes de trabalho, os mentores de ferramentas, relatórios, diretrizes artefato, 

modelos e checkpoints. 

Figura 1 Disciplinas / Fases do RUP 

 
Fonte: IBM Rational Unified Process. Data sheet. Disponível em: <www-01.ibm.com/software/awdtools/rup/> Acesso em: 
20/05/2011 (traduzido pelo autor) 

 

2.2.2 A disciplina de Gerenciamento de Projetos do RUP  

O RUP define a gestão de projetos como a arte de equilibrar objetivos 

concorrentes, gerenciar riscos e superar obstáculos para liberar com êxito um 

produto que atenda as necessidades tanto dos clientes (aqueles que exigem o 

software a ser desenvolvido)  quanto dos utilizadores do software.  

A disciplina de gestão do RUP fornece um framework para gerenciar projetos 

intensivos de software, orientações práticas para o planejamento e recursos 

humanos, execução e acompanhamento dos projetos e para gerenciar risco.  

Esta disciplina foca principalmente processo de desenvolvimento iterativo 

como envolvendo gestão de risco, planejamento do projeto através do ciclo de vida 

para uma iteração específica e monitoramento do progresso através de métricas.  
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2.2.3 Diferenças RUP / PMBOK nas áreas de gestão 

Existem diversas áreas de gestão que estão fora da disciplina do RUP mas 

que fazem parte do PMBOK, como por exemplo a Gestão de pessoal, a Gestão de 

orçamento e a Gestão de contratos. 

Além disso, três das nove áreas de conhecimento do PMBOK que serão 

detalhadas posteriormente não têm equivalentes nas disciplinas do RUP, são elas: 

Gestão de RH, Gestão de Custos e Gestão de compras. Sendo que a gestão de RH 

tem como uma de suas atribuições a de identificar, documentar e atribuir funções e 

responsabilidades aos envolvidos no projeto. 

2.2.4 Principais artefatos da Disciplina de gestão do RUP 

Vários artefatos são criados dentro da disciplina de gestão do RUP. Os 

principais artefatos estão listados abaixo, com o número de instâncias criadas em 

um projeto típico entre parênteses:  

• Plano de Desenvolvimento de Software (um)  

• Plano de Garantia de Qualidade  

• Plano de Gerenciamento de Risco  

• Plano de Métricas  

• Plano de Aceitação do Produto  

• Plano de Resolução de Problemas  

• Business Case (um)  

• Plano de Iteração (muitos)  

• Avaliação de Iteração (muitos)  

• Avaliação de Status (muitos)  

• Lista de Riscos (um)  

• Ordem de trabalho (muitos)  

• Lista de problemas (um)  

• Medidas de projeto (muitos)  
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2.2.5 Mapeamento entre meta-modelos PMBOK / RUP 

O PMBOK Será utilizado como base para o mapeamento, uma vez que é o 

mais genérico dos dois padrões, e o RUP será comparado a ele, conforme o que é 

mostrado na Tabela 1 

Tabela 1 – Mapeamento dos meta-modelos PMBOK/RUP 

Elemento PMBOK RUP 
Tipo de Projeto Qualquer tipo de projeto Projetos de software e de 

implantação 
Ciclo de Vida do 
Projeto 

Dividido em Fases. 
Normalmente 4 ou 5 mas 
pode chegar a mais de 9. 
Cada fase é marcada com 
a conclusão de um ou mais 
entregáveis. 

Dividido em 4 fases: 
Concepção, Elaboração, 
Construção e Transição. 
Cada fase é dividida em uma 
ou múltiplas iterações que 
incluem atividades de todas 
as disciplinas. Cada iteração 
produz uma versão do 
software ou sistema. 

Fim de Fase Marco Marco principal 

Artefato (fim de fase) Entregável Artefato 
Atividade Processo descrito em 

termos de entradas, saídas, 
ferramentas e técnicas. 

Atividade descrita em termos 
de artefatos de entrada, 
resultando em artefatos, e os 
passos com mentores de 
ferramentas e diretrizes. 

Artefato de entrada Entrada Artefato de entrada 
Artefato de saída Saída Artefato resultante 
Revisão de fim de 
fase 

Saídas da fase, Stage 
Gates ou Kill Points 

Revisão do ciclo de vida do 
marco 

Agrupamento de 
atividades 
estruturais 

Área de conhecimento Disciplina 

Agrupamento de 
atividades temporais 

Grupo de Processo Fluxo de trabalho 

Fonte: Serge. Software Project Management: A Mapping between RUP and the PMBOK. 2004.  Disponível em: < 
www-106.ibm.com/developerworks/rational/library/4721.html>. Acesso em: 02/10/2011 (traduzido pelo autor) 
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2.2.6 PMBOK / RUP - Áreas de Conhecimento versus Disciplinas 

Na Tabela 2 pode-se ver um comparativo entre as Áreas de Conhecimento do 

PMBOK que serão detalhadas na próxima seção com as disciplinas do RUP. 

Tabela 2 - Áreas de conhecimento do PMBOK e Disciplinas do RUP 

PMBOK – Áreas de Conhecimento RUP - Disciplinas 
Gestão de Integração do Projeto • Gerenciamento de projeto 

• Requisitos 
• Implementação 
• Gestão de configuração e mudanças  

Gestão do Escopo do Projeto • Gerenciamento de projeto 
• Requisitos 
• Gestão de configuração e mudanças 

Gestão de Tempo do Projeto Gerenciamento de projeto 
Gestão de Custos do Projeto Gerenciamento de projeto 
Gestão de Qualidade do Projeto • Gerenciamento de projeto 

• Gestão de configuração e mudanças 
Gestão de RH do Projeto Gerenciamento de projeto 
Gestão de Comunicações do Projeto Gerenciamento de projeto 
Gestão de Riscos do Projeto Gerenciamento de projeto 
Gestão de Aquisições do Projeto Requisitos 

Fonte: Serge. Software Project Management: A Mapping between RUP and the PMBOK. 2004.  Disponível em: < 
www-106.ibm.com/developerworks/rational/library/4721.html>. Acesso em: 02/10/2011 (traduzido pelo autor) 

 

Conclusão 

Como foi observado nas tabelas comparativas, termos diferentes são usados 

para descrever conceitos semanticamente semelhantes ou idênticos. Portanto, não 

existem incompatibilidades fundamentais entre os dois padrões, nada nas práticas 

do PMBOK contradiz as práticas do RUP e vice-versa. 

2.3 PMBOK 
O Project Management Body of Knowledge, também conhecido como 

PMBOK é um conjunto de práticas em gerência de projetos publicado pelo Project 

Management Institute (PMI) e constitui a base do conhecimento em gerência de 

projetos do PMI. Estas práticas são compiladas na forma de um guia, chamado de 

Guia PMBOK. 

O Guia PMBOK identifica um subconjunto de conhecimentos em 

gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como “boa prática” 
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sendo, em razão disso, utilizado como base pelo PMI. Uma “boa prática” não 

significa que deve ser aplicada uniformemente a todos os projetos, sem considerar 

se são ou não apropriadas a estes. 

O Guia PMBOK fornece e promove um vocabulário comum para se discutir, 

escrever e aplicar o gerenciamento de projetos, possibilitando o intercâmbio eficiente 

de informações entre profissionais desta área. 

O guia é baseado em processos e subprocessos para descrever de forma 

organizada o trabalho a ser realizado durante o projeto. Essa abordagem se 

assemelha à empregada por outras normas como a ISO 9000 e o CMMI, Software 

Engineering Institute. Os processos descritos se relacionam e interagem durante a 

condução do trabalho e a descrição de cada um deles é feita em termos de: 

• Entradas (documentos, planos, desenhos etc.); 

• Ferramentas e técnicas (que se aplicam às entradas); 

• Saídas (documentos, produtos etc.) 
 

A versão 4 do guia cita 42 processos agrupados em cinco grupos e nove 

áreas de conhecimento (Figura 2). 
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Figura 2 - Processos do PMBOK - 4a Edição 

 
Fonte: Fluxo de Processos do Gerenciamento de Projetos - PMBOK 4a Edição - com ícones [PDF], por Mauro Afonso Sotille, 
PM Tech - Capacitação em Gerenciamento de Projetos, Porto Alegre – RS. 2009 

2.3.1 Conjunto de conhecimentos do Guia PMBOK 4a edição 

O conhecimento de gerenciamento de projetos, descrito no Guia PMBOK  

consiste em: 

2.3.1.1 Definição do ciclo de vida e da organização de um projeto 

O ciclo de vida de um projeto consiste nas fases do mesmo, que geralmente 

são sequenciais e que às vezes se sobrepõem, cujo nome e número são 

determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle da(s) 

organização(ões) envolvida(s), natureza do projeto em si e sua área de aplicação e 

pode ser documentado com uma metodologia. O ciclo de vida pode ser definido ou 

moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, indústria ou tecnologia 

empregada. Ao passo em que todos os projetos têm um início e um fim 
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definidos, as entregas e atividades específicas conduzidas neste ínterim poderão 

variar muito de acordo com o projeto. 

2.3.1.2 Características do ciclo de vida do projeto 

Os projetos variam em tamanho e complexidade. Não importa se grandes ou 

pequenos, simples ou complexos, todos os projetos podem ser mapeados para a 

estrutura de ciclo de vida a seguir (vide Figura 3): 

• Início do projeto;  

• Organização e preparação; 

• Realização dos trabalhos e 

• Conclusão do projeto. 
Esta estrutura genérica de ciclo de vida é frequentemente referenciada na 

comunicação com a alta administração ou outras entidades menos familiarizadas 

com os detalhes do projeto. Esta visão de alto nível pode oferecer um quadro de 

referência comum para comparação de projetos – mesmo que, em sua natureza, 

eles não sejam semelhantes. 

A estrutura genérica do ciclo de vida geralmente apresenta as seguintes 

características: Os níveis de custo e de pessoal são baixos no início, atingem um 

valor máximo enquanto o projeto é executado e caem rapidamente conforme o 

projeto é finalizado. A linha pontilhada na Figura 3 ilustra este padrão típico.  

Figura 3 - Nível típico de custos de pessoal ao longo 
do ciclo de vida 

Fonte: Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)—Quarta Edição. 
©2008 Project Management Institute, Inc. (traduzido pelo autor) 
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A influência das partes interessadas, os riscos e as incertezas (vide Figura 4) 

são maiores durante o início do projeto e caem durante o ciclo de vida. 

A capacidade de influenciar as características finais do produto do projeto, 

sem impacto significativo sobre os custos, é mais alta no início e torna-se cada vez 

menor conforme o projeto progride para o seu término. A Figura 4 ilustra também a 

ideia de que os custos das mudanças e correções de erros geralmente aumentam 

significativamente conforme o projeto se aproxima do término.  

 

2.3.1.3 Fases do projeto 

As fases do projeto são divisões deste caracterizadas pelo término de uma 

entrega importante. Geralmente as fases são terminadas sequencialmente, mas 

podem se sobrepor em algumas situações. A natureza de alto nível das fases de um 

projeto as tornam elementos característicos do ciclo de vida do projeto. 

A estrutura de fases permite que o projeto seja segmentado em subconjuntos 

lógicos para facilitar o gerenciamento, o planejamento e controle. 

Independentemente do número de fases que compõem um projeto, todas têm 

características semelhantes: 

O encerramento de uma fase efetiva-se com alguma forma de transferência 

ou entrega do produto do trabalho produzido. Representa um ponto natural de 

reavaliação dos esforços em andamento e de necessidades de modificação ou 

Figura 4- Impacto da variável com base no tempo decorrido do 
projeto 

Fonte: Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)—Quarta Edição. 
©2008 Project Management Institute, Inc. (traduzido pelo autor) 
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mesmo término do projeto. Esses pontos também são chamados de saídas de fase, 

marcos, passagens de fase, passagens de estágio, portões de decisão ou pontos de 

término. 

Em cada fase o trabalho tem um foco diferente de quaisquer outras fases 

envolvendo, geralmente diferentes organizações, instrumental e conjuntos de 

habilidades. 

A entrega principal ou objetivo da fase requer um grau superior de controle 

para ser declarado como “atingido com sucesso”. 

Num mesmo campo de aplicação, embora muitos projetos possam ter nomes 

de fases similares com entregas similares, poucos serão idênticos. Nos projetos de 

circuitos integrados apesar do fluxo ser sequencial é possível encontrarmos fases 

sobrepostas. 

2.3.1.4 Relações entre fases 

Quando os projetos têm várias fases, estas são parte, em geral, de um 

processo sequencial projetado para garantir um controle adequado do projeto e 

obter o produto, serviço ou resultado desejado. Contudo, há situações em que um 

projeto pode se beneficiar de fases sobrepostas ou simultâneas. 

Há três tipos básicos de relações entre fases: 

• Uma relação sequencial, em que uma fase só poderá iniciar depois que a 
anterior terminar.  

• Uma relação sobreposta, em que a fase tem início antes do término de outras 
fases. 

• Uma relação iterativa, em que apenas uma fase está planejada a qualquer 
momento e o planejamento da próxima é feito à medida que o trabalho 
avança na fase atual e nas entregas. Esta abordagem é útil em ambientes 
muito indefinidos, incertos ou em rápida transformação, como pesquisas, mas 
pode reduzir a capacidade de fornecer um planejamento de longo prazo. 
Nesses casos, o escopo é gerenciado por entregas contínuas de incrementos 
do produto e priorização dos requisitos para minimizar riscos do projeto e 
maximizar o valor comercial do produto. Essa relação também pode fazer 
com que todos os membros da equipe (por exemplo, projetistas, 
desenvolvedores, etc.) tenham que ficar disponíveis durante todo o projeto 
ou, pelo menos, por duas fases consecutivas. 
Em projetos com muitas fases, pode ocorrer mais de uma relação entre as 

mesmas durante o ciclo de vida. Aspectos como, o nível de controle necessário, a 

eficácia e o grau de incerteza determinam a relação a ser aplicada entre as fases. 



 
 

17 

 Com base nessas considerações, todas as três relações podem ocorrer entre 

fases diferentes de um único projeto, no entanto, no campo dos circuitos integrados 

onde aplicações nascem evoluem e morrem antes mesmo que alguns mercados 

tomem conhecimento de sua existência, a adoção de boas e previsíveis práticas, 

com processos de projeto, produção, verificação e teste rígidos e reprodutíveis, 

somente empresas iniciantes, pela inexperiência, e empresas líderes de mercado, 

pela necessidade de inovação permanente, farão uso intensivo deste terceiro tipo de 

iteração, quando o gerenciamento torna-se intrinsecamente mutante (ou mesmo 

inviável). 

2.3.1.5 Descrição dos grupos de processos 

Os processos de gerenciamento de projetos são agrupados em cinco 

categorias, conhecidas como grupos de processos, a saber: 

• Grupo de processos de iniciação. São os processos realizados para definir 
um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da 
obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase;  

• Grupo de processos de planejamento. Os processos realizados para definir o 
escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação 
necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado;  

• Grupo de processos de execução. Os processos realizados para executar o 
trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as 
especificações do mesmo;  

• Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos necessários 
para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, 
identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e 
iniciar as mudanças correspondentes;  

• Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para 
finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando 
encerrar formalmente o projeto ou a fase.  

2.3.1.5.1 Grupo de Processos de Monitoramento e Controle 

Um conceito subjacente para a interação entre os processos de 

gerenciamento de projetos é o ciclo PDCA (plan-do-check-act). Este ciclo é 

alimentado por resultados, ou seja, a saída (resultado) do ciclo anterior se torna a 

entrada do próximo ciclo. No PMBOK esse conceito se chama Grupo de Processos 

de monitoramento e controle (Figura 5) e tem a mesma natureza integradora que 

exige a interação desse grupo com todos os aspectos dos outros  quatro grupos de 

processos (WPM,2012).  
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Figura 5 - Grupos de Processos de monitoramento e controle. 

 
Fonte: PMBOK 4th Ed.  Mar 2009 . Figura 3-1. Pág. 39. 

 

2.3.1.6 Descrição das nove áreas de conhecimento: 

2.3.1.6.1 Gerenciamento/Gestão de integração do projeto 

O Gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades 

necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento. No contexto de 

gerenciamento de projetos, integração inclui características de unificação, 

consolidação, articulação e ações integradoras que são essenciais para o término do 

projeto, para gerenciar com sucesso as expectativas das partes interessadas e 

atender aos requisitos. O gerenciamento da integração do projeto requer que sejam 

feitas escolhas sobre alocação de recursos, concessões entre objetivos e 

alternativas conflitantes e gerenciamento de dependências mútuas entre as áreas de 

conhecimento. Os processos de gerenciamento de projetos são geralmente 

introduzidos como distintos e com fronteiras comuns definidas, enquanto na prática, 

os mesmos sobrepõem-se e interagem de maneiras que não podem ser 

completamente detalhadas no Guia PMBOK® (PMBOK® Guide). 

Abaixo um resumo dos processos de gerenciamento da integração de 

projetos: 

• Desenvolver o termo de abertura do projeto—O processo de desenvolvimento 
de um documento que formalmente autoriza um projeto ou uma fase e a 
documentação dos requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e 
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expectativas das partes interessadas. 
• Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto—O processo de 

documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e 
coordenar todos os planos auxiliares. 

• Orientar e gerenciar a execução do projeto—O processo de realização do 
trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para atingir os 
objetivos do projeto. 

• Monitorar e controlar o trabalho do projeto—O processo de acompanhamento, 
revisão e regulação do progresso para atender aos objetivos de desempenho 
definidos no plano de gerenciamento do projeto. 

• Realizar o controle integrado de mudanças—O processo de revisão de todas 
as solicitações de mudança, aprovação de mudanças e gerenciamento de 
mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos de 
projeto e plano de gerenciamento do projeto. 

• Encerrar o projeto ou fase—O processo de finalização de todas as atividades 
de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto para terminar 
formalmente o projeto ou a fase. 

2.3.1.6.2 Gerenciamento/Gestão do escopo do projeto 

O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para 

assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, 

para terminar o projeto com sucesso. Esse gerenciamento está relacionado 

principalmente com a definição e controle do que está e do que não está incluso no 

projeto.  

Abaixo um resumo dos processos de gerenciamento do escopo do projeto: 

• Coletar os requisitos—O processo de definição e documentação das 
necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.  

• Definir o escopo—O processo de desenvolvimento de uma descrição 
detalhada do projeto e do produto.  

• Criar a EAP—O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto 
em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.  

• Verificar o escopo—O processo de formalização da aceitação das entregas 
terminadas do projeto.  

• Controlar o escopo—O processo de monitoramento do progresso do escopo 
do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na 
linha de base do escopo.   

2.3.1.6.3 Gerenciamento/Gestão de tempo do projeto 

O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para 

gerenciar o término pontual do projeto.  

Abaixo um resumo dos processos de gerenciamento do tempo do projeto: 

• Definir as atividades—O processo de identificação das ações específicas a 
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serem realizadas para produzir as entregas do projeto.  
• Sequenciar as atividades—O processo de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto.  
• Estimar os recursos da atividade—O processo de estimativa dos tipos e 

quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão 
necessários para realizar cada atividade.  

• Estimar as durações da atividade—O processo de estimativa do número de 
períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades 
específicas com os recursos estimados.  

• Desenvolver o cronograma—O processo de análise das sequências das 
atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma 
visando criar o cronograma do projeto.  

• Controlar o cronograma—O processo de monitoramento do andamento do 
projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças 
feitas na linha de base do cronograma.  

2.3.1.6.4 Gerenciamento/Gestão de custos do projeto 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em 

estimativas, orçamentos e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser 

terminado dentro do orçamento aprovado.  

Abaixo um resumo dos processos de gerenciamento dos custos do projeto: 

• Estimar os custos—O processo de desenvolvimento de uma estimativa de 
custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do 
projeto.  

• Determinar o orçamento—O processo de agregação dos custos estimados de 
atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de 
base autorizada dos custos.  

• Controlar os custos—O processo de monitoramento do andamento do projeto 
para atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na 
linha de base dos custos.  

2.3.1.6.5 Gerenciamento/Gestão da qualidade do projeto 

O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades 

da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e 

as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as 

quais foi empreendido. Implementa o sistema de gerenciamento da qualidade por 

meio de políticas e procedimentos com atividades de melhoria contínua de 

processos realizadas durante todo o projeto, conforme apropriado. 

Segue uma visão geral dos processos de gerenciamento da qualidade do 

projeto: 

• Planejar a qualidade—O processo de identificar os requisitos e/ou padrões de 
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qualidade do projeto e do produto, bem como documentar de que modo o 
projeto demonstrará a conformidade. 

• Realizar a garantia da qualidade—O processo de auditoria dos requisitos de 
qualidade e dos resultados das medições de controle de qualidade para 
garantir que sejam usados os padrões de qualidade e as definições 
operacionais apropriadas. 

• Realizar o controle da qualidade—O processo de monitoramento e registro 
dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o 
desempenho e recomendar as mudanças necessárias. 

2.3.1.6.6 Gerenciamento/Gestão de recursos humanos do projeto 

O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que 

organizam e gerenciam a equipe do projeto. A equipe do projeto consiste nas 

pessoas com papéis e responsabilidades designadas para a conclusão do projeto. O 

tipo e o número de membros da equipe do projeto podem mudar com frequência ao 

longo do projeto. Os membros da equipe do projeto também podem ser referidos 

como pessoal do projeto. Embora os papéis e responsabilidades específicas para os 

membros da equipe do projeto sejam designadas, o envolvimento de todos os 

membros da equipe no planejamento do projeto e na tomada de decisões pode ser 

benéfico. O envolvimento e a participação dos membros da equipe desde o início 

agrega seus conhecimentos durante o processo de planejamento e fortalece o 

compromisso com o projeto. 

Abaixo um resumo dos processos de gerenciamento dos recursos humanos 

do projeto: 

• Desenvolver o plano de recursos humanos—O processo de identificação e 
documentação de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e 
relações hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de 
gerenciamento do pessoal.  

• Mobilizar a equipe do projeto—O processo de confirmação da disponibilidade 
dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para concluir as 
designações do projeto.  

• Desenvolver a equipe do projeto—O processo de melhoria de competências, 
interação da equipe e ambiente global da equipe para aprimorar o 
desempenho do projeto.  

• Gerenciar a equipe do projeto—O processo de acompanhar o desempenho 
de membros da equipe, fornecer feedback, resolver questões e gerenciar 
mudanças para otimizar o desempenho do projeto.  
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2.3.1.6.7 Gerenciamento/Gestão das comunicações do projeto 

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 

necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, 

coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira 

oportuna e apropriada. Os gerentes de projetos gastam a maior parte do seu tempo 

se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas do 

projeto, quer sejam internas (em todos os níveis da organização) ou externas à 

organização. Uma comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes 

interessadas envolvidas no projeto, conectando vários ambientes culturais e 

organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas perspectivas e 

interesses na execução ou nos resultados do projeto. 

Abaixo um resumo dos processos de gerenciamento das comunicações do 

projeto: 

• Identificar as partes interessadas—O processo de identificação de todas as 
pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto e de 
documentação das informações relevantes relacionadas aos seus interesses, 
envolvimento e impacto no sucesso do projeto.  

• Planejar as comunicações—O processo de determinação das necessidades 
de informação das partes interessadas no projeto e definição de uma 
abordagem de comunicação.  

• Distribuir informações—O processo de colocar as informações necessárias à 
disposição das partes interessadas no projeto, conforme planejado.  

• Gerenciar as expectativas das partes interessadas—O processo de 
comunicação e interação com as partes interessadas para atender às suas 
necessidades e solucionar as questões à medida que ocorrerem.  

• Reportar o desempenho—O processo de coleta e distribuição de informações 
sobre o desempenho, incluindo relatórios de andamento, medições do 
progresso e previsões.  

2.3.1.6.8 Gerenciamento/Gestão de riscos do projeto 

O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, 

identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de 

riscos de um projeto. Os objetivos do gerenciamento dos riscos são aumentar a 

probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o 

impacto dos eventos negativos no projeto. 

Abaixo segue um resumo dos processos de gerenciamento dos riscos do 

projeto: 

• Planejar o gerenciamento dos riscos—O processo de definição de como 
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conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.  
• Identificar os riscos—O processo de determinação dos riscos que podem 

afetar o projeto e de documentação de suas características.  
• Realizar a análise qualitativa dos riscos—O processo de priorização dos 

riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de 
sua probabilidade de ocorrência e impacto.  

• Realizar a análise quantitativa dos riscos—O processo de analisar 
numericamente o efeito dos riscos identificados, nos objetivos gerais do 
projeto.  

• Planejar as respostas aos riscos—O processo de desenvolvimento de opções 
e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos 
do projeto.  

• Monitorar e controlar os riscos—O processo de implementação de planos de 
respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, 
monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação 
da eficácia dos processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto.  

2.3.1.6.9 Gerenciamento/Gestão de aquisições do projeto 

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários 

para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do 

projeto. A organização pode ser tanto o comprador como o vendedor dos produtos, 

serviços ou resultados de um projeto. 

2.4 Metodologias de Verificação Funcional 
A verificação funcional é um processo utilizado para demonstrar que o 

comportamento desejado para o projeto foi preservado pela sua implementação. Ou 

seja, o propósito da verificação é garantir que o resultado de uma transformação 

preserva o resultado esperado na especificação (BERGERON, 2000).  

Nesse contexto, o principal objetivo da verificação funcional é garantir que o 

projeto implementa de fato a funcionalidade desejada. A verificação funcional pode 

demonstrar que o projeto atende a especificação, mas não pode provar a 

equivalência entre a implementação e a especificação. Em outras palavras, através 

da verificação funcional é possível provar a existência de erros mas não é possível 

provar sua inexistência. 

A verificação funcional pode ser executada através de três abordagens 

complementares, listadas a seguir (BERGERON, 2000):  

• Black-Box: a verificação é realizada sem conhecimento de como foi realizada 
a implementação. Toda a verificação é executada através das interfaces 
disponibilizadas, sem acessar estados internos da implementação. Possui a 
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vantagem de ser independente da forma como foi implementado, e a 
desvantagem de ser difícil isolar uma funcionalidade particular quando um 
bug é encontrado.  

• White-Box: possui total visibilidade do comportamento interno do projeto que 
está sendo verificado. Possui a vantagem de isolar com facilidade um dado 
comportamento em particular, e a desvantagem de ser dependente da 
implementação onde qualquer mudança pode invalidar o testbench.  Além 
disso, esta abordagem não pode ser implementada em paralelo com a 
implementação do projeto, uma vez que a verificação depende de como a 
implementação foi realizada.  

• Grey-Box: esta abordagem é um meio termo entre as duas anteriores. A 
estratégia consiste em incluir algumas modificações que permitam obter uma 
maior visibilidade do comportamento interno. Como exemplo, incluir acesso a 
registradores para controlar ou observar estados internos.  
No contexto de desenvolvimento de IP-cores existe uma clara distinção entre 

os termos Verificação Funcional e Teste. O propósito da verificação funcional é 

demonstrar que a implementação do projeto reflete a funcionalidade desejada, 

enquanto o propósito do teste é garantir que o projeto foi manufaturado 

corretamente (implementação em meio físico, seja como ASIC ou FPGA). 

Existe um grande número de metodologias de verificação funcional; nesta 

seção estarão sendo comparadas as mais utilizadas atualmente. 

Embora OVM seja “o” padrão aberto de facto, seu uso de modo flexível, em 

geral, requer suporte das ferramentas, com as duas industriais mencionadas é 

praticamente automático; no caso deste trabalho, o detalhamento desta e das outras 

metodologias, em conjunto, servirá ao enquadramento da proposta do 

LASICProcess nas melhores práticas preconizadas por estas e as condições destas 

sobre um conjunto robusto de ferramentas de código aberto como o Alliance. 

2.4.1 OVM (OVM,2011) 

A OVM (Open Verification Methodology), prevê o uso da HDL SystemVerilog, 

que é aberta e interoperável na indústria. O OVM fornece uma biblioteca básica de 

classes que permitem aos utilizadores criar ambientes de verificação (Testbenches) 

modulares e reutilizáveis nos quais componentes se comunicam uns com os outros 

através de interfaces de operação padrão no nível de transação (TLM). Como uma 

iniciativa de desenvolvimento conjunto entre Mentor Graphics ® e Cadence Design 

Systems ®, o OVM é suportado em múltiplas plataformas de verificação tornando-se 
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a metodologia padrão “de facto” que é ideal tanto para novatos quanto para peritos 

engenheiros de verificação. 

2.4.1.1 O Pacote OVM 

O pacote OVM contém uma biblioteca que compreende três tipos principais 

de classes, ovm_components que são usados para construir uma classe baseada 

na estrutura hierárquica do testbench, ovm_objects que são usadas como 

estruturas de dados para a configuração do testbench e ovm_transactions que são 

utilizados na geração de estímulo e análise. 

Um testbench OVM sempre terá um módulo de alto nível que contém o 

DUT/V (Dispositivo sob teste/verificação) – do inglês: Device Under TEST 

/Verification e as conexões para ele. O módulo de alto nível também irá conter um 

bloco inicial, que irá conter uma chamada para o método run_test OVM (). Este 

método inicia a execução das fases OVM, que controlam a ordem em que o 

testbench é construído, o estímulo é gerado e, em seguida, os relatórios sobre os 

resultados da simulação. 

2.4.1.2 A Hierarquia do testbench OVM 

Os Testbenches OVM são construídos a partir de classes derivadas da classe 

ovm_component. A hierarquia testbench é determinada por uma série de  relações 

de classe com componentes que contêm outros componentes. A classe de nível 

superior em um testbench OVM é geralmente conhecida como a classe de teste e 

esta classe é responsável pela configuração do testbench, iniciando o processo de 

construção através da construção de próximo nível abaixo na hierarquia e iniciando 

o estímulo, iniciando a sequência principal. Para um ambiente de verificação dado, a 

hierarquia do testbench abaixo da classe de teste é razoavelmente consistente, e 

cada caso de teste é implementado por estender uma classe base de teste. 

A arquitetura OVM é modular para facilitar a reutilização de grupos de 

componentes de verificação seja em projetos diferentes (reutilização horizontal) ou 

em um nível mais elevado de integração no mesmo projeto (reutilização vertical). 

Existem dois principais tipos de componentes coletivos usados para permitir a 

reutilização - o env (abreviação de environment) e o agent. 
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2.4.1.2.1 O Agent 

A maioria dos DUTs têm um número de diferentes interfaces de sinal, cada 

qual tem o seu próprio protocolo. O Agent coleta junto a um grupo de 

ovm_components centrado em torno de uma interface pin-level específica. A 

finalidade do agente é proporcionar um componente de verificação que permite aos 

usuários gerar e monitorar transações a nível de pino. Um pacote SystemVerilog é 

usado para reunir todas as classes associadas com um agente. O conteúdo de um 

pacote  pode ser visto na Figura 5. 

Figura 6 - Pacote Agent - OVM 

 
Fonte: Mentor Graphics – Verification academy: OVM/Testbench/Overview. Disponível em: 
http://verificationacademy.com/uvm-ovm/Ovm/Testbench/Overview. Acesso em: 25/09/2011. 

 
• Sequence_item - O agente terá um ou mais itens de sequência que são 

usados para definir qual atividade a nível de pino será gerada pelo agente ou 
para informar sobre qual nível de atividade de pino tem sido observado pelo 
agente. 

• Driver - Responsável por converter os dados dentro de uma série de 
sequence_items em transações a nível de pino. 

• Sequencer - O papel do sequenciador é rotear sequence_items  a partir de 
uma sequência em que elas são geradas de / para um driver. 

• Monitor - O monitor observa o nível de atividade  de pinos e converte as suas 
observações em sequence_items que são enviados para componentes, tais 
como os scoreboards usados para analisar o que está acontecendo no 
testbench. 

• Objeto de configuração - Um container, usado para passar informações para 
o agente, afeta o que ele faz e como ele é construído e conectado. 
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Cada agente deve ter um objeto de configuração, este irá conter uma 

referência à interface virtual que o driver e o monitor usam para acessar sinais a 

nível de pino. O objeto de configuração irá conter também outros membros de dados 

que irão controlar quais sub-componentes dos agentes serão construídos, e também 

pode conter informações que afetam o comportamento dos componentes dos 

agentes (por exemplo, a injeção de erro, ou o apoio a uma variante do protocolo) 

O objeto de configuração contém um bit ativo que pode ser usado para 

selecionar se o agente é passivo (driver e sequencer não são necessários) ou ativo. 

Ele também pode conter outros campos que controlam se outras sub-classes de 

componentes, como monitores de cobertura funcional ou scoreboards serão 

construídos ou não. 

Outras classes que podem ser incluídas no pacote do agente: 

• Monitor de cobertura funcional - para coletar informações de cobertura 
funcional específica do protocolo.  

• Scoreboard - geralmente de uso limitado 
• Responder - Um driver que responde a eventos do barramento ao invés de 

criá-los (Ex. uma versão slave do driver, ao invés de uma versão master). 
• Sequências (API) - Sequências de uso geral, muitas vezes implementam uma 

camada API para o driver. 

2.4.1.2.2 O env 

O ambiente, ou env, é um container para agrupar sub-componentes 

orientados em torno de um bloco, ou em torno de uma coleção de blocos em níveis 

mais altos de integração. 

A nível de bloco, o ambiente, ou env, é usado para recolher os agentes 

necessários para as interfaces DUTs juntas. Como o agente, as diferentes classes 

associadas com o env são organizados em um pacote SystemVerilog, que irá 

importar os pacotes do agente. Além dos agentes do env também irá conter alguns 

ou todos os seguintes tipos de componentes (Figura 6): 
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Figura 7 - Testbench OVM - Nível de Blocos 

 
Fonte: Mentor Graphics – Verification academy: OVM/Testbench/Overview. Disponível em: 
http://verificationacademy.com/uvm-ovm/Ovm/Testbench/Overview. Acesso em: 25/09/2011. 

 
• ConFiguration Object - O env terá um objeto de configuração que permite ao 

escritor de teste controlar qual dos ambientes de sub-componentes serão 
construídos. O objeto de configuração do env deve também conter um 
identificador para o objeto de configuração para cada um dos agentes que ele 
contém. Estes são então atribuídos aos agentes envs usando o 
set_config_object. 

• Scoreboards - um painel de avaliação é um componente de análise que 
verifica se o DUT está se comportando corretamente. Os scoreboards OVM 
usam a análise transacional dos monitores implementados dentro dos 
agentes. Ele normalmente irá comparar transações de pelo menos dois 
agentes, e é por isso que geralmente estão presente no env. 

• Predictors – Um predictor é um componente que calcula a resposta esperada 
do estímulo, é geralmente usado em conjunto com outros componentes, 
como o scoreboard. 

• Monitores de Cobertura funcional - Um monitor de análise de cobertura 
funcional contém um ou mais covergroups que são usados para coletar 
informações de cobertura funcional relacionada ao que aconteceu durante um 
teste. Um monitor de cobertura funcional é geralmente específico para um 
DUT. 

• Virtual Sequencer - Um sequenciador virtual é usado no processo de geração 
de estímulo para permitir que uma única sequência controle a atividade 
através de diversos agentes. 
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2.4.1.3 Principais benefícios  do OVM 

Entre os vários benefícios encontrados na OVM, podem ser citados o fato 

dela ser uma metodologia aberta e interoperável; Escrita em IEEE 1800 

SystemVerilog e, portanto, rodar em qualquer simulador que dê suporte a norma 

IEEE 1800; Poder ser verificado sobre a plataforma Cadence's Incisive and Mentor 

Graphics' Questa Verification; Ser aderente ao True open-source license agreement 

(Apache 2.0); Garantir a interoperabilidade entre o ecossistema VIP e simuladores;  

Permitir funcionalidades VIP “plug and play” para os designers; Garantir a 

interoperabilidade com outras linguagens de alto nível e ser baseada nas 

metodologias: Cadence's Incisive Plan-to-Closure , URM Component and Mentor's 

Advanced Verification, (AVM).  

2.4.2 VeriSC  

É uma metodologia de verificação que pode ser aplicada para a verificação 

funcional de DUVs (Device Under Verification) digitais síncronos que utilizam um 

único sinal de relógio, ou em circuitos que tenham vários relógios, desde que sejam 

divididos em vários circuitos com um único relógio (SILVA, 2007). 

A metodologia de verificação VeriSC originou-se do doutorado em Engenharia 

Elétrica de Karina Rocha Gomes da Silva, da Universidade Federal de Campina 

Grande, para atender aos requisitos estabelecidos pelo consórcio Brazil IP1. A 

princípio foi criada a metodologia VeriSC tradicional, que deu origem a uma 

ferramenta para geração de protótipos para testbenches (SILVA;MELCHER,2004) e 

foi utilizada no projeto BrazilIP para a verificação de parte de um decodificador 

MPEG4. Através dos resultados obtidos com essa metodologia VeriSC tradicional, 

que autorizava o início da modelagem em hardware para, em seguida, se construir 

os testbenches, surgiu a idéia da implementação seguinte da metodologia VeriSC, 

onde o testbench é implementado antes do DUV. Dessa forma, o testbench está 

pronto para ser utilizado antes do desenvolvimento do DUV ser iniciado, facilitando a 

convergência deste para a especificação executável (o golden model) que se 

materializa com o testbench validado e aprovado pelo(s) “demandante(s)” do projeto. 

                                                
1 Consórcio acadêmico que tem como principal objetivo formar competências em projetos de circuitos 
integrados no Brasil, contribuindo ativamente com a formação de recursos humanos na área de microeletrônica. 
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A metodologia VeriSC é composta de um novo fluxo de verificação, que não 

se inicia pela implementação do DUV. Nesse fluxo, a implementação do Modelo de 

Referência e do testbench antecedem a implementação do DUV. Para permitir que o 

testbench seja implementado antes do DUV, a metodologia implementa um 

mecanismo para simular a presença do DUV com os próprios elementos do Modelo 

de Referência (referência executável), sem a necessidade da geração de código 

adicional que não é reutilizado depois. Com esse fluxo, todas as partes do testbench 

podem estar prontas antes do início do desenvolvimento do DUV (vide Figura 7). 

Figura 8 - Fluxo de Verificação 

Essa abordagem possui várias vantagens, se comparada com a abordagem 

tradicional onde o engenheiro de verificação espera até que o DUV esteja pronto 

para iniciar o desenvolvimento do testbench,. Entre as vantagens podem ser citadas:  

O tempo de integração do testbench com o DUV será praticamente nulo, pois 

o testbench é gerado antes do DUV e também é gerado um protótipo para a 

implementação do DUV, com as interfaces já integradas às interfaces do testbench. 

O testbench passa por uma fase de depuração muito bem elaborada, 

composta de vários passos, até o testbench pronto, quando a quantidade de erros 

nele possa ser zero (ou o mais próxima possível de zero). 

A metodologia permite extensivamente o reuso de partes e do todo do 

testbench. Assim, os blocos já considerados verificados corretos não necessitarão 

                                                                                                                                                   
 

Fonte: SILVA, Karina Rocha Gomes da. Uma metodologia de Verificação Funcional para Circuitos Digitais. 
2007. Tese de Doutorado (Engenharia Elétrica). UFCG, Campina Grande - PB (reproduzido pelo autor) 
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ser novamente verificados, economizando tempo significativo de trabalho e evitando 

o Retrabalho. A metodologia também contempla a decomposição hierárquica na 

implementação do DUV a partir de blocos previamente verificados corretos: DUV 

correto por construção. 

2.4.2.1 Arquitetura 

Os elementos que compõem a arquitetura do VeriSC (vide Figura 8) são 

responsáveis pela geração de estímulos, modelagem do comportamento esperado, 

através de um modelo de referência, e análise dos resultados gerados. Uma 

descrição mais precisa é fornecida a seguir: 

• Source: este módulo é responsável pela geração de uma estrutura de dados, 
contendo um conjunto de informações (transação) que serão utilizadas para   
escritas, de maneira simultânea, em duas filas ordenadas (estruturas FIFO), 
para que os demais componentes que fizerem a leitura não percam o 
sincronismo. Os casos de teste são implementados neste componente, desta 
forma, para cada instância diferente do sistema que está sendo verificado, é 
necessário que um Source específico para cada contexto seja utilizado. 

Figura 9 - Testbench VeriSC 

 
Fonte: SILVA, Karina Rocha Gomes da. Uma metodologia de Verificação Funcional para Circuitos Digitais. 2007. 
Tese de Doutorado (Engenharia Elétrica). UFCG, Campina Grande - PB (reproduzido pelo autor) 

• TDriver: é o componente responsável por ler as transações geradas pelo 
Source e as converte em estímulos baseados em sinais, respeitando o 
protocolo associado. Somente é utilizado para inserir estímulos, não sendo 
capaz de capturar nenhuma informação fornecida pelo sistema.  

• Modelo de referência: modela, em alto nível, o comportamento do sistema 
que está sendo verificado, sendo normalmente atemporal e funcionando em 
nível de transação. Este componente recebe as transações geradas pelo 
Source (FIFO), as processa e, por fim, gera novas transações contendo as 
respostas que serão comparadas com o resultado dado pelo sistema que está sendo 
verificado. 

• TMonitor: captura as respostas fornecidas em nível de sinais pelo sistema, 
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gerando transações que serão comparadas com as transações geradas pelo 
Refmod. Funcionando como função inversa do TDriver, o TMonitor só captura 
os sinais gerados pelo sistema, sendo incapaz de gerar estímulos. 

• Checker: tem como função a comparação das transações geradas pelo 
Refmod (valor esperado) com as transações geradas pelo TMonitor (valor 
recebido). Uma vez que o sincronismo é garantido pelo uso das FIFOs, o 
Checker carrega as transações disponíveis e as compara, procurando por 
diferenças entre elas. Quando diferenças são detectadas, mensagens de erro 
são geradas, informando o valor esperado e o valor recebido, além de outras 
informações relevantes. 
A simplicidade e o fácil entendimento da arquitetura do VeriSC são, sem 

dúvida, os pontos fortes desta metodologia, pois, pelo que já foi dito sobre a 

complexidade das atividades de Verificação, verificar um sistema é complicado e 

demanda grande parte do esforço de projeto. Entretanto, a simples organização 

arquitetural do VeriSC, como o uso de FIFO para sincronização, traz algumas 

consequências, como a abstração da noção de tempo da comunicação. Desta 

forma, funcionalidades que dependem ou são baseadas em tempo não podem ser 

adequadamente modeladas. Portanto, antes da aplicação do VeriSC, como 

metodologia de Verificação, deve ser realizada uma análise sobre os requisitos 

exigidos, pois suas facilidades podem implicar em restrições não toleráveis. 

2.4.3 IVM 

O IVM é uma metodologia de verificação funcional Interoperável, Iterativa e 

Incremental, resultado da dissertação de Mestrado de Bruno Otávio Piedade Prado 

(UFPE 2009). Alguns trechos do texto a seguir são extratos dessa dissertação. 

O IVM é baseado nas metodologias VeriSC e OVM, e abrange as vantagens 

que estavam separadas nas duas, como a interoperabilidade do OVM e o ambiente 

de Verificação antes do DUV do VeriSC. Além disso, novas funcionalidades foram 

adicionadas, como o suporte efetivo ao Fluxo de projeto iterativo e incremental que 

não é explicitamente suportado por nenhuma delas. 

2.4.3.1 Características do IVM: 

• Suporte a fluxos de desenvolvimento em cascata, iterativo e incremental 
(modelo cíclico que permite que versões funcionais do sistema sejam 
liberadas mais rapidamente) que são adotados em projetos de 
desenvolvimento de software; 

• Implementa um algoritmo genérico e automático (funciona sem intervenção 
humana) para finalização da simulação (critério de parada) baseado na 
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análise da cobertura, liberando o projetista da difícil tarefa de definir de 
quando o sistema foi suficientemente verificado; 

• Todo o ambiente de Verificação Funcional pode ser construído e executado 
antes da primeira versão do projeto ser completada, de maneira natural e sem 
implicar em esforço adicional. Desta maneira, consegue-se validar todo o 
ambiente sem que nenhuma interação com a implementação do sistema se 
faça necessária, prevenindo assim possíveis erros derivados desta interação; 

• Os componentes de Verificação Funcional são projetados, padronizados e 
estruturados em camadas, de forma que seu reuso em outros projetos seja 
assegurado, reduzindo o esforço para construção de ambientes de 
verificação. 

• Modificação no reference model onde ele apenas modela o comportamento. 
• Agents que fazem a checagem ficam independentes dos Drivers e Monitors 

respectivos. 
• Interoperabilidade e organização em camadas. 
• Realizadas através da padronização dos componentes do ambiente de 

verificação, permitindo que uma interface padrão seja assegurada. 
• Ambiente executável antes do DUV e interoperabilidade dos componentes 

estão agora de maneira unificada, permitindo que novas funcionalidades 
sejam oferecidas. 

2.4.3.2 Arquitetura 

A seguir é apresentada a definição de cada componente utilizado. A Figura 9 

mostra a arquitetura do ambiente de verificação definido pelo IVM. 

• Test Case Model: coordena os agentes que estimularão o sistema em 
questão, modelando a especificação dos casos de teste, permitindo que todas 
as funcionalidades fornecidas pelos agentes sejam acionadas de maneira 
coordenada. Os casos de teste são implementados por extensões de classes 
(assim os novos testes são criados com a certeza de que as propriedades 
anteriores do ambiente serão mantidas). Este componente não pode ser 
reusado na Verificação de outros módulos ou projetos. 

• Agent: concentra todas as funcionalidades de um determinado componente 
externo ao sistema. Proporcionando ao Test Case Model um conjunto de 
funcionalidades que poderão compor seus casos de teste através da geração 
e captura de transações que irão estimular uma determinada interface do 
sistema. Compara as respostas recebidas com as respostas geradas pelo 
Reference Model. Podem ser reusados em diversos projetos. 

• Reference Model: implementado em um nível alto de abstração, estruturado 
hierarquicamente, modela idealmente o comportamento do sistema verificado. 
É implementado em nível de transação (TLM), o que facilita o enfoque na 
funcionalidade que se deseja modelar, além de permitir uma simulação bem 
mais rápida. 

• Driver: uma entidade ativa que realiza a comunicação entre interfaces RTL e 
TLM, convertendo as requisições em nível de transação (TLM) do 
componente Agent ou Reference Model em estímulos baseados em sinais e 
vice-versa. 
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• Monitor: coleta de informações de cobertura funcional e de checagem de 
protocolo de comunicação, funcionando através da extração das informações 
(como endereços acessados ou operações realizadas) que são transmitidas 
pelos sinais monitorados. Este módulo executa uma análise de cobertura 
utilizando as informações obtidas e verifica a conformidade do protocolo 
através de regras descritas pelo projetista. 

2.4.3.3 Fluxo de atividades 

O desenvolvimento de projeto com IVM tem uma visão Botton-up, diferente da 
visão top-down do VeriSC. Assim, o sistema é decomposto em partes, é verificado 
parte por parte até que todas elas estejam integradas e validadas. A sua 

Figura 10 - IVM - Arquitetura do Ambiente de 
Verificação 

Fonte: PRADO, Bruno Otávio Piedade. IVM: uma metodologia de verificação 
funcional interoperável, iterativa e incremental. 2009. Dissertação de Mestrado. 
Centro de Informática: UFPE. Recife 

Figura 11 - Fluxo de atividades Botton-up do IVM 

Fonte: PRADO, Bruno Otávio Piedade. IVM: uma metodologia de verificação funcional interoperável, iterativa e 
incremental. 2009. Dissertação de Mestrado. Centro de Informática: UFPE. Recife. 
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estruturação bottom-up e seu fluxo de atividades são as características que 
adequam esta metodologia em processos de desenvolvimento iterativos e 
incrementais, como o ipPROCESS (Figura 10). 

Essas etapas, em cada nova funcionalidade ou modificação feita, são 

executadas de forma iterativa e incremental , garantindo que os objetivos de cada 

etapa sejam atingidos. 

Os pré-requisitos necessários para todas as etapas são: a especificação 

completa ou parcial do sistema; o plano de Verificação do sistema com as metas e 

estratégias adotadas; e a biblioteca de componentes que serão estendidos para 

padronização dos componentes. Na etapa de Sanity Checking (Figura 11), o foco 

está em demonstrar que o ambiente funciona adequadamente e já pode ser refinado 

na etapa de Interface Refinement (Figura 12) que especializa as interfaces TLM em 

interfaces baseadas em sinais. Uma vez feita as checagens e refinamentos, o 

ambiente é validado por completo na etapa de Environment Validation (Figura 13) e 

finalmente recebe o sistema que será verificado na etapa de DUV Execution (Figura 

14). 

 

•  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os componentes Driver e Monitor respondem, respectivamente, pela tradução 
de requisições TLM para estímulos baseados em sinais e vice versa e pela análise 
de conformidade de protocolo, além da coleta de dados de cobertura. No final desta 
etapa, regras de cobertura são adicionadas no Monitor, permitindo que análises 
mais sofisticadas sobre a qualidade dos casos de teste sejam realizadas ou 
prototipação. 

Fonte: PRADO, Bruno Otávio Piedade. IVM: uma metodologia de verificação funcional interoperável, 

iterativa e incremental. 2009. Dissertação de Mestrado. Centro de Informática: UFPE. Recife. 

Figura 12 - Sanity Checking 
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Fonte: PRADO, Bruno Otávio Piedade. IVM: uma metodologia de verificação funcional interoperável, 
iterativa e incremental. 2009. Dissertação de Mestrado. Centro de Informática: UFPE. Recife 

Fonte: PRADO, Bruno Otávio Piedade. IVM: uma metodologia de verificação funcional interoperável, iterativa e 
incremental. 2009. Dissertação de Mestrado. Centro de Informática: UFPE. Recife 

Figura 15 – DUV execution 
 

Fonte: PRADO, Bruno Otávio Piedade. IVM: uma metodologia de verificação funcional interoperável, 
 iterativa e incremental. 2009. Dissertação de Mestrado. Centro de Informática: UFPE. Recife. 

Figura 14 - Environment Validation 

Figura 13 - Interface Refinement 
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2.4.4 BVM 

O BVM (Brazil-IP Verification Methodology) é uma reformulação da 

metodologia de verificação funcional VeriSC, resultado da dissertação de Mestrado 

de Helder Fernando de Araújo Oliveira (UFCG 2010) 

A VeriSC é implementada em SystemC e utiliza as bibliotecas SCV (SystemC 

Verification Library) e BVE (Brazil-IP Verification Extensions), enquanto BVM é 

implementada em SystemVerilog e é baseada em conceitos e biblioteca de OVM 

(Open Verification Methodology). 

 
O BVM, da mesma forma que VeriSC, tem a construção do testbench feita de 

forma incremental. Uma das diferenças entre os passos de tais metodologias está 

na inserção de um elemento responsável por controlar e monitorar os sinais do 

protocolo de comunicação entre o DUV e o testbench: o Actor. O Actor é inserido 

mais especificamente entre o DUV e o TMonitor (Figura 15). 

Outra diferença está na simplificação da comunicação dos elementos do 

testbench por meio da criação de uma FIFO de duas saídas. O uso deste tipo de 

FIFO e a criação do Actor viabilizou um mecanismo de detecção de erros na fase de 

integração dos DUV. Em projetos que exigem uma integração de vários módulos, 

esse mecanismo torna-se de grande importância, visto que se pode encontrar erros 

de comunicação entre eles de maneira mais eficiente.  

Figura 16 Testbench usando a metodologia BVM. 

 

Fonte: OLIVEIRA, Helder Fernando de Araújo. BVM: Reformulação da metodologia de verificação funcional VeriSC 
2010. Dissertação de Mestrado. Centro de Engenharia Elétrica e Informática: UFCG. Campina Grande 
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Como resultado das análises obtivemos um quadro comparativo (Tabela 3) 

que resume as características anteriormente descritas do VeriSC, OVM, IVM e BVM, 

fornecendo uma visão geral das metodologias e de suas diferenças e semelhanças. 

Tabela 3 - VeriSC, OVM, IVM e BVM – Quadro comparativo 
Característica  VeriSC OVM IVM BVM 
Fluxo de projeto  Modelo cascata  Modelo cascata  Modelo cascata e 

iterativo e 
incremental 

Modelo cascata  

Ambiente de 
Verificação 
executando antes do 
DUV 

Suporte direto Suportado, mas 
necessita da 
criação de um 
modelo funcional 
adicional 

Suporte direto Suporte direto 

Interoperabilidade 
dos componentes 

Pouco 
suportada 

Suporte efetivo Suporte efetivo Pouco suportada 

Critério de Parada Não suportado Não Suportado Suporte efetivo Não suportado 
Organização 
estrutural 

Monolítico e 
sem uma clara 
distinção de 
fronteiras de 
níveis 

Em camadas para 
geração dos 
estímulos 

Em camadas para 
geração dos 
estímulos. 

Monolítico e sem 
uma clara 
distinção de 
fronteiras de níveis 

Cobertura Funcional  Baseada em 
regras 

Baseada em 
espaço de valores 

Em regras e 
espaço de valores 

Baseada em 
espaço de valores 

Linguagem de 
programação 

SystemC  SystemVerilog System Verilog System Verilog  

 
 

2.5 Fluxo de projetos com o Alliance CAD System 
 

A suíte de ferramentas fornecidas pelo Alliance nos permite projetar e testar 

um circuito a partir de sua especificação funcional até sua forma de layout passando 

por muitos dos seus formatos intermediários.  

O Alliance nos oferece uma biblioteca de células simbólicas, possibilitando 

efetuar o desenho de circuitos independente da tecnologia utilizada em sua etapa de 

fabricação. As bibliotecas de células incluem uma biblioteca de células standard e 

várias células específicas para a memória e lógica do caminho de dados 

(PAWLOVSKY,2006). 
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Nesta seção será dada uma noção geral sobre as ferramentas utilizadas, 

especificando sua função no processo, e demonstrando alguns dos comandos 

utilizados. 

2.5.1 As principais etapas do fluxo de projeto utilizando ferramentas Alliance 

• Especificação funcional 

• Especificação comportamental  

• Síntese RTL 

• Prototipagem ASIC  

• Place and Route 

2.5.1.1 Especificação Funcional  

Durante esta etapa, partindo das especificações funcionais e de um modelo 

de referência (Golden Model) em linguagem de alto nível que as represente, o 

designer pode dividir o chip em diversos blocos funcionais interligados em conjunto, 

conforme visualizado na Figura 16. 

Figura 17 - Divisão do Chip em blocos funcionais 

 
Fonte: The main steps of the digital design flow. Disponível em: 

<http://vega.unitbv.ro/~tulbure/vlsi/design-flow/flow.html >. Acesso em: 26/02/2011. 

A partir desse ponto ele tem de descrever, através de uma linguagem de 

descrição de hardware (HDL), o comportamento de cada um deles. 

Na Tabela 4, podem-se ver as diversas maneiras de se representar esses 

blocos funcionais. 

2.5.1.2 Especificação Comportamental 

A descrição comportamental tem de ser validada. Para isso, o designer pode 

usar diferentes métodos, tais como:  
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• Simulação digital, utilizando um conjunto de estímulos. (Cada vetor descreve 
o valor dos pinos de entrada e os valores esperados nos pinos de saída)  

• Verificação de modelos usando um conjunto de fórmulas CTL. (Cada fórmula 
CTL descreve uma propriedade que tem que ser verificada no bloco) 

 
Tabela 4 - Exemplos de representações dos blocos funcionais 

 

Com a utilização de uma linguagem dedicada para a geração de estímulos 

(GENPAT) é possível capturar padrões (estímulos de simulação VHDL) descritos em 

um determinado grau de formalismo. A Figura 17 apresenta a simulação digital 

usando um conjunto de estímulos.  

Figura 18 - Modelo de simulação digital do pacote Alliance 

 

Fonte: The main steps of the digital design flow. Disponível em: <http://vega.unitbv.ro/~tulbure/vlsi/design-

flow/flow.html >. Acesso em: 26/02/2011. 

Descrição Representação 

Máquinas de estado finitas e 

expressões booleanas  

Modelo RTL (Register Transfer 

Level)  

Conjunto de outros blocos 

funcionais interligados. 
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2.5.1.2.1 GENPAT  

É um interpretador de linguagem C que recebe um arquivo escrito em 

linguagem de alto nível e gera um arquivo de descrição de padrões (. pat) que pode 

servir de entrada para o asimut.  

O GENPAT fornece uma interface C que facilita a criação de padrões de 

entrada, podendo ser facilmente editados para circuitos pequenos, mas torna-se 

complicado para o projeto complexo. O GENPAT destina-se a automatizar este 

trabalho de edição (PAWLOVSKY,2006). Usa-se GENPAT com o seguinte 

comando: 

 

Onde: 

Opção Descrição 
-V Modo verbose. 

-K Mantém o arquivo executável e a compilação do Makefile após a 
conclusão. 

2.5.1.2.2 ASIMUT 

O ASIMUT é uma ferramenta de simulação lógica que compila e carrega uma 

descrição completa escrita em VHDL. Ele contém descrições comportamentais ou 

estruturais escritas de acordo com as ferramentas do Alliance. O ASIMUT também 

pode ser conectado com as descrições C dos componentes comportamentais.  

O ASIMUT carrega uma descrição de hardware, onde o arquivo é compilado, 

carregado e ligado à descrição de hardware para então a simulação ser iniciada. 

Quando os modelos são processados, é produzido um arquivo .pat. 

O ASIMUT pode ser usado para verificar a exatidão da descrição de um 

circuito, na sua forma VHDL comportamental ou estrutural. Sendo acessado pela 

seguinte linha de comando. 

 
Para exemplificar a utilização do ASIMUT, a Figura 18 demonstra a descrição 

comportamental de um multiplexador de duas entradas. 



 
 

42 

Figura 19 - Multiplexador de duas entradas 

 
Fonte: The main steps of the digital design flow. Disponível em: 

<http://vega.unitbv.ro/~tulbure/vlsi/design-flow/flow.html >. Acesso em: 26/02/2011. 

Neste circuito, se a entrada de controle c  é 1, então a saída q  terá o 

valor presente na entrada a ,  mas se c  é 0 então a saída do circuito terá o valor 

da entrada b .  A descrição comportamental do circuito pode ser vista na Figura 19. 

Figura 20 - Descrição VHDL do Multiplexador 

 
Fonte: The main steps of the digital design flow. Disponível em: <http://vega.unitbv.ro/~tulbure/vlsi/design-flow/flow.html 

>. Acesso em: 26/02/2011. 

O mais importante para o ASIMUT é o conteúdo da variável de 

ambiente  MBK_IN_LO que diz ao ASIMUT a extensão (padrão) do tipo de 

arquivo de entrada. O tipo padrão em ASIMUT é estrutural. Um arquivo 

comportamental deve ser especificado usando a opção –b conforme o comando 

abaixo. 

 
Onde:  

Opção Descrição 
-B A descrição do circuito RTL é comportamental 
-Backdelay [min, max, typ] 
delayfile 

Use delayfile (. Ext) arquivo de atrasos 
backannotated. 
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-Bdd Use BDDs (Binary Decision Diagram) para 
representar expressões. 

-C Executar apenas a fase de compilação. 

-Core corefile Erro de despejo do estado do circuito 

-Dbg [sbpldc] Chama o depurador 

-Defaultdelay (-dd) Utilize apenas os atrasos nulos  

-Fixeddelay valor (fd-valor) Corrigir todos os atrasos na descrição do valor. 

-H Mostrar o arquivo de ajuda ASIMUT. 

-I valor Inicializar todos os sinais da descrição de valor. 
Isso pode ser 0 ou 1. 

-I savefile Leia um. Sav savefile e usá-lo para inicializar a 
descrição. 

-Inspecionar instancename Gerar arquivo padrão para a interface da instância 
identificada por instancename. 

L-n Imprimir no máximo n caracteres para etiquetas 
padrão. n O padrão é 15. 

-Nores Não gerar o arquivo padrão de saída 

-P n 
Carga com padrões mais n do padrão de 
entrada de arquivo de cada vez. A valor de 0 
(padrão) para n carrega o arquivo padrão total 
de entrada. 

T Trace sinais ao fazer BDDs (uso do 
desenvolvedor). 

-Transporte Utilizar modelo de atraso de transporte (o padrão 
é inercial). 

-Zerodelay (-zd) Verifique todos os atrasos dos atrasos nula 
descrição VHDL. 

 

O resultado é colocado em um novo arquivo de padrões e pode ser exibido 

usando Xpat.  

2.5.1.2.3 XPAT 

XPAT é um visualizador X Window de arquivos de vetores (patterns) .PAT. 

Todas as funcionalidades podem ser acessadas através de diferentes menus. 

Usando o seguinte comando. 

 
Onde: 

Opção Descrição 
-L nome Coloca o nome do arquivo (com ou sem extensão) 
-Xor Dois métodos cursor gráfico pode ser utilizado, invertido 

(padrão) ou xor. Instalar Mudar para um mapa de cor privado. 
-Force Esta opção de forçar todos os objetos gráficos a serem 

exibidos.  
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Um analisador VHDL chamado VASY é utilizado para converter 

automaticamente VHDL de alto nível em descrições VHDL mais simples. A Figura 20 

ilustra o procedimento de simulação digital de descrições VHDL utilizando o 

subconjunto VHDL da Synospys. 

Figura 21 - Modelo de captura de descrições VHDL do pacote Alliance 

 

 Fonte: The main steps of the digital design flow. Disponível em: <http://vega.unitbv.ro/~tulbure/vlsi/design-

flow/flow.html >. Acesso em: 26/02/2011. 

 

2.5.1.2.4 VASY 

O Vasy pode ser visto como um tradutor VHDL. Ele carrega VHDL 

comportamental ou descrições estruturais (escrito de acordo com o subconjunto 

VHDL da Synopsys) em uma ou mais descrições VHDL utilizando o subconjunto 

dataflow ou subconjuntos hierárquicos estruturais da linguagem VHDL, utilizados 

pelo conjunto Alliance para simulação geração e síntese lógica. Esses subconjuntos 

VHDL são pequenos e muito particulares e os correspondentes formatos de arquivos 

recebem sufixos VBE (VHDL comportamental) e VST (VHDL estrutural).  

A ferramenta VASY (VHDL Analyzer for SYnthesis) converte uma descrição 

VHDL de uma síntese utilizável pelo Alliance ou de outras ferramentas de síntese, 

gerando uma saída no formato VHDL ou Verilog.. Usa-se o VASY com o seguinte 

comando. 
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Onde: 

Opção Descrição 
-D Define o modo de depuração dos dados para as opções [Nível] e [arquivo]. 
-V Modo verbose. 
-I Especifica o formato de entrada VHDL (vbe, vst ou vhd) 

-H 
Em uma descrição estrutural para análise recursiva dos modelos (Por padrão o Vasy 
analisa apenas modelos com parâmetros genéricos). 

-P Especifica um 'file.pkg "contendo uma lista de nome do pacote físico e lógico. 

-Um 

Descrição de discos equivalentes no Alliance. Podemos notar que, com esta 
opção, todos os operadores aritméticos são expandidos em um conjunto equivalente 
de expressões booleanas, porque estes operadores não pertencem ao subconjunto 
VHDL Alliance. 

-S Descrição de unidade equivalente em VHDL (com a extensão. VHD), aceito pela 
maioria das ferramentas industriais de síntese. 

-O Autoriza a sobrescrever arquivos existentes. 

-P Adiciona conectores de alimentação (VDD e VSS) opção útil para acesso no 
Alliance.. 

-S Usa lógica Std. 
-C Quando o número de componentes é maior ou igual ao seu tamanhos um somador 

Carry Look Ahead é gerado, em vez de um somador ripple carry (levado em conta 
apenas com a opção-a). 

-E Comparadores são expandidos em um conjunto equivalente de expressões 
booleanas, quando seu tamanho é maior do que número de componentes (levado 
em conta apenas com a opção-a). 

-L 
Geração de arquivo contendo a lista de todos os sinais que devem ser mantidos 
durante a etapa de síntese, utilizando boom. (Levado em conta apenas com a 
opção -a). 

-B Unidades de um arquivo. "Boom"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 Síntese RTL  

Esta etapa consiste em uma transformação de uma descrição 

comportamental para um netlist (lista de conexões) otimizado de portas lógicas 

(Standard Cells, Datapath, entre outros).  

Como as descrições são normalmente hierárquicas, um componente em um 

nível pode ser decomposto tanto em termo de seus componentes constituintes como 

em termo de seus componentes elementares. São exemplos de descrição 

estruturais: 

• Diagramas de blocos; 
• Desenhos esquemáticos; 
• Netlist de portas lógicas. 

 O designer pode dar parâmetros de otimização e restrições a serem 

satisfeitas, tais como:  

• Tempo de atraso / tempo de chegada; 
• Superfície; 
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• Consumo de energia;  
• Entre outros. 

A etapa de síntese RTL tem de ser validada. O designer pode usar diferentes 

métodos, tais como:  

• Simulação de síntese digital;  
• Prova formal  

2.5.2.1 A etapa de síntese RTL usando o Alliance CAD System  

A síntese lógica e o mapeamento de standard cells no pacote Alliance é 

descrito na Figura 21.  

Figura 22 - Organização da síntese lógica do pacote Alliance 

 

Fonte: The main steps of the digital design flow. Disponível em: <http://vega.unitbv.ro/~tulbure/vlsi/design-

flow/flow.html >. Acesso em: 26/02/2011. 

2.5.2.1.1 BOOM 

BOOM é a ferramenta usada para a etapa do processo de síntese lógica. Ele 

carrega uma descrição comportamental (.vbe), se possível um arquivo de parâmetro, 

e constrói uma rede booleana equivalente. Por um lado, minimiza a expressão 

booleana de cada um dos nós da rede e por outro lado fatora nós equivalentes. O 

resultado é uma rede booleana onde a profundidade máxima é menor.  

Essa ferramenta é utilizada com o seguinte comando. 

 
Onde: 

Opção Descrição 
-V Modo verbal por diante. Cada etapa da otimização é exibido na 

saída padrão. 
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-T Trace ativada. Algumas informações de depuração são exibidos 
na saída padrão. 

-O Inverte inicial bdd fim variáveis. 

-A 

BOOM executa uma otimização local e mantém a arquitetura da 
descrição inicial por salvar a maioria dos sinais de 
intermediários. Este modo é adequado para grandes ou circuitos 
regulares, como multiplicadores, somadores. Por padrão BOOM 
realiza uma global otimização e remove a maioria dos sinais de 
intermediários para que as saídas são expressos em termos dos 
insumos ou dos Registradores internos. Este modo é adequado 
para circuitos aleatórios, como FSMs. 

-P 
Usa como parâmetro de entrada o arquivo name.boom que 
descreve diretrizes de otimização e restrições. (Veja abaixo a 
sintaxe exata) 

-L numerous Especifica o nível de otimização [0-3] (default é 0, baixo nível). 

-Num d Especifica a porcentagem de otimização de atraso (o padrão é 
0% de atraso, superfície 100%). 

I-nú Especifica o número de iterações para o algoritmo de 
otimização escolhido (apenas para peritos). 

-Num um Especifica a amplitude durante a reordenação bdd (apenas para 
peritos). 

-Sjbgpwtmorn Especifica qual algoritmo deve ser usado para a otimização 
booleana. 

 

2.5.2.1.2 XSCH 

XSCH é um visualizador gráfico esquemático. Acessado pela seguinte linha 

de comando. 

 

Onde: 

Opção Descrição 
-L arquivo Coloca o nome do arquivo de imagem (com ou sem extensão) 

-Xor Dois métodos gráficos podem ser usados pelo cursor (inverter ou 
xor). 

-Force Esta opção de força todos os objetos gráficos a serem exibidos. 
Instalar Mudar para um mapa de cor privado. 
Formato de 
entrada I Especifica o formato de entrada (vst (5), al (5), vbe (5)) 

Slide-nome de 
arquivo 

Ativa o modo apresentação, especifica todos os arquivos serão 
exibidos um a um, utilizando as teclas + / - no janela gráfica. 
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2.5.2.2 Prototipagem ASIC 

2.5.2.2.1 A etapa de Prototipagem ASIC usando o Alliance CAD System  

A síntese lógica e o mapeamento de Standard Cells no pacote Alliance é 

descrito na Figura 22.  

Figura 23 - Organização da Prototipagem ASIC do pacote Alliance 

 

Fonte: The main steps of the digital design flow. Disponível em: <http://vega.unitbv.ro/~tulbure/vlsi/design-

flow/flow.html >. Acesso em: 26/02/2011. 

 

2.5.2.2.2 BOOG 

O BOOG é usado para a primeira etapa do processo de prototipagem ASIC. 

Ele carrega uma descrição comportamental (. vbe), previamente otimizada com o 

BOOM. Ele carrega também uma biblioteca de standard cells e um arquivo de 

parâmetros opcional. Para cada função booleana de cada nó da rede, ele tenta 

encontrar na biblioteca, uma célula ou um conjunto de células que produzam a 

mesma função booleana. Esta etapa é também conhecida como mapeamento de 
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standard cells. O resultado é uma netlist de células com um comportamento 

equivalente. A linha de comando para a ferramenta é: 

 
Onde: 
Opção Descrição 

-H Modo de ajuda. Apresenta os possíveis usos do Boog. 

-M modo 
optim 

Modo de Otimização. Este número tem uma matriz definida entre 0 e 
4. Se 0 for escolhido, a área do circuito será melhorada. Por outro 
lado, 4 irá melhorar os atrasos do circuito. 2 é um valor médio para a 
otimização. 

Modo xsch x 

Gera um arquivo XSC e um mapa de cores para cada sinal contido no 
arquivo de saída. Este arquivo é usado pelo xsch para ler a netl ist.  
Ao escolher o nível 0 ou 1 para o modo xsch, você pode colorir 
respectivamente o caminho crítico ou todos os sinais com atraso. 

-O arquivo de 
saída 

Apenas uma outra maneira de mostrar explicitamente o nome do 
arquivo de saída (VST). 

-L arquivo lax Apenas uma outra maneira de mostrar explicitamente o nome do 
arquivo de parâmetros (LAX). 

-D arquivo de 
depuração 

Gera um arquivo debug (VBE). 

 

2.5.2.2.3 LOON 

O LOON é usado para a última etapa do processo de prototipagem ASIC. Ele 

carrega uma netlist de portas descrita em VHDL (.vst). Ele carrega também uma 

biblioteca de standard cells e um arquivo de parâmetros opcional. O LOON calcula o 

caminho crítico e realiza uma repotenciação de portas para diminuir o atraso e a 

capacitância global. O resultado é um netlist otimizado descrito em VHDL (.vst). 

LOON é usado com a seguinte linha de comando. 

 
Onde: 

Opção Descrição 
-H Modo de Ajuda. Apresenta possíveis usos do loon. 

-O outfile Substitui o arquivo de origem caso nenhum arquivo de saída é dado. Isto 
pode ser útil se você não quer vários arquivos de netlist. 

M optmode 

Modo Otimização. O número de modo assume um valor entre 0 e 4. Se 0 
for dado, a área do circuito será melhorada.Por outro lado, 4 irá 
melhorar os atrasos do circuito. 2 é um valor médio para a otimização. 
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Xschmode-x 

Gerar um. arquivo XSC que é um mapa de cores para os sinais contidos 
no arquivo de saída. Este arquivo é usado pelo xsch ao ver o netlist. Ao 
escolher o nível 0 ou 1 para o modo xsch, você pode colorir, 
respectivamente, o caminho crítico ou todos os sinais com graduação 
de atraso. 

-L laxfile Apenas uma outra maneira de indicar explicitamente o nome do arquivo 
de parâmetro LAX. 

2.5.3 Place & Route (do núcleo – core) 

Esta etapa consiste em uma transformação de uma descrição netlist para um 

layout físico.  

O designer pode dar alguns parâmetros e as restrições a serem satisfeitas, 

tais como: 

• O posicionamento inicial das células; 
• O posicionamento para cada conector físico; 
• Um fator de forma; 
• Número de camadas de metal a serem utilizadas; 

 

A etapa place & route tem de ser validada. O designer tem que usar métodos 

diferentes, tais como:  

• Extração e comparação da Netlist; 
• Verificação de regras de Projeto; 
• Abstração funcional  
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2.5.3.1 A etapa Place and Route utilizando o Alliance CAD system  

Uma vez que as netlists do chip foram capturadas e validadas, cada 

componente elementar da hierarquia deve ser implementado fisicamente. A netlist 

foi gerada pela ferramenta BOOG e foi posicionada e roteada usando o roteador de 

células NERO. A Figura 23 demonstra as diferentes partes posicionadas e montadas 

pela ferramenta OCP e roteadas usando sobre as células o roteador NERO. 

Figura 24 - Organização do projeto físico do pacote Alliance 

  

Fonte: The main steps of the digital design flow. Disponível em: <http://vega.unitbv.ro/~tulbure/vlsi/design-flow/flow.html 

>. Acesso em: 26/02/2011. 

2.5.3.1.1 OCP 

O OCP é uma ferramenta de posicionamento. Ele carrega uma netlist de 

standard cells. O designer pode, eventualmente, especificar a posição de conectores 

através de um arquivo de parâmetros (IOC). Se houver na netlist blocos de células 

que não sejam padrão, o designer tem que dar um posicionamento para os blocos. 

OCP, em seguida, usa um algoritmo de recozimento simulado para encontrar uma 

posição para todas as células da netlist que minimizaram o comprimento das redes. 
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O resultado é um arquivo de layout físico simbólico com conectores físicos e células 

posicionadas (AP).  

Este formato é dado pela MBK Na variável LO. Opcionalmente, também pode 

dar um arquivo que indica a colocação de conectores (tipo de arquivo COI). Se os 

blocos não padronizados são utilizados no projeto, uma tem de fornecer o 

posicionamento para os blocos. A saída do garimpo será um arquivo de layout físico 

com células colocadas e conectores. O formato da saída é definido pelo OUT MBK 

PH variável de ambiente. Usa-se o OCP com o seguinte comando. 

 
Onde: 

Opção Descrição 
-NAME parcial Define o usuário do arquivo posicionamento definido. Deve ter uma 

extensão igual ao definida pela MBK no pH. 

-C Fará o OCP ligar os conectores aleatoriamente em cada lado. 

-Ring 

Faz o OCP colocar os conectores para a ferramenta RING. A colocação é 
aleatória, mas somente no norte e sul menos que a opção do COI é dado, 
em caso, as restrições especificadas no arquivo NAME.ioc será 
respeitada, mas com camadas adequadas para o anel. Esta opção é 
temporário e está prevista a almofada anel posicionamento da ferramenta. 

-NAME COI A colocação de conectores será feito de acordo com o especificado no 
NAME.ioc arquivo. 

-Margem m 
Define a quantidade de área livre adicionado no percentual da área das 
células. O resultado área será igual ao CELL * Área (1 m +). Por padrão, 
o valor da margem é de 0,2 (20%) 

-Eqmargin 
Vai distribuir eqüitativamente a margem entre as células. Por padrão, o 
maior número arremesso de 2 células-tie é inserida para ter o melhor bem 
e polaridade a granel. 

NR-linhas Forças que o projeto seja colocado em linhas NR. Esta opção não irá ser 
usado quando a definida ficheiro de posicionamento é usado. 

-V Modo verbal. 
-Gnuplot gnuplot gera arquivos para as estatísticas de edição. 

2.5.3.1.2 NERO 

O NERO (anteriormente OCR) roteador de standard cells apropriado para 

pequenos projetos acadêmicos da Alliance. Ele carrega uma netlist e um arquivo de 

placement físico, que pode processar os projetos de até a 4K portas de tamanho. O 

designer pode dar outros parâmetros como o número de camadas de metal que ele 

gostaria de usar. O resultado é uma visão de um layout físico simbólico, onde cada 

rede física da netlist foi roteada (AP). 

Nero é usado com o seguinte comando. 
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Onde: 

Opção Descrição 
-H,-ajuda Imprime ajuda. 
-V,-verbose Modo verbal. 
-V,-muito-verbose Insuportavelmente prolixo. 
-C,-core-dump Permite core dump em caso de acidente. 
- 2 ,  - 3 ,  - 4 ,  - 5 ,  -
6  

Define o número de camadas usadas para roteamento. O padrão para 
projetos pequenos é de 2 e 4 para os grandes. 

-L, local Apaga-se a fase de roteamento global, independentemente do tamanho 
do projeto é. Esteja avisado que isso vai diminuir enormemente o 
processo de roteamento. -G, global Ativa o roteamento global, independentemente do tamanho do projeto. 

-P arquivo 
arquivo, coloque- 

Especifica um nome para o arquivo com posicionamento diferente do 
nome do netlist.  

2.5.4 Fluxo de Projeto até a obtenção de um core com blocos standard 

cells podicionados e roteados. 

Um fluxo de projeto ou fluxo de concepção pode ser entendido como um 

conjunto de operações que são realizadas em sequência para a concepção de um 

produto final, no nosso caso específico circuitos integrados, permitindo ao projetista 

progredir de uma especificação até sua implementação final em um caminho “livre” 

de erros (WEST;HARRIS,2010). 

Na Figura 24, é resumido o fluxo explicado na seção anterior atingindo a 

conclusão do nível do core de um sistema digital integrado. Os blocos na cor bege 

são os arquivos de entrada e saída, os blocos na cor branca são as mudanças nas 

variáveis de ambiente e os blocos na cor azul representam a linha de comando da 

ferramenta utilizada na etapa. 
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Figura 25 - Fluxo de Projeto Alliance 

 

2.6 ipProcess 
Frameworks de projeto de CIs exigem combinação de metodologias de 

verificação funcional, aplicabilidade destas a um conjunto integrado de ferramentas 

de desenvolvimento e viabilidade de interoperar com camadas formais de gestão.  
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Nos dias atuais o ipProcess, como será exposto, vem evoluindo 

continuamente no atendimento desses requisitos e será apresentado como 

referência para a estruturação da presente proposta. 

O ipPROCESS surgiu como um modelo de processo para facilitar e direcionar 

o projeto de IP-cores de alta qualidade promovendo a detecção de erros nas 

primeiras fase do projeto e como resultado da dissertação de mestrado de alunos da 

Universidade Federal de Pernambuco em 2005 (IPPROCESS,2009). 

O ipPROCESS teve sua abordagem definida com base nos processos de 

desenvolvimento de software denominados RUP (Rational Unified Process) e XP 

(eXtreme Programming) (BECK,1999). A Figura 25 apresenta os conceitos-chave 

para compreender essa estrutura e como seus elementos estão correlacionados. 

Seu grande atrativo advém do fato de ter sido desenvolvido em instituição 

brasileira, dentro do consórcio Brazil-IP, do qual também participa o laboratório 

LASIC, onde se desenvolve este projeto. 

O conceito de disciplina foi incorporado a partir do RUP, em que o conceito  

disciplina é definido como um conjunto de atividades relacionadas com uma "área de 

preocupação" do projeto. É composta por um conjunto de fluxos de trabalho que 

descreve uma sequência de atividades com início e fim.  
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Cada atividade é uma unidade de trabalho executada por um responsável, 

que representa um papel (Role) no projeto. A atividade tem um conjunto de passos 

ordenados e um conjunto de entradas e saídas de artefatos. Uma atividade pode ser 

apoiada por algumas orientações de trabalho e ferramentas sugeridas. A Tabela 5 

mostra um exemplo do modelo de atividade.  

Os papéis são compostos por um conjunto de responsabilidades e de 

comportamento que uma pessoa tem de atribuir a execução de algumas atividades 

no contexto da organização do desenvolvimento. Ele pode ser representado por uma 

única pessoa  ou um grupo. 

Artefatos são um produto de trabalho do projeto que tem como responsável o 

papel associado à atividade que o gerou. 

 

Fonte: A RTCA-DO-254 Compliant Development Process for Supporting the Design of High-Quality Hard IP Cores. Disponível em : 
<http://www.design-reuse.com/articles/23365/rtca-do-254-compliant-hard-ip-cores.html > Acesso em: 22/5/2011 

 

Figura 26 Conceitos chave do ipPROCESS 

Fonte: A RTCA-DO-254 Compliant Development Process for Supporting the Design of High-Quality Hard IP Cores. 
Disponível em: < http://www.design-reuse.com/articles/23365/rtca-do-254-compliant-hard-ip-cores.html > Acesso em: 
22/5/2011 
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Tabela 5 - Modelo de atividade 

 

Fonte: A RTCA-DO-254 Compliant Development Process for Supporting the Design of High-Quality Hard IP Cores. 
Disponível em: < http://www.design-reuse.com/articles/23365/rtca-do-254-compliant-hard-ip-cores.html > Acesso em: 
22/5/2011 

 

2.6.1 Fases 

 
A Figura 26 mostra as quatro fases ipPROCESS: concepção, design, 

arquitetura RTL e prototipação. Cada fase corresponde basicamente a um intervalo 

de tempo entre dois marcos principais. Em cada final de fase, uma avaliação é 

realizada para determinar se os objetivos da fase foram alcançados. Uma avaliação 

satisfatória permite que o projeto passe para a próxima fase. 

Figura 27  - Fases do ipPROCESS 

 
Fonte: A RTCA-DO-254 Compliant Development Process for Supporting the Design of High-Quality Hard IP 
Cores. Disponível em: < http://www.design-reuse.com/articles/23365/rtca-do-254-compliant-hard-ip-cores.html > 
Acesso em: 22/5/2011  



 
 

58 

2.6.1.1 Concepção  

A fase de concepção do IpPROCESS tem como objetivos principais 

compreender os requisitos das características funcionais e não funcionais, definir as 

especificações funcionais e obter um acordo sobre o escopo do IP-core. O marco 

dessa fase é um conjunto bem definido de especificações funcionais. Neste ponto, 

os critérios de avaliação são: um acordo de que o direito de definir os requisitos 

foram obtidos e que há uma mesma compreensão das partes e que importantes 

termos e expressões foram capturados e documentados.  

2.6.1.2 Arquitetura 

O objetivo desta fase é definir a arquitetura do IP-core, a fim de proporcionar 

uma base estável para a próxima fase. A arquitetura do IP-core deve ter em conta os 

requisitos mais importantes. Os principais objetivos da fase Arquitetura incluem: 

definir os elementos da arquitetura e suas interfaces, demonstrar que a arquitetura 

definida irá apoiar os requisitos da IP-core, programar os componentes integração e 

planejar a Verificação Funcional RTL. O marco final desta fase do projeto é o IP-core 

com seus componentes e interfaces. Os critérios de avaliação desta fase incluem: 

garantir que a arquitetura suporta todos os requisitos definidos e que os requisitos e 

arquitetura são suficientemente estáveis. 

2.6.1.3 Design RTL  

A Fase Design RTL visa o desenvolvimento de um modelo de simulação RTL 

baseado na arquitetura definida, que pode ser sintetizada. Os objetivos principais 

desta fase incluem: criar o modelo de simulação para a RTL IP-core, construir os 

componentes de Verificação Funcional RTL e assegurar que todos os erros 

detectados foram corrigidos. Ao final da Fase Design RTL teremos o marco do 

modelo de simulação RTL (que pode ser sintetizado) para o IP-core e os seus 

testbenches. O critério de avaliação para essa fase consistirá em responder as 

seguintes perguntas: Estão as funcionalidades do IP-core estáveis o suficiente? e 

estão todos os componentes da arquitetura sintetizados? 

2.6.1.4 Prototipagem 

O foco desta fase é a de criar um protótipo físico para garantir que o IP-core 

possa ser distribuído aos seus usuários finais (sistema integradores). O marco do 
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projeto no final desta fase é um protótipo do IP-core em FPGA (IP Soft). O principal 

critério de avaliação para a Fase de prototipagem consistirá em responder às 

seguintes perguntas: O IP-core está totalmente sintetizado e testado?, Estão os 

scripts de síntese criados e as restrições de síntese documentadas? 

2.6.2 Disciplinas 

A Figura 27 mostra o Diagrama do Ciclo de Vida do ipPROCESS. Ele indica 

as disciplinas e o esforço feito por cada uma delas ao longo das fases do projeto e 

iterações.  

O ipPROCESS é composto por oito disciplinas que apoiam a concepção de 

um IP-core desde a captura de requisitos até a prototipagem em FPGA ou como 

ASIC.  

As disciplinas são descritas em termos de atividades (cujo grupo está 

relacionado as tarefas), fluxos de trabalho, artefatos e papéis, que ocorrem nesta 

ordem:  
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Figura 28 – Diagrama do Ciclo de Vida do ipPROCESS 

 
 

2.6.2.1 Requisitos 

Para estabelecer e manter com os clientes um acordo sobre as características 

funcionais e não-funcionais do IP-core a disciplina inclui: 5 atividades, 7 artefatos e 5 

templates. 

Cada trabalho constitui uma competência fundamental que deve ser aplicada 

para obtenção eficaz dos requisitos. Os trabalhos: Análise do problema, entender as 

necessidades dos clientes e definir o IP-core são executados durante a fase 

Concepção, enquanto que a ênfase em Criar a Documentação do usuário é dada 

durante a fase de projeto físico. A Tabela 6 descreve o principal objetivo de cada 

trabalho da disciplina Requisitos. 

 

Fonte: A RTCA-DO-254 Compliant Development Process for Supporting the Design of High-Quality Hard IP Cores. Disponível em:  
<http://www.design-reuse.com/articles/23365/rtca-do-254-compliant-hard-ip-cores.html > Acesso em: 22/5/2011. Traduzido pelo autor 
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Tabela 6 - Descrição dos fluxos da disciplina Requisitos 

Fluxo Descrição 

Analisar o problema É o primeiro contato com o cliente. O primeiro 

objetivo é identificar os usuários que irão definir os 

requisitos bem como os termos e expressões 

normalmente usados. 

Entender as necessidades 
do usuário 

O principal objetivo é identificar e detalhar os 

requisitos. 

Definir o IP-core O principal objetivo é definir o escopo do IP-Core 

com o cliente. 

Criar a documentação do 
Usuário 

Criar os documentos que irão ser entregues aos 

usuários finais (integradores) em código RTL. 
Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with Prototyping in FPGA. 

Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso em: 20/10/2011. Traduzido pelo autor. 

 

2.6.2.2 Análise e Projeto (Design) 

Para transformar os requisitos em um projeto de IP-core são: 3 atividades, 8 

artefatos e 3 templates. 

Nessa fase são definidas a Interface e o diagrama de blocos para o sistema e 

para cada subsistema do IP-Core. 

A Tabela 7 descreve o principal objetivo de cada trabalho da disciplina Análise 

e Projeto (Design). 
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Tabela 7  – Descrição dos fluxos da disciplina Análise e Projeto 
(Design) 

Fluxo Descrição 

Design da Arquitetura Identificar os componentes da arquitetura tomando 

os requisitos IP-core em conta. A arquitetura deve 

ser modelada através de um diagrama de classes 

usando os elementos do UML. 

Detalhamento 
comportamental 

O objetivo é identificar e compreender a 

funcionalidade de cada componente. Estas 

funcionalidades devem ser modeladas através de um 

Diagrama de Casos de Uso UML. [uml] 

Design dos Componentes O principal objetivo é detalhar o comportamento de 

cada componente por meio de diagramas de estado 

UML (State Machines). [uml] 
Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with Prototyping in FPGA. 

Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso em: 20/10/2011. Traduzido pelo autor. 

2.6.2.3 Implementação 

Para a implementação dos componentes de acordo com a arquitetura do IP-

core em HDL a disciplina Inclui: 6 atividades, 4 artefatos, 2 templates e um script. 

A Tabela 8 descreve o principal objetivo de cada trabalho da disciplina 

implementação RTL. 
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Tabela 8  – Descrição dos fluxos da disciplina implementação 

Fluxo Descrição 

Plano de integração A finalidade deste fluxo de trabalho é definir a forma 

como os componentes da arquitetura devem ser 

integrados e testados. 

Implementar Componente O objetivo deste fluxo de trabalho é a implementação 

de cada componente. A implementação deve seguir 

a orientação de codificação padrão. 

Integrar Componentes O objetivo principal é integrar os componentes como 

foram definidos pelo Plano de Integração. 
 Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with Prototyping in FPGA. 

Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso em: 20/10/2011. Traduzido pelo autor. 

2.6.2.4 Verificação 

Para avaliar a qualidade do IP-core, assim como para encontrar e documentar 

defeitos, nessa disciplina existem: 8 atividades, 7 artefatos, 3 templates e um script. 

A Tabela 9 descreve o principal objetivo de cada trabalho da disciplina 

Verificação Funcional. 

Tabela 9 – Descrição dos fluxos da disciplina Verificação 

Fluxo Descrição 

Plano de verificação O objetivo deste fluxo de trabalho é definir como os 

componentes da arquitetura devem ser verificados e 

especificar os casos de teste (estímulos) [SM 04] 

Implementar Testbench O objetivo deste fluxo de trabalho é implementar os 

componentes testbench (Na figura 33(a) será 

mostrado o diagrama resumido do testbench como 

implementado no BVM, utilizado por ipProcess)) e 

definir sua automação (Por exemplo, criar scripts de 

regressão). Usando ferramentas para criar os 

diagramas UML, como Rational Rose [Kru98], o 

Modelo de Referência pode ser gerado 
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automaticamente a partir dos diagramas de estado. 

[Kru98] 

Executar a verificação 
funcional 

O principal objetivo é executar a verificação e 

reportar os bugs. O Bug Tracking Guideline explica o 

ciclo de vida do bug. 
Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with Prototyping in FPGA. 

Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso em: 20/10/2011. Traduzido pelo autor. 

2.6.2.5 Síntese 

Para fazer a síntese RTL e lógica, e para a obtenção de uma net-list de 

acordo com a biblioteca da tecnologia utilizada são: cinco atividades, nove artefatos, 

três templates e dois scripts  

2.6.2.6 Prototipagem FPGA 

São 8 atividades, cinco artefatos, um template e um script para prototipagem 

do IP-core no FPGA, com base nos componentes de implementação. 

A Tabela 10 descreve o principal objetivo de cada trabalho da disciplina 

Prototipagem FPGA. 

Tabela 10 – Descrição dos fluxos da disciplina Prototipagem 

Fluxo Descrição 

Plano de integração A finalidade deste fluxo de trabalho é definir a forma 

como os componentes da arquitetura devem ser 

integrados e testados no FPGA. 

Implementar Componente 
em FPGA 

O objetivo deste fluxo de trabalho é sintetizar cada 

componente e testá-lo no FPGA. 

Integrar Componentes em 
FPGA 

O objetivo principal é integrar os componentes no 

FPGA como foram definidos pelo Plano de 

Integração. 
Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with Prototyping in FPGA. 

Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso em: 20/10/2011. Traduzido pelo autor. 
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2.6.2.7 Teste 

São cinco atividades, 10 artefatos, 4 templates e scripts para gerar uma net-

list, com estrutura de teste e vetores de teste. 

2.6.2.8 Back-end 

São sete atividades, 8 artefatos, um modelo e um script para gerar o layout e 

encapsulamento do IP-core. 

2.7 Aspectos estruturais comuns e distintos entre o ipProcess e o 
fluxo com uso do ALLIANCE CAD System  
Aqui serão apontados pontos em comum entre o ipPROCESS e o fluxo com 

ferramentas Alliance bem como será descrita progressivamente a estrutura do 

framework proposto com seus adendos. 

Como visto mais acima neste capítulo, o IpPROCESS é  um processo de 

desenvolvimento de ip-Core/SoCS que, na sua versão 3.0,  contempla 8 disciplinas 

em suas 4 fases distintas (IPPD, 2011); enquanto o Fluxo de projeto com as 

ferramentas Alliance contempla 3 etapas e 11 passos.  

Partindo do IpPROCESS, serão apontadas equivalências para demonstrar 

que utilizando corretamente as ferramentas Alliance pode-se cobrir todo o fluxo do 

ipPROCESS. 

2.7.1 Concepção 

Essa fase do ipPROCESS seria o primeiro contato com o cliente e se destina 

a identificar, junto a ele, os requisitos funcionais e não funcionais do IP-core. O 

resultado são diagramas de caso de uso, diagramas de sequência e relatórios para 

os stakeholders que irão participar das próximas fases. Na Figura 28 é apresentado 

o fluxo de Requisitos, a principal disciplina dessa fase. 
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2.7.1.1 Requisitos 

Figura 29 - Fluxo da disciplina Requisitos (ipPROCESS) 

 
Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with 

Prototyping in FPGA. Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso em: 

20/10/2011. 

O primeiro contato com o cliente no Fluxo de projeto Alliance acontece na 

etapa de Especificação Funcional, onde o Analista, para atender aos requisitos 

funcionais especificados, cria uma “caixa preta” em linguagem executável (C) com 

entradas e saídas binária compatíveis com a especificação. 

Esses requisitos funcionais podem vir em forma de tabela verdade, diagramas 

de estado, tabelas de transição, descrições arquiteturais ou manual de funções. 

Cabe ao analista transformá-los em linguagem de alto nível, para então gerar 

através da ferramenta GENPAT, um arquivo de descrição de padrões .PAT com os 

estímulos e seus resultados, submetendo à avaliação e aprovação do cliente. 

 

2.7.2 Arquitetura 

Na segunda fase do ipPROCESS é definida a interface e o diagrama de 

blocos do sistema e de cada sub-sistema do IP-core bem como suas interfaces e 

protocolos de comunicação. 
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2.7.3 Análise e Projeto (Design) 

A disciplina de Análise e Projeto (Design) está em sua maior parte contida 

nesta fase e o fluxo de suas atividades pode ser visto na Figura 29. As 

funcionalidades dos componentes do IP-Core são descritas nessa disciplina através 

de diagramas de blocos e (ou) casos de uso (UML).  

 

Figura 30 - Fluxo da disciplina Análise e Projeto (Design) (ipPROCESS) 

 
Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with Prototyping in FPGA. 

Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso em: 20/10/2011. 

Ainda na primeira etapa do Fluxo de projeto Alliance, precedendo à chamada 

Especificação Comportamental, pode-se ter a divisão do projeto em diversos blocos 

funcionais mais simples, cujo comportamento deve ser descrito através de uma 

linguagem de descrição de hardware (HDL). Cada um desses blocos deve ser 

validado através de simulação digital (cada vetor descreve os valores binários dos 

terminais de entrada e os valores esperados nos terminais de saída). O fluxo 

completo dessa etapa pode ser visto na Figura 30. 
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Figura 31 - Fluxo da Etapa Especificação/modelagem Comportamental 

VERIFICAÇÃO

Especificação
Comportamental
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A verificação funcional dos modelos comportamentais de cada bloco(sub 

bloco) se encerra na geração de arquivos resultados, também em formato .PAT - 

_res.pat, resultado da comparação dos resultados de saída do simulador ASIMUT 

da descrição em VHDL do bloco, tendo como entrada o arquivo de referência .PAT 

gerado pelo GENPAT e fornecendo a correspondente saída simulada juntamente 

com a comparação como o modelo de referência. Dependendo da complexidade do 

bloco ou circuito verificado, o Analista pode se valer da ferramenta XPAT para 

verificar visualmente, de forma gráfica, as entradas e saídas presentes no arquivo 

_res.PAT, buscando as possíveis diferenças detectadas entre valores obtidos e 

valores esperados. 

2.7.4 Design RTL 

Essa fase do IPPROCESS inclui duas disciplinas: a Implementação RTL do 

IP-Core, bem como a disciplina de Verificação funcional que inclui o testbench 

baseado no IVM-BVM (Brazil IP Verification Methodology) (Figura 33(a)). Todo o 

fluxo das disciplinas pode ser visto na Figura 31. 
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Figura 32 - Fluxo das disciplinas Implementação e Verificação RTL 
(ipPROCESS) 

 
Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with 

Prototyping in FPGA. Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso 

em: 20/10/2011.   
A etapa correspondente no Fluxo de projeto Alliance seria a de síntese RTL, 

onde a descrição comportamental (VHD transformada em VBE) de cada bloco, 

validada na etapa pela especificação funcional, é submetida à ferramenta BOOM, 

que provê uma descrição RTL em formato data flow sintetizável e validada utilizando 

o mesmo método utilizado anteriormente.  O fluxo da etapa de síntese RTL pode ser 

visto na Figura 32. 

Figura 33 - Fluxo da etapa Síntese RTL (Alliance) 
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2.7.4.1 Verificação Funcional RTL 

A representação do ambiente de Verificação Funcional RTL (Testbench) 

utilizado no ipPROCESS e a mesma representação em “ferradura usando 

ferramentas Alliance podem ser vistos lado a lado na Figura 33. 

Figura 34 - Verificação Funcional RTL (a) e Testbench Alliance (b) 
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(b) 

No Fluxo de projeto Alliance, a verificação funcional ocorre através da 

comparação de dois arquivos de descrições de padrões (.pat).  

O primeiro arquivo é gerado a partir das especificação funcional executável do 

dispositivo em estudo.  

Essa especificação executável é construída em linguagem C e, com a 

utilização da biblioteca do pacote aliance genpat.h, produz resultados em formato de 

vetores de teste passíveis de serem utilizados pelo simulador VHDL (ASIMUT) que 

também incorpora a capacidade de checagem dos resultados de simulação. 

Com a ferramenta GENPAT, script que chama o compilador C dentro do ambiente 

Alliance, é produzido o Modelo de Referência (REF MODEL) que consiste em uma 

tabela  com vetores de estímulo, escolhidos com a finalidade de cobrir as 

funcionalidades propostas pelo sistema em desenvolvimento, e os resultados 

corretos advindos da especificação funcional. 

 O Dispositivo Sob Verificação (DUV), modelo comportamental/estrutural em 

linguagem de descrição de hardware (VBE ou VST, formatos suportados pelo 

ASIMUT), é submetida ao simulador HDL da ferramenta ASIMUT, que também é 

alimentado pelos estímulos de entrada do modelo de referência, retornando saídas 
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(o segundo arquivo .PAT) que são comparadas às corretas do modelo de referencia 

no componente checker do ASIMUT. 

A saída do checker contém, então, o resultado da comparação das saídas do REF 

MODEL com as saídas da simulação do DUV, como pode ser visto na Figura 34. 

Figura 35 - Verificação Funcional com ASIMUT 
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2.7.5 Prototipagem FPGA 

Essa fase do IPPROCESS tem como disciplinas: Teste, Back-End e a 

Prototipagem FPGA cujo fluxo pode ser visto na Fig. 35. 
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Figura 36 - Fluxo da disciplina Prototipagem FPGA (ipPROCESS) 

 
Fonte: LIMA, Marilia Souto Maior et al. ipPROCESS: A development Process for Soft IP-core with 

Prototyping in FPGA. Disponível em < http://www.cin.ufpe.br/~greco/publicationsothers.php> . Acesso 

em: 20/10/2011. 
O fluxo Alliance prevê apenas prototipagem ASIC. Caso o produto final seja 

um FPGA, o arquivo gerado pelo BOOM é suficiente para ser mapeado para essa 

tecnologia. 

No caso de implementação ASIC, é submetido o arquivo gerado pelo BOOM 

às ferramentas BOOG e LOON para gerar uma Netlist (VST) com as standard cells 

da biblioteca SXLIB. 

Na última etapa do fluxo Alliance, para o nível do core, chamada Place & 

Route, o designer, a partir da Netlist (VST), gera um layout físico do IP-Core. Todo o 

fluxo da prototipagem ip-core ASIC pode ser visto na Figura 36. 
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Figura 37 - Prototipagem ip-core ASIC com Alliance 
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3 Framework proposto – LasicProcess 
 

LasicProcess é um Framework Conceitual que visa acrescentar uma camada 

de gestão de projetos baseada no PMBOK ao Fluxo de projeto de ip-cores 

preconizado pela suíte de ferramentas Alliance CAD System. 

Como foi visto anteriormente, o desenvolvimento de hardware é muito 

semelhante ao desenvolvimento de software, tendo como principal diferença o 

produto a ser entregue ao cliente. Partindo desse princípio, foi utilizado como 

semântica a linguagem natural do metamodelo de UML (FOWLER, 2003) e, para 

facilitar o entendimento de quem já é familiarizado com o ipPROCESS, adotamos os 

mesmos estereótipos gráficos. 

3.1.1 Aspectos Estruturais 

3.1.1.1 Entidades do framework 

 

As entidades contidas no LasicProcess podem ser vistas na tabela 11. 

Tabela 11 – Entidades do Framework 

PAPEL

ATIVIDADE

MODELO

GUIA

ARTEFATO

 

O papel restringe a função do membro da equipe. 

PAPEL

ATIVIDADE

MODELO

GUIA

ARTEFATO  

Além dos documentos de gestão de projetos, são também artefatos os 

arquivos gerados para/por cada atividade. 

PAPEL

ATIVIDADE

MODELO

GUIA

ARTEFATO

 

Template de cada artefato com orientações para o seu correto 

preenchimento. 
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PAPEL

ATIVIDADE

MODELO

GUIA

ARTEFATO

 

A tarefa a ser executada. Na maioria dos casos corresponde a 

utilização de uma ferramenta. 

PAPEL

ATIVIDADE

MODELO

GUIA

ARTEFATO

 

• Guia da Ferramenta: Documento com os parâmetros da 

ferramenta. 

• Guia da Atividade: Documento com os pré-requisitos 

necessários e com a importância da atividade em relação ao 

projeto 

PAPEL

ATIVIDADE

MODELO

GUIA

ARTEFATO

CONTROLE  

Verifica se todos os requisitos foram atendidos, autorizando ou não o 

avanço para o próximo nível. Dependendo da complexidade do 

projeto, a supervisão pode ser feita pelo próprio gerente ou por um 

analista designado por ele. 

 

3.1.1.2 Conceitos chave do framework 

 

Na Figura 37 pode-se ver os conceitos chave do LasicProcess, que 

representam uma abordagem genérica das etapas do Fluxo de projeto Alliance, 

acrescida da formalização efetiva de uma camada de gestão através de artefatos 

obrigatórios, e de uma entidade de controle, que detém o poder de autorizar ou não 

o desenvolvedor a seguir para o próximo nível. 
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Figura 38 – Conceitos chave do LasicProcess 

 
Alguns aspectos contidos na figura devem ser salientados para seu amplo 

entendimento. 

• O fluxo pontilhado azul indica a criação por parte do desenvolvedor, do 
artefato de entrada que ao ser submetido à ferramenta (também pontilhada), 
irá gerar um modelo de referência para o testbench, ou, o aproveitamento do 
modelo de referência utilizado no nível anterior. 

• Todas as setas e entidades que estão pontilhadas não são encontradas em 
todos os níveis do Fluxo de projeto. 

• Recorrer ao gerente para que efetue junto ao cliente a gestão de mudanças 
(seta vermelha pontilhada), seria o último recurso em caso de analista e 
desenvolvedor não conseguirem atingir (em tempo de não comprometer o 
cronograma pré-estabelecido no Termo de Abertura) os objetivos do nível. 

3.1.1.3 Nomenclatura dos Artefatos 

A formalização da nomenclatura dos artefatos segue o seguinte padrão:  

prefixo_ferramenta_sufixo . extensão, onde: 

• Prefixo – Uma palavra de no máximo 6 caracteres, definida pelo gerente no 
Termo de Abertura do Projeto e que servirá para identificar a pasta e os 
arquivos do projeto. 

• Ferramenta – O nome da ferramenta utilizada para gerar o artefato. Esse 
nome pode ser composto pelo nome de duas ou mais ferramentas 
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identificando a sequencia utilizada para chegar ao artefato. 
• Sufixo – O sufixo serve para identificar artefatos de saída submetidos a uma 

mesma ferramenta, porém com parâmetros diferentes ou com artefatos de 
entrada diferentes. 

• Extensão – Tipo de arquivo de saída gerado pela ferramenta. Algumas 
ferramentas podem receber e gerar mais de um tipo de artefato, bastando 
para isso modificar as variáveis de ambiente correspondentes antes de utiliza-
la. 

3.1.1.4 Camada de Gestão de Projetos do LASICProcess 

No Fluxo de projetos de Hardware, o desafio é desenvolver um produto que 

cubra todos os requisitos funcionais do cliente e que seja produzido no menor 

espaço de tempo possível para atender a um Time to Market cada vez mais curto. 

Partindo dessa premissa, foi acrescentada uma camada de gestão de projetos 

usando o bom senso, tentando otimizar o fluxo de artefatos de forma a cobrir as 

disciplinas preconizadas pelo PMBOK com o mínimo de interferência e acréscimo de 

burocracia ao projeto. 

Os principais conceitos adotados pela camada de gestão do framework serão 

detalhados a seguir: 

Grupo de Processos 

Esse conceito de gestão está representado no framework LASICProcess 

através da entidade CONTROLE, que além de monitorar e controlar os processos e 

o fluxo, também serve a disciplina de Gestão das comunicações, garantindo a 

geração, distribuição e armazenamento das informações do projeto, bem como a 

comunicação entre os membros da equipe.  

3.1.1.4.1 Termo de Abertura do Projeto  

As demais disciplinas do PMBOK: Gestão de Escopo, Gestão de tempo, 

Gestão de custos, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de 

Riscos e Gestão de Mudanças, foram agrupadas e incorporadas ao Termo de 

Abertura do Projeto (APÊNDICE A). 

Ao final do projeto, todos os artefatos gerados deverão ser adicionados ao 

termo de abertura, para que se tenha um histórico que sirva de documentação e 

também como repositório de conhecimento, principalmente em relação a soluções 

de problemas encontrados durante o fluxo. 



 
 

78 

3.1.2 Aspectos Dinâmicos 

A dinâmica do framework LASICProcess segue a metodologia de design top-

down adotado pelo fluxo do Alliance CAD System. No LASICProcess, as fases do 

fluxo foram distribuídas em 9 níveis e estão descritas a seguir com seus respectivos 

artefatos de entrada e saída.  

Como o nome da ferramenta e o prefixo adotado para identificar o projeto são 

variáveis de ambiente, será adotado a partir de agora o caractere “ * ” (asterisco) 

para representar o prefixo do projeto e a palavra “tool-x.n” para a ferramenta 

utilizada, onde “x” corresponde a ferramenta e “n” corresponde ao nível em que o 

artefato foi gerado.  Essa representação é descrita na tabela 12. 

Tabela 12 - Índice de Ferramentas 

x Ferramenta 
1 Gerador Procedural de Padrões 
2 Analisador VHDL 
3 Otimizador Booleano 
4 Mapeador de Standard Cells 
5 Otimizador de Netlist 
6 Biblioteca C de geração procedural 

 

3.1.2.1 Nível 1 – Especificação Funcional 

A influência da camada de gestão no fluxo já se torna visível no primeiro nível 

com o Termo de Abertura do Projeto (Project Charter). Esse artefato conterá, entre 

outras informações, o arquivo com os conteúdos binários correspondentes às 

entradas e saídas das especificações funcionais. 

De posse desse artefato, o gerente repassa ao desenvolvedor para que este 

produza a versão funcional executável (em linguagem C), que produzirá o conjunto 

de vetores de teste/verificação (Ref. Model/Testbench) que serão utilizados na 

validação de todos os modelos a serem produzidos. O conteúdo desses vetores será 

submetido ao cliente que dará o acordo final para o fechamento do Termo de 

Abertura.(figura 39) 
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Figura 39 – Especificação Funcional 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 1 estão na tabela 13. 

Tabela 13 - Artefatos do nível 1 (Especificação Funcional) 

ARTEFATO E/S 
Tabela Verdade ou especificação funcional em linguagem formal ENTRADA 

Especificação em linguagem C (*_tool-1.1_sem_atraso.c) ENTRADA 

Vetores de entrada e saída (*_tool-1.1_sem_atraso.pat) SAÍDA 

Termo de Abertura do Projeto SAÍDA 

3.1.2.2 Nível 2 – Modelo Comportamental 

Ainda a partir das especificações funcionais, agora também encontradas no 

Termo de Abertura, o desenvolvedor deve descrever o circuito em linguagem VHDL 

em “alto nível” 2, num primeiro momento, onde o nível sistêmico pode ser melhor 

explorado. 

Em ambiente industrial, ferramentas capturam e validam a descrição já a 

partir desse nível. No entanto, para fins de implementação, descrições de mais baixo 

nível devem ser produzidas. No desenvolvimento do LASICProcess, a utilização do 

fluxo Alliance, que foi desenvolvido historicamente a partir de visões em HDL, ao 

mesmo tempo com fins de descrição e implementação, utilizando um sub-conjunto 

bastante restrito do VHDL, trazendo o modelo para uma visão data-flow. essa 

“tradução” do alto nível se faz com o uso de um Analisador VHDL, que permite a 

                                                
2Aqui o termo “alto nível” é utilizado, pois VHDL permite descrição no nível sistemico, para fins de simulação 
lógica, bem como no nível dos componentes mais primitivos (funções lógicas), para fins de implementação.  
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compilação e geração de um arquivo dessa descrição comportamental em baixo 

nível, menos “legível” no nível sistêmico. 

Essa visão é que servirá para verificar a corretude do modelo comportamental 

produzido, a partir do conjunto de vetores aprovado e autorizado no Termo de 

Abertura. Para testar se a descrição comportamental está de acordo com as 

especificações funcionais, o desenvolvedor deve submeter o arquivo de saída 

juntamente com o arquivo .pat gerado no nível 1, que irá gerar um arquivo res.pat 

com o resultado da comparação (figura 40). 

Figura 40 - Modelo Comportamental 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 2 estão na tabela 14. 

Tabela 14 - Artefatos do nível 2 (Modelo Comportamental) 

ARTEFATO E/S 
Tabela Verdade ou especificação funcional em linguagem formal ENTRADA 

Vetores de entrada e saída (*_tool-1.1_sem_atraso.pat) ENTRADA 

Especificação em linguagem VHDL (*_tool-2.2.vhd) ENTRADA 

Descrição comportamental sintetizável (*_tool-2.2.vbe) SAÍDA 

Vetores de entrada e saída (*_tool-2.2_res.pat) SAÍDA 

3.1.2.3 Nível 3 – Síntese RTL 

No nível 3 do framework, o desenvolvedor deve submeter o arquivo de 

descrição comportamental de baixo nível *_tool-2.2.vbe, a uma ferramenta de 

otimização booleana que irá gerar o artefato *_tool-2.3_tool-3.3.vbe. Para testar se 

após a otimização, a descrição comportamental continua de acordo com as 

especificações funcionais, o desenvolvedor deve submeter o artefato de saída, 

juntamente com o modelo de referência *_tool-2.2_res.pat ao Testbench, que irá 
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gerar um artefato *_tool-2.3_tool-3.3_res.pat com o resultado da comparação 

(figura 41). 

Figura 41 – Síntese RTL 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 3 estão na tabela 15. 

Tabela 15 - Artefatos do nível 3 (Síntese RTL) 

ARTEFATO E/S 
Vetores de entrada e saída (*_tool-2.2_res.pat) ENTRADA 

Descrição comportamental sintetizável (*_tool-2.2.vbe) ENTRADA 

Descrição comportamental otimizada (*_tool-2.3_tool-3.3.vbe) SAÍDA 

Vetores de entrada e saída (*_tool-2.3_tool-3.3_res.pat) SAÍDA 

3.1.2.4 Nível 4 – ASIC – Mapeamento de Standard Cells 

No nível ASIC - Mapeamento de Standard Cells, o desenvolvedor deverá 

(figura 42): 

• Criar um arquivo de texto em Linguagem C levando em consideração o atraso 
de propagação, chamá-lo de *_tool-1.4_com_atraso.c e submetê-lo ao 
Gerador Procedural de Padrões para obter o artefato *_tool-
1.4_com_atraso.pat 

• Submeter o arquivo *_tool-2.3_tool-3.3.vbe ao mapeador de standard cells e 
submeter sua saída ao Testbench usando o arquivo *_tool-
1.4_com_atraso.pat como Ref. Model. 

• Caso ele passe na verificação, submetê-lo ao Otimizador de Netlists, 
submetendo também sua saída ao Testbench. 
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Figura 42 – ASIC - Mapeamento de Standard Cells 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 4 estão na tabela 16. 

Tabela 16 - Artefatos do nível 4 (ASIC- Mapeamento de Standard Cells) 

ARTEFATO E/S 
Especificação em linguagem C (*_tool-1.4_com_atraso.c) ENTRADA 

Desc. comportamental otimizada (*_tool-2.3_tool-3.3.vbe) ENTRADA 

Especificação em linguagem C (*_tool-1.4_com_atraso_tool-5.4.c) ENTRADA 

Vetores de E/S (*_tool-1.4_com_atraso.pat) SAÍDA 

Desc. estrutural otimizada (*_tool-2.4_tool-3.4_tool-4.4_.vst) SAÍDA 

Vetores de E/S (*_tool-1.4_com_atraso_res.pat) SAÍDA 

Vetores de E/S (*_tool-1.4_com_atraso_tool-5.4.pat) SAÍDA 

Desc. estrutural otimizada (*_tool-2.4_tool-3.4_tool-4.4_tool-5.4.vst) SAÍDA 

Vetores de E/S (*_tool-2.4_tool-3.4_tool-4.4_tool-5.4_res.pat) SAÍDA 
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3.1.2.5 Nível 5 – Posicionamento e Roteamento (Core) 

No nível 5, Posicionamento e Roteamento do Núcleo, serão tarefas do 

desenvolvedor (figura 43): 

• Criar um arquivo texto com a descrição dos pinos de entrada e saída e salvar 
o artefato com o nome: *.ioc 

• Submeter o arquivo *_tool-2.4_tool-3.4_tool-4.4_tool-5.4.vst e o arquivo 
*.ioc a ferramenta de Posicionamento de Standard Cells para gerar o 
*_core_placed.ap. 

• Fazer uma cópia do arquivo *_tool-2.4_tool-3.4_tool-4.4_tool-5.4.vst e 
chamá-lo de *_core_routed.vst. 

• Submeter os arquivos *_core_placed.ap e *_core_routed.vst a ferramenta 
de Roteamento para gerar *_core_routed.ap. 
 
 

Figura 43 – Posicionamento e Roteamento (Core) 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 5 estão na tabela 17. 

Tabela 17 - Artefatos do nível 5 (Posicionamento e Roteamento) 

ARTEFATO E/S 
Descrição estrutural otimizada (*_tool-2.4_tool-4.4_tool-5.4.vst) ENTRADA 

Descrição dos pinos de entrada e saída (*.ioc) ENTRADA 

Layout simbólico (*_core_placed.ap) SAÍDA 

Layout simbólico (*_core_routed.ap) SAÍDA 
 

3.1.2.6 Nível 6 – Verificação do Roteamento do Core & Comparação 
de Netlists 

No nível 6 do framework, o desenvolvedor deve (Figura 44): 

• Mudar a variável de ambiente com o comando $MBK_OUT_LO =al para que 
o próximo artefato de saída seja no formato .al 
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• Submeter o arquivo *_core_routed.ap a ferramenta de Extração Hierárquica 
de Netlists que irá gerar o artefato *_core_routed.al. 

• Criar um arquivo de texto em Linguagem C levando em consideração o atraso 
de propagação, chamá-lo de *_tool-1.6_com_atraso_routed.c e submetê-lo ao 
Gerador Procedural de Padrões para obter o artefato *_tool-
1.6_com_atraso_routed.pat 

• Mudar a variável de ambiente com o comando $MBK_IN_LO =al para que o 
próximo artefato de entrada possa ser no formato .al 

• Submeter *_core_routed.al junto com o artefato *_tool-
1.6_com_atraso_routed.pat  ao Testbench para gerar o artefato *_core_routed 
_res.pat  

• Submeter *_core_routed.al junto com o artefato *_core_routed.vst, a 
ferramenta que irá comparar Netlist lógica com Netlist física, com o objetivo 
de verificar se o posicionamento e roteamento do nosso projeto lógico foi feito 
corretamente.  (figura 46). 
 
 

Figura 44 – Verificação do Roteamento do Core & Comparação de Netlists 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 6 estão na tabela 18. 

Tabela 18 - Artefatos do nível 6 (Verif. do Roteamento do Core & 
Comparação de Netlists) 

ARTEFATO E/S 
Layout simbólico (*_core_routed.ap) ENTRADA 

Descrição estrutural otimizada (*_core_routed.vst) ENTRADA 

Especificação em linguagem C (*_tool-1.6_com_atraso_routed.c) ENTRADA 

Vetores de entrada e saída (*_tool-1.6_com_atraso_routed.pat) SAÍDA 

Vetores de entrada e saída (*_core_routed_res.pat) SAÍDA 

Descrição lógica (*_core_routed.al) SAÍDA 
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3.1.2.7 Nível 7 – Core + PADS (Netlist do Chip ) 

No nível 7 do framework, o desenvolvedor deve (Figura 45): 

• Criar um arquivo de texto em Linguagem C com a descrição do chip, salvá-lo 
com o nome: *_chip_tool-6.7.c e submetê-lo ao Compilador C com a 
biblioteca orientada a Netlist, para gerar o *_chip.vst. 

• Criar um arquivo de texto em Linguagem C levando em consideração o atraso 
de propagação, chamá-lo de *_tool-1.7_com_atraso_chip.c e submetê-lo ao 
Gerador Procedural de Padrões para obter o artefato *_tool-
1.7_com_atraso_chip.pat 

• Mudar a variável de ambiente com o comando $MBK_IN_LO =vst para que o 
próximo artefato de entrada possa ser no formato .vst 

• Submeter *_chip.vst junto com o artefato *_tool-1.7_com_atraso_chip.pat  ao 
Testbench para gerar o artefato *_tool-1.7_com_atraso_chip_res.pat  
 

Figura 45 – Core + PADS (Netlist do Chip) 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 7 estão na tabela 19. 

Tabela 19 - Artefatos do nível 7 (Core + PADS) 

ARTEFATO E/S 
Especificação em linguagem C (*_chip_tool-6.7.c) ENTRADA 

Especificação em linguagem C (*_tool-1.7_com_atraso_chip.c) ENTRADA 

Vetores de entrada e saída (*_tool-1.7_com_atraso_chip.pat) SAÍDA 

Vetores de entrada e saída (*_tool-1.7_com_atraso_chip_res.pat) SAÍDA 

Descrição estrutural otimizada (*_chip.vst) SAÍDA 
 

3.1.2.8 Nível 8 – Posicionamento e Roteamento (Chip) 

No nível 8, Posicionamento e Roteamento do Chip, serão tarefas do 

desenvolvedor (figura 46): 



 
 

86 

• Criar um arquivo texto com a orientação dos PADS em relação as entradas e 
saídas e salvar o artefato com o nome: *_chip.rin 

• Submeter o arquivo *_chip.vst e o arquivo *_chip.rin a ferramenta de 
Posicionamento de Pads para gerar o *_chip.ap. 

 
Figura 46 – Posicionamento e Roteamento (Chip) 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 8 estão na tabela 20. 

Tabela 20 - Artefatos do nível 8 (Posicionamento e Roteamento - Chip) 

ARTEFATO E/S 
Descrição estrutural otimizada (*_chip.vst) ENTRADA 

Orientação dos PADS (*_chip.rin) ENTRADA 

Layout simbólico (*_chip.ap) SAÍDA 
 

3.1.2.9 Nível 9 – Verificação do Roteamento do Chip & Comparação 
de Netlists 

No nível 9 do framework, o desenvolvedor deve: 

• Mudar a variável de ambiente com o comando $MBK_OUT_LO =al para que 
o próximo artefato de saída seja no formato .al 

• Submeter o arquivo *_chip.ap a ferramenta de Extração Hierárquica de 
Netlists que irá gerar o artefato *_chip.al. 

• Criar um arquivo de texto em Linguagem C levando em consideração o atraso 
de propagação, chamá-lo de *_tool-1.6_com_atraso_chip_rin.c e submetê-lo 
ao Gerador Procedural de Padrões para obter o artefato *_tool-
1.6_com_atraso_chip_rin.pat 

• Mudar a variável de ambiente com o comando $MBK_IN_LO =al para que o 
próximo artefato de entrada possa ser no formato .al 

• Submeter *_chip.al junto com o artefato *_tool-1.6_com_atraso_chip_rin.pat  
ao Testbench para gerar o artefato *_chip_rin_res.pat  

• Submeter *_chip.al junto com o artefato *_chip.vst, a ferramenta que irá 
comparar Netlist lógica com Netlist física, com o objetivo de verificar se o 
posicionamento e roteamento do nosso projeto lógico foi feito corretamente.  
(figura 47). 
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Figura 47 – Verificação do Roteamento do Chip & Comparação de Netlists 

 
Os artefatos de entrada e saída do nível 6 estão na tabela 21. 

Tabela 21 - Artefatos do nível 9 (Verif. do Roteamento do Chip & 
Comparação de Netlists) 

ARTEFATO E/S 
Layout simbólico (*_chip.ap) ENTRADA 

Descrição estrutural otimizada (*_chip.vst) ENTRADA 

Espec. em linguagem C (*_tool-1.6_com_atraso_chip_rin.c) ENTRADA 

Vetores de E/S (*_tool-1.6_com_atraso_chip_rin.pat) SAÍDA 

Vetores de entrada e saída (*_chip_rin_res.pat) SAÍDA 

Descrição lógica (*_chip.al) SAÍDA 

3.1.3 Divisão dos Blocos Funcionais 

A divisão do Chip em blocos funcionais ocorre no nível 1 (Especificação 

Comportamental) em árvore, cuja quantidade de camadas e quantidade de filhos de 

cada nó varia de 1 a n. Cada camada de nós subdivide os blocos até atingir os gates 

lógicos (VBE) e cada divisão é reconhecida como um sub-projeto, ou seja, como 

uma nova estância do framework (Figura 48). 
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Figura 48 - Divisão dos blocos funcionais 
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4 Prova de Conceito 
 

Como prova de conceito, foi desenvolvido um aplicativo web que está 

hospedado no servidor qq.lasic.ufpb.br, no endereço: 

www.lasic.ufpb.br/LASICProcess. 

Neste capítulo será descrita a estrutura do aplicativo. 

4.1   www.lasic.ufpb.br/LASICProcess/ 
 

O aplicativo web LASICProcess foi desenvolvido no padrão MVC.  

O Model-view-controller (MVC) é um modelo de desenvolvimento de 

Software, atualmente considerado como uma "arquitetura padrão" utilizada na 

Engenharia de Software. O modelo isola a "lógica" (A lógica da aplicação) da 

interface do usuário (Inserir e exibir dados), permitindo desenvolver, editar e testar 

separadamente cada parte (MVC,2009). 

Por ter sido desenvolvido de forma estrutural, e não orientado a objeto, a 

camada de modelo foi incorporada à camada de controle.  

Pela necessidade de acesso direto ao servidor, todo o sistema foi codificado 

em linguagem PHP e se utiliza de um banco de dados em MySQL para a 

persistência dos dados. A camada de visão por sua vez, além do PHP, se utiliza de 

Javascript para a comunicação com o usuário e validação de formulários.   

4.1.1 Aspectos estruturais 

Na Figura 49, se pode ver a estrutura da camada de visão que compõe o 

sistema. 
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Figura 49 - Camada de Visão do LASICProcess 

 
A página inicial contém o menu principal, os campos de login e senha e um 

texto de boas vindas com a identidade do sistema (APÊNDICE B – Figura 1).  

4.1.2 Banco de dados 

Foi  criado em MySQL no mesmo servidor, o banco de dados Lasicprocess 

com quatro tabelas: Users, Team, Projects e Alliance. As estruturas das tabelas 

podem ser vistas nas Figuras 50 a 53 respectivamente. 

Figura 50 - Estrutura da tabela Users 
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Figura 51 - Estrutura da tabela Team 

 
Figura 52 - Estrutura da tabela Projects 

 
Figura 53 - Estrutura da tabela Alliance 

 
A tabela “users” (Figura 50) se destina a identificação/validação do usuário 

em um sistema cuja navegação é restritiva por categoria. Essa restrição está 

definida no campo ‘tipo’ nas opções: Gerente, Analista ou Desenvolvedor e afeta o 

aparecimento e comportamento de alguns objetos das páginas. Esse 

comportamento diferenciado será detalhado mais adiante. 

A tabela “Team” (Figura 51) contém em relação 1-N (um para muitos) os 

projetos relacionados com os membros integrantes. 
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A tabela “projects” (Figura 52) se destina ao cadastro, atualização da etapa e 

status do projeto e artefatos relacionados.  

No ato do cadastro de um novo projeto, o gerente só terá que preencher os 

campos: Nome do projeto, nome do gerente, prefixo e escolher os 
componentes da equipe. O prefixo seria o que o gerente poderia determinar no 

nome dos arquivos a serem gerados, já que o restante do nome seguiria o padrão 

adotado pelo framework. Exemplo: Digamos que o gerente, cadastrando um projeto 

de desenvolvimento de um Somador de 16bits, preencheu o campo ‘prefixo’ com 

‘soma16bit’, então todos os arquivos gerados pelo desenvolvedor deverão seguir o 

formato: 

‘soma16bit_resto_do_nome.tipo’ 
Onde ‘resto_do_nome.tipo’  é determinado pelo framework de acordo com a 

formalização descrita em 3.1.1.3 (Página 78). Essa padronização da nomenclatura 

gera um vocabulário comum que agiliza o processo, permitindo que usuários que 

estejam participando de vários projetos, saibam a que se refere cada arquivo.  

Os outros campos são preenchidos pelo framework automaticamente com o 

seguinte conteúdo: 

• PATH – Recebe o caminho da pasta que foi criada pelo framework e que 

servirá para o desenvolvedor colocar os arquivos do projeto. O prefixo 

também dá nome a essa pasta. 

• LEVEL -  Etapa em andamento do projeto. 

• STATUS – Nesse campo é persistido o percentual total de avanço do 

projeto em relação ao número de artefatos a serem gerados. 

• DATA – Data e a hora da criação do projeto. 

• FILESTATUS – Nesse campo o framework coloca a situação atual de 

cada um dos artefatos.  

Esse último campo é um array que é serializado para poder ser persistido no 

banco. Essa estratégia foi adotada para evitar a criação de uma terceira tabela com 

relação 1:N (um para muitos),  que iria aumentar o tempo de acesso sem 

necessidade, pelo pequeno volume de dados a ser persistido. 
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A tabela “Alliance” (Figura 53) é de uso interno da  aplicação web e contém a 

lista de todos os artefatos necessários ao fluxo de desenvolvimento para o qual está 

configurado.  

• FILE – Esse campo contém a parte fixa do nome de cada artefato do 

framework. 

• EXT – Contém o tipo do arquivo, a terminação depois do ponto. 

• TYPE – Determina se o artefato é de entrada (valor 1) ou saída (valor 0). 

Na Figura 54, é apresentado o conteúdo da tabela Alliance. 

Figura 54 - Conteúdo da tabela Alliance 

 
 

4.1.3 Aspectos Dinâmicos 

Na figura 55 tem-se uma visão geral do sistema contemplando os níveis de 

acesso por página para cada usuário, que pode ser: 
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• Global – Acesso a todos os projetos e pode modificar o status de 

qualquer artefato em qualquer NÍVEL. 

• Local – Abre apenas o projeto no qual é integrante e pode modificar 

apenas o status de artefatos do NÍVEL em andamento. 

• Somente Leitura – Abre apenas o projeto no qual é integrante e pode 

acessar no workflow (somente para leitura), o NÍVEL em andamento e 

anteriores.  

Cada uma das páginas do sistema será detalhada a seguir. 

Figura 55 - Páginas do LASICProcess por nível de acesso 

 
  

4.1.3.1 ADICIONAR USUÁRIO 

 
Após se logar no sistema, clicando na aba USUÁRIO / ADICIONAR do menu 

principal, o gerente vai abrir um formulário de cadastro (vide APÊNDICE B – Figura 

2). 
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Todos os campos do formulário precisam ser preenchidos para que o usuário 

seja cadastrado com sucesso. O campo “Tipo” é um menu SELECT com as opções: 

Gerente, Analista e Desenvolvedor, sendo esta última, a opção selecionada por 

default.  

4.1.3.2 LISTA DE USUÁRIOS 

 
Após o gerente cadastrar o usuário (ou a qualquer momento), é possível obter 

uma lista na tela de todos os usuários cadastrados clicando na aba USUÁRIO / 

LISTA do menu principal. (Na Figura 3 do APÊNDICE B, dois usuários, um gerente e 

um desenvolvedor foram cadastrados para possibilitar essa demonstração das 

funcionalidades do Sistema.) 

4.1.3.3 EXCLUIR USUÁRIO 

Esta página também só está disponível para gerentes e pode ser acessada 

pela aba USUÁRIO / EXCLUIR do menu principal.  

A tela é bem semelhante a LISTA DE USUÁRIOS, acrescentando apenas um 

radio button  antes de cada nome de usuário. Para excluir o usuário, basta clicar no 

radio button correspondente e confirmar no botão EXCLUIR que irá abrir uma janela 

CONFIRM , já que esse procedimento é irreversível (vide APÊNDICE B – Figura 4). 

4.1.3.4 NOVO PROJETO 

Para criar um novo projeto, o gerente clica na aba PROJECT / NEW no menu 

principal. A página (APÊNDICE B – Figura 5), contém um formulário com apenas 3 

campos e uma listagem de stakeholders disponíveis. 

 Na formação de sua equipe, o gerente vai poder incluir ou excluir os 

stakeholders clicando nos respectivos radio buttons.  

Após clicar em cadastrar, o sistema verifica se já não existe algum projeto 

utilizando o mesmo prefixo e caso não haja, cria a pasta 

/var/www/html/LASICProcess/Projects/”prefixo”, no servidor qq.lasic.ufpb.br e 

convoca por e-mail todos os membros da equipe a entrarem em contato com o 

gerente.  
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4.1.3.5 EXCLUIR PROJETO 

 A página EXCLUIR PROJETO tem um procedimento bastante semelhante a 

pagina EXCLUIR USUÁRIO. Uma diferença não aparente está no fato da pasta 

criada no servidor para os artefatos do projeto não ser deletada automaticamente, 

permitindo futuras consultas aos artefatos. Ao clicar em OK na janela CONFIRM, um 

e-mail avisando sobre a exclusão do projeto é enviado aos integrantes da equipe 

(APÊNDICE B – Figura 6). 

4.1.3.6 ABRIR PROJETO 

A funcionalidade ABRIR PROJETO é a primeira a ter um comportamento 

diferenciado por tipo de usuário. 

A tela é acessada clicando na aba PROJETOS / ABRIR do menu principal e 

se apresenta da mesma forma independente do tipo de usuário (APÊNDICE B – 

Figura 7) 

Os projetos podem se apresentar na lista de três maneiras: Se for um projeto 

recém criado e ainda não teve seu Project Charter salvo, o campo NÍVEL estará 

vazio, se foi criado, o Project Charter salvo, mas ainda não foi aprovado pelo cliente, 

o campo NÍVEL conterá o valor ‘00’, caso contrário o valor de NÍVEL conterá a fase 

atual em que ele se encontra, e o campo STATUS, o percentual concluído. 

Caso o usuário seja Gerente e opte por abrir um projeto recém criado, ele 

será redirecionado para a página TERMO DE ABERTURA (Project Charter), onde 

receberá instruções de como proceder para gerar o Termo de Abertura do projeto. O 

nome do artefato a ser gerado, no nosso caso <prefixo>_charter.doc, ficará na cor 

azul escuro até que o arquivo seja salvo na pasta do projeto. O mesmo ocorre se o 

termo já estiver na pasta (nome do arquivo na cor branca) mas ainda não tenha 

recebido a aprovação do cliente (APÊNDICE B - Figura 8). Sobre as cores com que 

se apresentam os artefatos iremos detalhar mais a frente quando estivermos falando 

sobre a página WORKFLOW, o importante no momento é ressaltar que enquanto 

esse Artefato estiver pendente, nenhum stakeholder abaixo do status de gerente 

poderá abrir o projeto. Se tentar abrir, vai se deparar com um pop-up ALERT 

avisando que o Termo de Abertura ainda não foi disponibilizado (APÊNDICE B - 

Figura 9). 
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4.1.3.1 WORKFLOW 

Caso o Termo de Abertura do projeto tenha sido aprovado, ou seja, o campo 

NÍVEL ter um valor entre 01 e 09, todos os usuários independente do nível de 

acesso, ao abrir o projeto serão redirecionados para a página WORKFLOW 

(APÊNDICE B - Figura 10). 

A página WORKFLOW contém uma tabela com o status dos 35 artefatos 

necessários ao Fluxo de projeto separados por nível.  

Abaixo da tabela há uma legenda explicando o significado de cada status:  

• ‘N’ (azul escuro4) - Significa que o artefato ainda não foi salvo na pasta do 

projeto ou que foi salvo com um nome diferente do formalismo adotado 

pelo framework. 

• ‘G’ (branco4) – O Artefato foi salvo com o nome correto e aguarda a 

avaliação do analista. 

• ‘A’ (verde4) – O Artefato foi avaliado pelo Analista e se encontra dentro das 

especificações. 

• ‘R’ (vermelho3) – O Artefato foi avaliado pelo Analista e precisa ser gerado 

novamente. 

Essa página também tem um comportamento diferenciado por tipo de usuário 

de acordo com os níveis de acesso vistos na Figura 54. Esse controle de acesso 

aplicado as páginas WORKFLOW e NÍVEL, é a implementação da entidade 

CONTROLE do framework conceitual, que só permite ao desenvolvedor passar para 

a próxima fase quando todos os artefatos da fase atual estiverem aprovados 

(APÊNDICE B - Figura 11). 

As abas superiores da tabela são botões que, ao serem clicados, 

redirecionam o usuário para o NÍVEL correspondente. 

4.1.3.2 NÍVEL 

As páginas NÍVEL só podem ser acessadas a partir da página WORKFLOW. 

Elas contém uma breve descrição de todos os passos necessários para a conclusão 

de cada etapa do Fluxo de projeto e uma tabela com o status dos artefatos de 

entrada e saída. 

                                                
3 Colocar cores confirmando as siglas agiliza o processo ao permitir que o usuário identifique  rapidamente (e a 

distância) as mudanças de status ocorridas. 
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O texto descritivo de cada etapa do NÍVEL contém em amarelo o nome do 

artefato a ser gerado ou a linha de comando a ser executada no terminal. 

Quando ocorre da linha de comando conter parâmetros, ao passar o mouse 

sobre eles, a cor do parâmetro muda para vermelho e uma caixa de texto aparece 

com um pequeno Help. (Figura 56). 

Figura 56 - Help dos parâmetros das linhas de comando 

 
Além de poder executar cada etapa manualmente, o desenvolvedor pode se 

utilizar do Makefile que foi gerado automaticamente quando o projeto foi criado. É só 

clicar no botão Make <nome do nível> que fica no rodapé da tabela para executá-lo. 

Caso algum erro ocorra na compilação, aparecerá a palavra ERROR! em 

vermelho na coluna E/S do artefato de entrada com problema (APÊNDICE B - Figura 

12) e um e-mail será enviado as partes envolvidas com as mensagens de erro 

anexadas (Figura 57). Estando o artefato de entrada corrigido, para submetê-lo 

novamente clica-se em Make Clean, que irá deletar o(s) artefato(s) de saída 

anterior(es). Caso a compilação ocorra sem erros, os artefatos de saída que foram 

gerados mudarão seu status para “G”, ou seja, mudarão a cor para branco e um e-

mail com a relação dos arquivos aguardando análise será enviado as partes 

envolvidas. 

A página NÍVEL também permite ao desenvolvedor manipular parâmetros 

(quando necessário) das linhas de comando do Makefile. Os parâmetros que podem 

ser alterados, aparecem com sua faixa de valores em um menu SELECT na própria 

linha de comando já com o valor default selecionado, como se pode ver também na 

Figura 56 da página anterior, após o parâmetro -rows. 

Após modificar o parâmetro, o usuário tem que gerar um novo Makefile 

(APÊNDICE C) com as mudanças, e isso é feito clicando no botão genMAKE 
(Figura 59).  
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Figura 57 - E-mail automático 

 
A tabela de artefatos abaixo do texto descritivo se apresenta com duas 

colunas (Figura 57) quando o usuário é Desenvolvedor e quatro colunas (Figura 58) 

quando o usuário é Analista ou Gerente. 

Figura 58 - Tabela de Artefatos (Desenvolvedor) 

 
Figura 59 - Tabela de Artefatos (Analista / Gerente) 

 
Figura 60 - Tabela de Artefatos com botão genMAKE 

 
As colunas KO e OK, são colunas de botões que o analista se utiliza para 

colocar o resultado da sua avaliação sobre cada artefato gerado pelo desenvolvedor. 
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Abaixo das tabelas existe um menu de botões para criação, execução e limpeza dos 

artefatos gerados pelo Makefile. As cores dos nomes dos artefatos acompanham 

cada mudança de estado, obedecendo o padrão de cores apresentado em 4.1.3.1 

(página 100). Lembrando sempre que cada mudança de estado, gera e-mails 

automáticos às partes envolvidas com cópia para o gerente. 
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5 Resultados 
 

Neste capítulo serão detalhados os resultados obtidos na aplicação do projeto 

de um somador de 4 bits ao framework. 

Os artefatos de entrada foram extraídos do tutorial do Alliance CAD System e 

são utilizados pelo laboratório LASIC para fins didáticos há vários anos. 

Foi criado um projeto na aplicação web, cujo prefixo “soma4” gerou 

automaticamente a pasta /var/www/html/LASICProcess/soma4 no servidor 

qq.lasic.ufpb.br, onde serão depositados os artefatos. Por ser o projeto de um 

somador de 4 bits bastante simples, não houve a necessidade de se criar o papel do 

analista que foi absorvido pelo gerente, então foram criados para esse projeto dois 

usuários fictícios, o  “Gerente TESTE” e o “Desenvolvedor TESTE”.  

O trabalho foi iniciado baixando o template do Termo de Abertura (APÊNDICE 

A), preenchendo e salvando na pasta do projeto (Figura 61). O Sistema detectou a 

presença do arquivo o que permitiu que ele fosse avaliado e, sendo aprovado,  que 

o desenvolvedor pudesse passar para o Nível 1 (Figura 62). 

Figura 61 - Termo de abertura na pasta do projeto 

 
Ao salvar o termo de abertura, o usuário irá perceber que já existia um outro 

arquivo na pasta que é o Makefile (APÊNDICE C) criado pela aplicação para esse 

projeto. 
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Figura 62 - Autorização para nível 1  

 
O Próximo passo foi pegar o arquivo em linguagem C do tutorial do Alliance, 

renomear para soma4_genpat_sem_atraso.c e salvar na pasta do projeto. Para 

que o artefato de saída tenha o nome exigido pelo framework, foi necessário abrir o 

artefato de entrada e editar na linha 85 o comando DEF_GENPAT(Figura 63). 

Figura 63 - Nome do artefato de saída (comando DEF_GENPAT). 

 
 A aplicação detecta a presença do arquivo e muda a cor do artefato na tabela 

(Figura 64). O próximo passo foi submeter esse artefato de entrada a ferramenta, e 

isso é feito clicando no botão “Make Functional” que fica abaixo da tabela de 

artefatos. Se não houver erros no artefato de entrada, o artefato de saída 

soma4_genpat_sem_atraso.pat será gerado, detectado pelo sistema, a cor do seu 

nome na tabela também mudará (Figura 65). 
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As mensagens geradas pelas ferramentas desse nível podem ser vistas no 

arquivo Functional.txt disponibilizado pelo sistema. Esse arquivo se torna muito útil 

para analista e desenvolvedor caso ocorra algum erro de compilação. 

Figura 64 - Artefato de entrada detectado pelo sistema 

 
Figura 65 - Artefato de saída gerado após clicar em Make Functional. 

 
Cabe agora ao gerente, acessar o projeto, avaliar o artefato gerado e 

submeter ao cliente para analisar se está de acordo com as especificações 

funcionais. Na figura 66, temos uma visão gerada pela ferramenta XPAT, que é o 

visualizador gráfico de padrões do Alliance CAD System, mostrando as entradas e 

saídas do artefato gerado pela ferramenta. Dependendo da complexidade do 

projeto, esse tipo de visão pode ser utilizada pelo gerente para apresentar ao cliente. 

 No nosso caso, nosso “Golden Model” foi aprovado e fomos autorizados a 

passar para o próximo nível (Figura 67). 

Figura 66 - Visão gerada pela ferramenta XPAT 
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Figura 67 - Mensagem autorizando a passar de nível 

 
No nível 2, iremos importar do tutorial Alliance o arquivo VHDL do somador de 

4 bits, renomear para soma4_vasy.vhd e salvar na pasta do projeto. Nas  figuras 68 

e 69 temos, respectivamente, a situação do sistema após salvar o artefato de 

entrada e após clicar no botão “Make Behavioral”. 
Figura 68 - Nível 2, artefato de entrada gerado 

 
Figura 69 - Nivel 2 após clicar em Make Behavioral 

 
Abrindo o arquivo Behavioral.txt e o arquivo soma4_vasy_res.pat pela 

ferramenta XPAT (Figura 70), o gerente verifica que o arquivo VHDL é válido e 

autoriza para o Nível 3. 
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Figura 70 - Visão do arquivo soma4_vasy_res.pat pelo XPAT 

 
No nível 3, o artefato de entrada soma4_vasy.vbe já foi gerado no nível 2 e o 

desenvolvedor deve apenas submetê-lo as ferramentas. Nas  figuras 71 e 72 tem-

se, respectivamente, a situação do sistema antes e após clicar no botão “Make 
RTL_synthesys”. 

Figura 71 - Nível 3, antes de clicar em Make RTL_synthesys 

 
Figura 72 - Nivel 3 após clicar em Make RTL_synthesys 

 
Abrindo o arquivo RTL_synthesys.txt e o arquivo 

soma4_vasy_boom_res.pat pela ferramenta XPAT, o gerente verifica que o 

arquivo VBE gerado pelo BOOM é válido e autoriza para o Nível 4. 

No nível 4, o desenvolvedor vai precisar gerar dois artefatos de entrada em 

linguagem C, o soma4_genpat_com_atraso.c e o 

soma4_genpat_com_atraso_loon.c. Lembrando que em ambos é necessário 

editar o nome do artefato de saída na linha do comando DEF_GENPAT (Figura 63). 

Nas figuras 73 e 74 tem-se, respectivamente, a situação do sistema antes e após 

clicar no botão “Make ASIC_Mapping”. 
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Figura 73 - Nível 4, após gerar os artefatos de entrada 

 
Figura 74 - Nivel 4 após clicar em Make ASIC_Mapping 

 
Abrindo o arquivo ASIC_Mapping.txt e os arquivos 

soma4_genpat_com_atraso_res.pat e soma4_vasy_boom_boog_loon_res.pat 
pela ferramenta XPAT, o gerente verifica se os arquivo VST gerados pelo BOOG e 

pelo LOON são válidos , autorizando para o Nível 5. 

Tanto a ferramenta BOOG quanto a ferramenta LOON geram artefatos que 

podem ser visualizados pela ferramenta XSCH, o visualizador esquemático do 

Alliance CAD System (Figura 75). 
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Figura 75 - Diagrama esquemático do somador de 4 bits 

 
 

A qualquer momento, o usuário acessando a página WORKFLOW terá uma 

visão do andamento do projeto, a situação de cada artefato, o nível em que se 

encontra e o percentual já executado (Figura 76). 
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Figura 76 - Página Workflow e o andamento do projeto 

 
No nível 5, o único artefato de entrada que o desenvolvedor precisa criar é o 

soma4.ioc . Nas  figuras 77 e 78 temos, respectivamente, a situação do sistema 

antes e após clicar no botão “Make PlaceRoute_core”. 
Figura 77 - Nível 5, após gerar os artefatos de entrada 
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Figura 78 - Nivel 5 após clicar em Make PLaceRoute_core 

 
Abrindo o arquivo PlaceRoute_core.txt e os arquivos 

soma4_core_placed.ap, soma4_core_routed.ap e soma4_core_routed.vst, o 

gerente verifica se os arquivos gerados pelas ferramentas OCP e NERO são válidos 

, autorizando para o Nível 6. 

No nível 6 temos mais um artefato de entrada, o 

soma4_genpat_com_atraso_routed.c, lembrando sempre de colocar o nome do 

artefato de saída determinado pelo framework no comando DEF_GENPAT (Figura 

63). Nas  figuras 79 e 80 tem-se, respectivamente, a situação do sistema antes e 

após clicar no botão “Make Core_Netlists”. 
Figura 79 - Nível 6, após gerar os artefatos de entrada 

 
Figura 80 - Nivel 6 após clicar em Make Core_Netlists 

 
A última etapa do nível 6 é a comparação das Netlists lógicas: extraída da 

visão física da ferramenta place&route e a produzida por síntese/geração (projetada 
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e validada top/down), com a ferramenta LVX. Abrindo o arquivo Core_Netlists.txt, o 

gerente verifica o resultado dessa comparação (Figura 81) , autorizando para o Nível 

7. 

Figura 81 - Resultado da comparação de Netlists 

 
No nível 7, o desenvolvedor deve gerar 2 artefatos de entrada, o 

soma4_chip_genlib.c e o soma4_genpat_com_atraso_chip.c. Nas  figuras 82 e 

83 tem-se, respectivamente, a situação do sistema antes e após clicar no botão 

“Make Core_Pads”. 
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Figura 82 - Nível 7, após gerar os artefatos de entrada 

 
Figura 83 - Nivel 7 após clicar em Make Core_Pads 

 
Abrindo o arquivo Core_Pads.txt, o gerente verifica se o arquivo VST gerado 

pelo GENLIB é válido, autorizando para o Nível 8. 

Usando a ferramenta XSCH, o visualizador esquemático do Alliance CAD 

System, já se pode ver o diagrama esquemático do nível CORE ligado aos seus 

respectivos PADS (Figura 84). 
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Figura 84 - Somador de 4 bits – esquemático Core + Pads  

 
No nível 8, o desenvolvedor deve gerar apenas o artefato de entrada 

soma4_chip.rin. Nas  figuras 85 e 86 tem-se, respectivamente, a situação do 

sistema antes e após clicar no botão “Make PlaceRoute_chip”. 
Figura 85 - Nível 8, após gerar os artefatos de entrada 

 
Figura 86 - Nivel 8 após clicar em Make PlaceRoute_chip 
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Abrindo o arquivo PlaceRoute_chip.txt, o gerente verifica se o arquivo AP 

gerado pelo RING é válido, autorizando progressão para o Nível 9. 

Usando a ferramenta GRAAL, o editor gráfico de layout do Alliance CAD 

System, já se pode ver o layout simbólico do nível CHIP (Figura 87). 

Figura 87 - Layout do nível chip Somador de 4 bits 

 
No nível 9, o desenvolvedor vai precisar gerar o artefato 

soma4_genpat_com_atraso_chip_rin.c. Nas  figuras 88 e 89 tem-se, 

respectivamente, a situação do sistema antes e após clicar no botão “Make 
Chip_Netlists”. 

Figura 88 - Nível 9, após gerar o artefato de entrada 
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Figura 89 - Nível 9, após clicar em Make Chip_Netlists 

 
Figura 90 - Resultado do LVX no nível 9 
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Abrindo o arquivo Chip_Netlists.txt, o gerente verifica a presença de 

WARNINGS na criação do artefato soma4_genpat_com_atraso_chip_rin_res.pat 
relativo ao pino ckc. Na etapa seguinte, de comparação de Netlists, o LVX encontra 

4 erros (Figura 90). 

Como se pode perceber, o fato de criar o chip e visualizá-lo através da 

ferramenta GRAAL, não significa que o mesmo esteja correto. Se não fosse a rigidez 

imposta pela entidade CONTROLE do framework e a geração e distribuição de 

relatórios de saída entre os papéis envolvidos, provavelmente esse erro não teria 

sido detectado e esse chip defeituoso teria sido enviado à Foundry para ser 

produzido. 

Ao final do projeto, 47 arquivos foram acrescentados à pasta do projeto. 

Sendo 10 gerados pelo sistema, 11 artefatos de entrada gerados pelo 

desenvolvedor e 26 artefatos de saída gerados pelas ferramentas do Alliance CAD 

System (Figura 91). 

Figura 91 - Pasta soma4 ao final do fluxo 
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Conclusão e Propostas de Trabalhos Futuros 
Muitos trabalhos técnicos importantes relacionados com a melhoria das 

estruturas e que levam em conta as disciplinas de verificação funcional estão 

disponíveis na literatura. Este trabalho apresenta duas contribuições a este universo 

em evolução, que são: o uso de todo um conjunto de ferramentas de código livre e 

aberto e a integração de uma camada formal de gerenciamento de projeto aderente 

ao PMBOK. 

O primeiro aspecto permite a sua utilização na formação de importantes 

recursos humanos dedicados à concepção de chips, com pequeno investimento mas 

sem comprometer a exatidão e o compromisso com a precisão e os requisitos de 

desempenho da complexidade do mundo real, o quê pode ser impactante a partir do 

ponto de vista de grupos de pesquisa e design houses. 

Do ponto de vista metodológico, a inclusão de uma camada formal de 

gerenciamento de projeto amplia as possibilidades de sistematização e automação 

no planejamento e, especialmente, na execução de projetos complexos, como 

sistemas em chips baseados em IP-cores, os IP-SOCs. Isto pode ser verificado pela 

possibilidade de aumentar a delegação de autonomia aos desenvolvedores que 

trabalham em cada nível hierárquico do projeto, através da capacidade desse 

quadro de alimentá-los com a verificação automática ou semi-automática de 

cumprimento dos requisitos; capacidade essa demonstrada possível através da 

utilização das ferramentas como o conjunto Alliance. 

A título de proposta para trabalhos futuros, podem ser citadas: 

A extensão do atual framework para contemplar diferentes níveis hierárquicos 

aproveitando outras potentes ferramentas já presentes no ALLIANCE (Verificador de 

regras de projeto – DRUC, geradores de data path, de ROM, RAM, p. ex.) e novas 

ferramentas como roteadores maze e parsers/drivers para suporte a descrições em 

linguagens como system verilog, systemC, por exemplo. 

Mapeamento do LASICProcess para ferramentas industriais como 

CADENCE, MENTOR, Synopsys. 
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Figura 1 - Tela de abertura do LASICProcess 

 
 

Figura 2 - Tela ADICIONAR USUÁRIO 
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Figura 3 - Tela LISTA DE USUÁRIOS 

 

Figura 4 - Tela EXCLUIR USUÁRIO 
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Figura 5 - Tela NOVO PROJETO 

 

Figura 6 - Tela EXCLUIR PROJETO 
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Figura 7 - Tela ABRIR PROJETO 

 

Figura 8 - Tela TERMO DE ABERTURA 
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Figura 9 - ALERT Project Charter não disponível 

 

Figura 10 - Página WORKFLOW 
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Figura 11 - Pop-up ALERT da entidade CONTROLE 

 
 

Figura 12 - Mensagem de erro na compilação dos artefatos 
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