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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule przedstawiono modele projektowe dla języka SystemC, umożliwiające 
wykonanie automatycznej syntezy systemów wbudowanych na podstawie specyfikacji w tym 
języku. Modele projektowe określają zbiór dozwolonych konstrukcji językowych oraz zasady 
ich stosowania. Konstrukcje te opracowane są w formie biblioteki klas i makrodefinicji. Bi-
blioteka stanowi rozszerzenie standardowego środowiska SystemC. Dla każdej specyfikacji 
zgodnej z opracowanymi modelami możliwa jest automatyczna generacja grafu zadań, wa-
runkowego grafu zadań lub grafu zadań z krawędziami sterującymi, które mogą być bezpo-
średnio zastosowane do syntezy systemowej za pomocą istniejących metod. Przydatność opra-
cowanych modeli została oceniona na praktycznym przykładzie. 
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A b s t r a c t  

This article presents design models for SystemC language. Design models enable creating 
synthesisable specifications for embedded systems. These models are defined by a set of 
specification rules implemented in the form of a library build on top of the SystemC standard 
library. For each specification corresponding to one of the presented design models it is pos-
sible to automatically generate a task graph, a conditional task graph or a control/data flow 
task graph. Task graph representation is required in existing system synthesis methods. Pre-
sented examples demonstrate the benefits of the design models. 
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Oznaczenia 

CSP – procesy komunikujące się poprzez tzw. rendez-vous (ang. Communicating Sequ-
ential Processes) 

E – zbiór krawędzi grafu zadań 
ej, fk, gm – krawędzie  
fR – częstotliwość powtarzania zadań 
FSM – automat skończony (ang. Finite State Machine) 
GTG – graf zadań 
GCTG – warunkowy graf zadań 
GCDFTG – graf zadań z krawędziami sterującymi 
KPN – sieć procesów Kahna (ang. Kahn Process Network) 
RTL – poziom przesłań międzyrejestrowych (ang. Register Transfer Level) 
SDF – procesy z synchronicznym przepływem danych (ang. Synchronous Data Flow) 
SR – synchroniczny model systemów reaktywnych 
TLM  – modelowanie na poziomie transakcji (ang. Transaction Level Modeling) 
ui, vj, xk – zadania 
V – zbiór węzłów grafu zadań 

 
 

1. Wstęp 
 
SystemC [7] jest standardowym językiem modelowania, weryfikacji i projektowania 

systemów cyfrowych (IEEE Std 1666TM-2005). Język ten pozwala na tworzenie specyfi-
kacji projektowanych systemów w formie komunikujących się procesów. Dzięki abstrak-
cyjnym metodom komunikacji i synchronizacji między procesami możliwa jest integracja 
wszystkich funkcji systemu na wczesnych etapach projektowania. Obecnie SystemC jest 
stosowany przez większość metod i narzędzi ESL (ang. Electronic System Level), wspo-
magających projektowanie systemów wbudowanych. Opracowano również metody i narzę-
dzia do generacji implementacji software’owych, a także do syntezy behawioralnej proce-
sów SystemC. Jednak do tej pory nie ma opracowanych metod automatycznej syntezy sys-
temów wbudowanych specyfikowanych w tym języku. 

SystemC jest językiem umożliwiającym modelowanie na wielu poziomach abstrakcji 
(od poziomu algorytmu do poziomu bramek). Tak szerokie możliwości języka pozwalają 
na specyfikację funkcji tego samego systemu na wiele różnych sposobów. Aby ujednolicić 
różne podejścia do tworzenia modeli projektowanych systemów, trwają prace nad standar-
dowymi metodami specyfikacji, stanowiącymi pewien rodzaj modeli projektowych. Naj-
większe uznanie zyskał standard TLM (ang. Transaction Level Modeling) [11], dla którego 
zaproponowano kilka „modeli użycia” (ang. use model) [4]. Opracowano również środowi-
ska umożliwiające tworzenie specyfikacji zgodnych ze standardowymi modelami oblicze-
niowymi [9]. Jednak wszystkie te propozycje dotyczą jedynie modelowania systemów i nie 
uwzględniają problemów syntezy systemowej. 

Istniejące metody syntezy systemów wbudowanych zakładają specyfikację systemu 
w formie grafu zadań [15, 2] lub warunkowego grafu zadań [5, 16]. Reprezentacja taka jest 
niezbędna, aby jawnie opisać statyczne zależności pomiędzy procesami, dotyczące ko-
lejności ich wykonywania oraz wzajemnej komunikacji i synchronizacji. Bez tych informa-
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cji nie jest możliwe wykonanie optymalizacji, takich jak minimalizacja kosztu poprzez 
współdzielenie zasobów czy statyczne uszeregowanie zadań. Optymalizacje te są zawsze 
wykonywane w syntezie systemów wbudowanych o nałożonych ograniczeniach (np. mini-
malnej szybkości). Istnieją metody automatycznej generacji grafów zadań dla specyfikacji 
w języku SystemC [14]. Jednak nie dla każdej specyfikacji w SystemC można utworzyć 
równoważny graf zadań. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy w specyfikacji będą sto-
sowane tylko konstrukcje, które są zgodne z semantyką grafu zadań.  

Celem niniejszej pracy było opracowanie modeli projektowych dla języka SystemC, 
umożliwiających wykonanie automatycznej syntezy systemów wbudowanych na podstawie 
specyfikacji w tym języku. Modele projektowe określają zbiór dozwolonych konstrukcji 
językowych oraz zasady ich stosowania, opracowanych w formie biblioteki klas i makrode-
finicji. Biblioteka ta stanowi rozszerzenie standardowego środowiska SystemC. Dla każdej 
specyfikacji zgodnej z opracowanymi modelami możliwa jest automatyczna generacja 
grafu zadań, warunkowego grafu zadań lub grafu zadań z krawędziami sterującymi, które, 
stosując istniejące metody, można bezpośrednio wykorzystać do syntezy systemowej. Zo-
stanie również przedstawiony przykład ilustrujący praktyczne zastosowanie zapropono-
wanych modeli projektowych. 

Następny rozdział zawiera krótki opis języka SystemC. W rozdziale 3 opisano metody 
syntezy systemów wbudowanych. Opis opracowanych modeli projektowych znajduje się 
w rozdz. 4. Rozdział 5 zawiera przykład ilustrujący zastosowanie modeli projektowych. Na 
zakończenie przedstawione są wnioski. 

 
 

2. Specyfikacja funkcjonalna w SystemC 
 
W SystemC systemy są specyfikowane jako zbiór połączonych modułów. Każdy moduł 

może zawierać inne moduły (opis hierarchiczny), procesy opisujące implementowane funk-
cje oraz deklaracje lokalnych sygnałów, zmiennych i funkcji. Moduły połączone są kana-
łami komunikacyjnymi. Na rycinie 1 przedstawiono przykładową deklarację modułu Sys-
temC (przykład ten będzie omówiony w dalszej części rozdziału). 

W SystemC dozwolone są wszystkie konstrukcje języka C++, jednak z punktu widzenia 
poziomu systemowego najistotniejsze są metody aktywacji procesów oraz komunikacji 
i synchronizacji pomiędzy procesami. 

 
2.1. Procesy języka SystemC 

 
Każdy proces jest aktywowany w momencie pojawienia się zdarzenia, na które dany 

proces jest „wrażliwy”. Wyróżnia się następujące typy procesów: 
– wątek współbieżny SC_THREAD: proces ten wykonywany jest współbieżnie z innymi, 

z możliwością zawieszania i kontynuacji wykonywania po następnej aktywacji procesu; 
– proces sekwencyjny SC_METHOD: taki proces po każdej aktywacji wykonuje się od 

początku do końca, nie ma możliwości jego zawieszenia; 
– synchroniczny wątek współbieżny (SC_CTHREAD): proces, który może być aktywo-

wany tylko zboczem sygnału zegarowego, może być zawieszany i kontynuowany. Taki 
typ procesu implementuje model obliczeniowy FSM, stosowany do opisu komponentów 
sprzętowych na poziomie RTL i zwykle na poziomie systemowym nie jest stosowany. 
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Ryc. 1. Przykładowy moduł w SystemC 

Fig. 1. Example of a SystemC module 
 
Na rycinie 1 pokazane są deklaracje wszystkich typów procesów. Proces P1 po każdej 

zmianie stanu wejścia i1 wykonuje się do końca. Proces P2 może być zawieszany i konty-
nuowany, aktywacja następuje po każdej zmianie wejścia i2 lub reset. Po zakończeniu 
proces wykonywany jest od początku. Proces P3 aktywowany jest po każdym narastającym 
zboczu sygnału zegarowego clk. 

Procesy mogą być tworzone w sposób statyczny lub dynamiczny. W przypadku syste-
mów wbudowanych liczba procesów jest znana, dlatego w specyfikacji takich systemów 
stosuje się tylko procesy statyczne. 

 
2.2. Komunikacja pomiędzy procesami 

 
Procesy mogą korzystać ze zmiennych lokalnych modułu, ale semantyka SystemC nie 

określa zachowania przy jednoczesnym dostępie do tych zmiennych. Dlatego zmienne 
lokalne powinny być stosowane jedynie jako elementy pamiętające (np. przy kolejnych 
aktywacjach procesu), a nie do komunikacji między procesami. Komunikacja między pro-
cesami jest opisywana na poziomie systemowym za pomocą portów, kanałów i interfejsów. 
Elementy te umożliwiają tworzenie różnych metod komunikacji odpowiadających różnym 
modelom obliczeniowym. 

Implementacja protokołów komunikacyjnych zawarta jest w definicjach kanałów ko-
munikacyjnych. Procesy znajdujące się wewnątrz tego samego modułu komunikują się po-
przez bezpośrednie odwołanie do kanałów komunikacyjnych, które są zadeklarowane we-
wnątrz modułu. Komunikacja pomiędzy modułami odbywa się poprzez kanały komuni-
kacyjne dołączone do portów modułu. Każdy port i każdy kanał komunikacyjny muszą być 
zgodne przynajmniej z jednym interfejsem określającym dostępne metody komunikacji. 
Kanały komunikacyjne mogą być dołączane tylko do portów zgodnych z tym samym inter-
fejsem. Proces wywołujący procedurę komunikacyjną dla danego portu w rzeczywistości 
wywołuje procedurę z kanału komunikacyjnego, do którego dołączony jest ten port. W ten 
sposób w SystemC obliczenia zostały oddzielone od komunikacji.  

SC_MODULE(mod){ 
 sc_in_clk    clk; 
 sc_in<sc_bit>   i1,reset; 
 sc_fifo_in<int>  i2; 
 sc_out<sc_int<16> >  o1; 
  sc_signal s1,s2; 
  int P1(); 
  int P2(); 
  int P3(); 
  SC_CTOR(mod) { 
 SC_METHOD(P1); 
 sensitive << i1; 
 SC_THREAD(P2); 
 sensitive << i2 << reset; 
 SC_CTHREAD(P3, clk.pos()); 
  } 
}; 
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Istnieją dwa typy kanałów komunikacyjnych: kanały proste i kanały hierarchiczne. Ka-
nały proste udostępniają funkcje komunikacyjne wywoływane przez komunikujące się pro-
cesy. Kanały hierarchiczne to moduły zawierające własne procesy realizujące komunikację. 

SystemC zawiera predefiniowane kanały komunikacyjne: sc_signal, sc_buffer, sc_clock, 
sc_fifo i inne oraz standardowe porty: sc_in, sc_out, sc_inout, sc_fifo_in, sc_fifo_out, 
zgodne ze standardowymi interfejsami: sc_signal_in_if, sc_signal_out_if, sc_signal_inout_if, 
sc_fifo_in_if, sc_fifo_out_if. Umożliwiają one implementację komunikacji z buforowaniem 
lub bez buforowania, z blokowaniem lub bez blokowania. Możliwe jest również utworzenie 
własnych typów kanałów, portów i interfejsów.  

Na rycinie 1 procesy P1, P2 i P3 mogą się pomiędzy sobą komunikować poprzez sy-
gnały s1 i s2, natomiast komunikacja z procesami z innych modułów musi odbywać się 
poprzez porty reset, i1, i2, o1. Porty reset, i1 i o1 mogą być dołączone tylko do sc_signal, 
sc_buffer lub innego kanału komunikacyjnego zgodnego z interfejsami sc_signal_in_if lub 
sc_signal_out_if (jedynie z tymi interfejsami są zgodne porty sc_in i sc_out). Analogicznie 
port i2 może być dołączony tylko do kanału sc_fifo. 

 
 

2.3. Synchronizacja pomiędzy procesami 
 
Synchronizację procesów umożliwiają zdarzenia sc_event oraz funkcja wait( ). Funkcja 

wait( ) powoduje zawieszenie procesu aż do chwili spełnienia warunku przez nią określo-
nego. Możliwe jest zawieszenie aż do pojawienia się dowolnego zdarzenia z podanej listy, 
aż pojawią się wszystkie zdarzenia z podanej listy lub kiedy pojawi się dowolne zdarzenie, 
na które proces jest wrażliwy. Możliwe jest również zdefiniowanie czasu, po którym proces 
automatycznie się wznawia (niezależnie od innych warunków). Na zdarzeniach można 
wykonywać operacje notify( ) i cancel( ), odpowiednio generujące i usuwające zdarzenie. 
Przy czym usuwać można tylko zdarzenia oczekujące, tzn. zdarzenia, które wystąpią 
w przyszłości.  

Zdarzenia w SystemC zapewniają projektantowi pełną swobodę w definiowaniu róż-
nych metod synchronizacji pomiędzy procesami. Dzięki temu można tworzyć specyfikacje, 
stosujące różne modele obliczeniowe [10]. Opracowane zostały również biblioteki HetSC 
[6] i SysteMoC [8], zawierające standardowe konstrukcje językowe (w formie makrodefi-
nicji i definicji klas), umożliwiające tworzenie specyfikacji zgodnych z najbardziej popu-
larnymi modelami obliczeniowymi: CSP, KPN, SR, SDF. 

 
 

3. Synteza systemowa 
 

Celem syntezy systemowej jest znalezienie najlepszej architektury spełniającej zadane 
wymagania [12]. Na podstawie specyfikacji w formie komunikujących się procesów gene-
rowana jest architektura składająca się z procesorów uniwersalnych, dedykowanych mo-
dułów sprzętowych i połączeń. Stosowanymi miarami jakości poszukiwanych architektur 
są: koszt, szybkość i pobór mocy. Ze względu na to, że kryteria optymalizacji mogą być 
sprzeczne, najczęściej poszukuje się najtańszej architektury spełniającej zadane wymagania 
szybkościowe (np. w przypadku systemów SOC – System-on-Chip) lub najszybsze rozwią-
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zanie spełniające zadane ograniczenia maksymalnego kosztu (np. systemy SOPC – System- 
-on-Programmable-Chip).  

Synteza systemowa składa się z następujących etapów: 
– alokacja zasobów: na tym etapie generowana jest architektura systemu, 
– przyporządkowanie zadań do zasobów: na tym etapie podejmuje się decyzję o imple-

mentacji zadań, które w zależności od przyporządkowania będą implementowane 
w formie programu lub w formie wyspecjalizowanego modułu sprzętowego, 

– szeregowanie zadań: na tym etapie szeregowane są zadania przyporządkowane do pro-
cesorów uniwersalnych. 
Wszystkie ww. etapy są ze sobą ściśle związane i wymagają wiedzy o parametrach po-

szczególnych zadań (przewidywany koszt i szybkość) oraz o zależnościach pomiędzy tymi 
zadaniami. Parametry zadań są podawane w formie biblioteki dostępnych zasobów, nato-
miast zależności pomiędzy zadaniami specyfikowane są w formie tzw. grafu zadań. Ty-
powy graf zadań opisuje jedynie przepływ danych pomiędzy zadaniami, ale stosowane są 
również rozszerzone wersje grafów zadań, opisujące warunkowe wykonywanie zadań oraz 
przepływ sterowania. 

Aby specyfikacje w SystemC mogły być automatycznie syntezowane za pomocą ist-
niejących metod, można stosować tylko konstrukcje semantycznie zgodne z modelem obli-
czeniowym definiowanym przez graf zadań. Stosowanie wspólnej specyfikacji używanej 
do modelowania i do syntezy znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo popełnienia błędów 
podczas projektowania i przyspiesza proces projektowania. Dlatego opracowanie zasad 
tworzenia syntezowalnych specyfikacji w SystemC (które będą tutaj nazywane modelami 
projektowymi) może okazać się bardzo istotnym elementem metodologii projektowania 
systemów cyfrowych. 

 
3.1. Graf zadań 

 
Graf zadań [12] jest acyklicznym skierowanym grafem GTG = <V,E>. V jest zbiorem 

wierzchołków odpowiadających zadaniom (procesom), natomiast E jest zbiorem krawędzi 
odpowiadającym komunikacji pomiędzy zadaniami. Krawędzie są etykietowane, a etykiety 
określają wielkość transmisji. Niech ui oznacza dowolne zadanie w grafie zadań, a v0, …, vn 
wszystkie zadania bezpośrednio je poprzedzające. Model obliczeniowy grafu zadań jest 
następujący: 
1. Zadanie ui jest aktywowane za każdym razem po zakończeniu wykonywania wszystkich 

zadań v0, …, vn. 
2. Aktywowane zadanie zawsze wykonywane jest do końca. 
3. Komunikacja z ui do vj wykonywana jest niezależnie od obliczeń. Wykonywanie zadania 

vj zaczyna się po zakończeniu transmisji. 
4. Tylko jeden węzeł u0 nie ma poprzedników. Węzeł ten jest regularnie aktywowany 

z częstotliwością  fR (fR ≥  0). 
Łatwo zauważyć, że graf zadań jest szczególnym przypadkiem modelu SDF, gdzie 

każde zadanie pobiera i generuje po jednym znaczniku na każdej krawędzi. Przykładowy 
graf zadań przedstawiony jest na ryc. 2. 
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Ryc. 2. Przykładowy graf zadań 

Fig. 2. Example of a task graph 
 

3.2. Warunkowy graf zadań 
 
Warunkowy graf zadań GCTG [5, 16] jest rozszerzoną wersją grafu zadań, uwzględnia-

jącą warunkowe wykonywanie zadań. Wyróżnia się dwa dodatkowe typy węzłów: węzły 
rozgałęziające i węzły łączące. Węzły rozgałęziające są to węzły, z których wychodzą kra-
wędzie warunkowe. Wszystkie krawędzie warunkowe oznaczone tym samym warunkiem 
stanowią rozgałęzienie. Każde rozgałęzienie jest początkiem ścieżek, które zbiegają się 
w węzłach łączących. Ścieżki te zawierają wzajemnie wykluczające się zadania. Niech wi 
oznacza dowolny węzeł rozgałęziający, krawędzie e0, …, en – dowolne rozgałęzienie tego 
węzła, a węzeł xk – dowolny węzeł łączący. Model obliczeniowy warunkowego grafu zadań 
jest następujący: 
1. Po każdym zakończeniu wykonywania zadania wi dla każdego rozgałęzienia wykony-

wana jest transmisja tylko przez jedną krawędź ej, po zakończeniu transmisji aktywo-
wane jest tylko zadanie, do którego wchodzi krawędź ej. 

2. Zadanie xk jest wykonywane po zakończeniu transmisji przez krawędzie kończące ak-
tywne ścieżki warunkowe dla każdego rozgałęzienia zbiegającego się w tym węźle. 

3. Dla pozostałych węzłów i krawędzi zasady są identyczne jak dla grafu zadań. 
Każdy węzeł rozgałęziający może rozpoczynać wiele rozgałęzień i mogą wychodzić 

z niego krawędzie bezwarunkowe. Analogicznie, każdy węzeł łączący może kończyć wiele 
rozgałęzień, a także mogą wchodzić do niego krawędzie bezwarunkowe. Przykładowy 
warunkowy graf zadań przedstawiono na ryc. 3. Węzeł V1 jest węzłem rozgałęziającym, 
a węzeł V5 węzłem łączącym. Zadania V3 i V4 nawzajem się wykluczają. 

Graf zadań z krawędziami sterującymi GCDFTG zawiera dodatkowo krawędzie sterujące, 
które opisują przepływ sterowania. Umożliwia to opisywanie kolejności wykonywania 
zadań nie wynikającej z przepływu danych (np. pętle, synchronizacja zadań, opis systemów 
reaktywnych). W istniejących rozwiązaniach stosowane są krawędzie sterujące mające 
różną semantykę. Można wyróżnić kilka typów takich krawędzi: 
– zwykłe krawędzie sterujące: służące do synchronizacji procesów, które się nie komunikują, 
– krawędzie silnie sterujące: wymuszają natychmiastowe wykonanie zadania, 
– krawędzie pętli: które jako jedyne mogą tworzyć skierowane cykle w grafie zadań; 

z tymi krawędziami mogą być związane liczby określające liczbę wykonań pętli. 
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Ryc. 3. Przykładowy warunkowy graf zadań 

Fig. 3. Example of a conditional task graph 
 

3.3. Graf zadań z krawędziami sterującymi 
 
Niech vi będzie dowolnym węzłem grafu, ej – dowolną zwykłą krawędzią sterującą,  

fk – dowolną krawędzią silnie sterującą, a gm – krawędzią pętli. Model obliczeniowy grafu 
zadań z krawędziami sterującymi jest następujący: 
1. Po zakończeniu zadania vi: 

– aktywowana jest wychodząca krawędź pętli (jeśli z vi wychodzi gm) lub 
– wszystkie wychodzące z vi krawędzie sterujące ej i fk są aktywowane i wykonywane 

są transmisje danych odpowiadające wszystkim krawędziom wychodzącym z vi . 
2. Zadanie vi jest wykonywane, jeśli: 

– przynajmniej jedna wchodząca do vi krawędź silnie sterująca fk jest aktywna lub 
– do węzła vi wchodzi krawędź pętli gm i jest aktywna, lub 
– aktywne są wszystkie wchodzące zwykłe krawędzie sterujące ej i zakończyła się 

transmisja z wszystkich zadań bezpośrednio poprzedzających vi. 
3. Dla warunkowych krawędzi sterujących obowiązują zasady opisane w p. 3.2. 
4. Dla pozostałych zadań i krawędzi obowiązują zasady opisane w p. 3.1. 

Przykładowy graf zadań z krawędziami sterującymi jest przedstawiony na ryc. 4. Zada-
nia V4 i V7 wykonywane są w pętli, która rozpoczyna się po zakończeniu transmisji z zada-
nia V1 i wykonuje się 5 razy. Krawędź V7→V5 jest krawędzią silnie sterującą, tzn. zadanie 
V5 jest zawsze wykonywane po zakończeniu pętli, niezależnie od tego, czy ukończyło się 
zadanie V3. Krawędź V2→V6 jest zwykłą krawędzią sterującą i w tym przypadku zadanie V6 
jest wykonywane po zakończeniu zadania V2 i po zakończeniu transmisji z zadania V5. 
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Ryc. 4. Przykładowy graf zadań z krawędziami sterującymi 

Fig. 4. Example of a task graph with control flow 
 
 

4. Modele projektowe 
 

Specyfikacja projektowanego systemu wbudowanego będzie mogła być automatycznie 
syntezowana za pomocą istniejących metod syntezy systemowej tylko wtedy, gdy będą 
spełnione następujące warunki: 
1. Specyfikacja będzie semantycznie zgodna z grafem zadań. 
2. Będzie możliwe automatyczne wygenerowanie reprezentacji w formie grafu zadań. 

Warunek pierwszy spełnia każda specyfikacja stosująca model obliczeniowy identyczny 
z modelem definiowanym przez graf zadań. Automatyczna generacja grafu zadań będzie 
zawsze możliwa, jeśli wszystkie elementy specyfikacji będą miały jednoznaczne odpo-
wiedniki w grafie zadań. W dalszej części rozdziału zostaną przedstawione propozycje 
modeli projektowych zapewniających spełnienie wyżej wymienionych warunków. Modele 
projektowe obejmują bibliotekę standardowych konstrukcji SystemC oraz określają zasady 
ich stosowania. Opracowane zostały 3 rodzaje modeli odpowiadających wcześniej przed-
stawionym typom grafu zadań. 

 
4.1. Model TG 

 
Model TG jest równoważny semantycznie z modelem obliczeniowym grafu zadań. Mo-

del ten jest definiowany przez następujące konstrukcje: 
– TG_NODE: makro definiujące procesy odpowiadające węzłom w grafie zadań, 
– tg_chan: kanał komunikacyjny odpowiadający krawędzi w grafie zadań, 
– tg_in_if, tg_out_if: interfejsy definiujące operacje implementowane przez tg_chan,  
– tg_in, tg_out: porty zgodne z interfejsami tg_in_if i tg_out_if, umożliwiające komunika-

cję modułów poprzez kanał tg_chan, 
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– fire_event: zdarzenie tworzone dla każdego procesu, którego pojawienie się powoduje 
rozpoczęcie wykonywania danego procesu. 
Makro TG_NODE wywoływane jest z następującymi parametrami: 
 

TG_NODE(proc, inp1,…, inpn) 
 

W treści makra proces proc jest definiowany jako SC_THREAD. Pozostałe parametry 
określają wszystkie krawędzie wchodzące do węzła odpowiadającego procesowi proc. 
Parametrami tymi mogą być kanały lub porty zgodne z interfejsem tg_in_if. W treści makra 
TG_NODE tworzone jest również zdarzenie proc_event klasy fire_event, które będzie się 
pojawiać po każdym zakończeniu wszystkich zadań poprzedzających proc. 

Kanał tg_chan zawiera bufor FIFO, którego wielkość jest definiowana podczas tworze-
nia kanału i określa maksymalną wielkość transmisji. Dostępne są następujące metody: 
– write( ): zapis pojedynczej danej do bufora, 
– read( ): odczyt pojedynczej danej z bufora, 
– write_bulk( ), read_bulk( ) – zapis/odczyt bloku danych, 
– flush( ): zakończenie transmisji. 

W przeciwieństwie do standardowego kanału sc_fifo nie są generowane zdarzenia po 
każdym zapisie, dopiero po zapełnieniu bufora lub po wywołaniu funkcji flush( ) przesy-
łana jest informacja do zdarzenia proc_event. Zdarzenie to pojawi się dopiero po zakończe-
niu transmisji z wszystkich procesów poprzedzających proces proc.  

Specyfikacja w SystemC jest zgodna z modelem TG, jeśli spełnia następujące warunki: 
1. Wszystkie procesy są deklarowane za pomocą makra TG_NODE. 
2. Nie deklaruje się zasad aktywacji procesów za pomocą konstrukcji sensitive. 
3. Procesy wywołujące funkcję wait( ) stosują tylko formę: wait(czas). 
4. Komunikacja pomiędzy procesami odbywa się tylko poprzez kanał komunikacyjny 

tg_chan. 
Warunki 1 i 2 zapewniają, że jedyną możliwością aktywacji procesów będzie aktywacja 

określona w makrze TG_NODE. 
Warunki 3 i 4 wykluczają stosowanie innych metod synchronizacji procesów niż po-

przez komunikację kanałami tg_chan. Funkcja wait(czas) umożliwia modelowanie czasów 
wykonania procesów, np. w celu walidacji czasowej systemu, dlatego dopuszcza się jej 
stosowanie. 

Struktura specyfikacja grafu zadań z ryc. 2 jest przedstawiona na ryc. 5. Na podstawie 
tej specyfikacji można automatycznie utworzyć reprezentację w formie grafu zadań, a dzięki 
temu wykonać syntezę systemową za pomocą istniejących metod. 

 
4.2. Model CTG 

 
Model CTG jest równoważny semantycznie z warunkowym grafem zadań. Model ten 

może zawierać wszystkie konstrukcje dozwolone w modelu TG, a ponadto: 
– CTG_FORK: makro definiujące rozgałęzienie, 
– CTG_JOIN: makro definiujące węzeł łączący, 
– ctg_chan: kanał komunikacyjny odpowiadający krawędzi warunkowej, 
– ctg_out_if: interfejs definiujący operacje implementowane przez ctg_chan, 
– ctg_out: port zgodny z interfejsem ctg_out_if, umożliwiający komunikację modułów 

poprzez kanał ctg_chan. 
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Ryc. 5. Model TG 

Fig. 5. TG model 
 
Wywołanie makra CTG_FORK musi wystąpić w konstruktorze modułu definiującego 

proces odpowiadający węzłowi rozgałęziającemu. Wywołanie makra ma następującą 
formę: 

 
CTG_FORK(chan, &cond( ), val) 

 
gdzie: 

chan – kanał komunikacyjny lub port odpowiadający krawędzi warunkowej,  
cond( ) – funkcja obliczająca wartość warunku,  
val – wartość warunku, dla której dana krawędź jest aktywowana.  

Makro CTG_FORK przekazuje warunek aktywacji krawędzi do kanału komunikacyjnego, 
który musi być zgodny z interfejsem ctg_out_if. Interfejs ten jest zmodyfikowaną wersją 
interfejsu tg_out_if, w którym zdarzenie proc_event jest generowane tylko wtedy, gdy 
wartość warunku cond( ) jest równa val.  

Wywołanie makra CTG_JOIN musi wystąpić w konstruktorze modułu definiującego 
proces odpowiadający węzłowi łączącemu. Każde wywołanie definiuje zakończenie jed-
nego rozgałęzienia i ma następującą formę: 

 
CTG_JOIN(proc, chan1, …, chann) 

gdzie: 
chan1, …, chann – kanały komunikacyjne lub porty wejściowe odpowiadające kra-

wędziom kończącym ścieżki warunkowe jednego rozgałęzienia.  
Makro CTG_JOIN modyfikuje warunek aktywacji węzła łączącego w ten sposób, że do 
aktywacji wystarczy zakończenie transmisji tylko przez jeden z wymienionych kanałów 
komunikacyjnych. 

Specyfikacja w SystemC jest zgodna z modelem CTG, jeśli spełnia następujące warunki: 
1. Wszystkie krawędzie warunkowe są zdefiniowane za pomocą makra CTG_FORK. 
2. Wszystkie węzły łączące są zdefiniowane makrem CTG_JOIN. 
3. Dla pozostałych węzłów i krawędzi spełnione są wszystkie warunki z p. 4.1. 
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Ryc. 6. Model CTG 

Fig. 6. CTG model 
 
Na rycinie 6 przedstawiona jest specyfikacja warunkowego grafu zadań z ryc. 3. Na 

podstawie tej specyfikacji można automatycznie utworzyć warunkowy graf zadań, a także 
zidentyfikować wszystkie wykluczające się ścieżki zadań. 

 
4.3. Model CDFTG 

 
Model CDFTG jest równoważny semantycznie z grafem zadań zawierającym wszystkie 

3 typy krawędzi sterujących. W modelu CDFTG dozwolone są wszystkie konstrukcje 
z modeli TG i CTG oraz: 
– cf_chan, ccf_chan: kanały komunikacyjne odpowiadające zwykłym krawędziom sterują-

cym i warunkowym krawędziom sterującym, 
– cf_in_if, cf_out_if, ccf_out_if: interfejsy definiujące funkcje implementowane przez 

kanały cf_chan i ccf_chan, 
– cf_in, cf_out, ccf_out: porty zgodne z interfejsami cf_in_if, cf_out_if i ccf_out_if umożli-

wiające synchronizację procesów poprzez kanały cf_chan i ccf_chan, 
– scf_chan, cscf_chan: kanały komunikacyjne odpowiadające krawędziom silnie sterują-

cym i warunkowym krawędziom silnie sterującym, 
– scf_in_if, scf_out_if, cscf_out_if: interfejsy definiujące funkcje implementowane przez 

kanały scf_chan i cscf_chan, 
– scf_in, scf_out, cscf_out: porty zgodne z interfejsami scf_in_if, scf_out_if i cscf_out_if 

umożliwiające synchronizację procesów poprzez kanały scf_chan i cscf_chan, 
– loop_chan: kanał komunikacyjny odpowiadający krawędziom pętli, 
– loop_start_if, loop_end_if: interfejsy definiujące funkcje implementowane przez kanał 

loop_chan, 
– loop_start, loop_end: porty zgodne z interfejsami loop_start_if i loop_end_if umożliwia-

jące synchronizację procesów poprzez kanał loop_chan. 
Kanał cf_chan(ccf_chan) jest zgodny z interfejsami cf_in_if i cf_out_if (ccf_out_if), 

implementuje funkcję sygnałów sterujących (warunkowych sygnałów sterujących). Gene-
racja sygnału sterującego jest wykonywana poprzez wywołanie funkcji: set( ). Funkcja ta 
przesyła komunikat do zdarzenia proc_event informującą o tym, że sygnał sterujący jest 
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aktywny. Po pojawieniu się zdarzenia sygnał sterujący jest dezaktywowany. Do komunika-
cji pomiędzy procesami z różnych modułów dostępne są porty cf_in i cf_out (ccf_out).  

Kanał scf_chan(cscf_chan) jest zgodny z interfejsami scf_in_if i scf_out_if (cscf_out_if) 
i implementuje funkcję sygnałów silnie sterujących (warunkowych sygnałów silnie sterują-
cych). Generacja sygnału sterującego jest wykonywana poprzez wywołanie funkcji: fire( ). 
Funkcja ta aktywuje zdarzenie proc_event. Do komunikacji pomiędzy procesami z różnych 
modułów dostępne są porty scf_in i scf_out (cscf_out).  

Kanał loop_chan implementuje pętlę. Następny przebieg pętli rozpoczyna się po wy-
wołaniu funkcji next( ) implementowanej w kanale loop_chan. Funkcja next( ) generuje 
zdarzenie proc_event aktywujące pierwsze zadanie w pętli. Gdy procesy wykonywane 
w pętli znajdują się w różnych modułach, komunikacja może być zrealizowana poprzez 
porty loop_end i loop_start zgodne z interfejsami loop_end_if i loop_start_if. 

Specyfikacja w SystemC jest zgodna z modelem CDFTG, jeśli spełnia warunki opisane 
w p. 4.1 i 4.2, ponadto wszystkie krawędzie sterujące są specyfikowane przez kanały 
cf_chan lub scf_chan, a wszystkie pętle za pomocą loop_chan. 
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Ryc. 7. Model CDFTG 

Fig. 7. CDFTG model 
 
Na rycinie 7 przedstawiona jest specyfikacja grafu zadań z ryc. 4. Na podstawie tej 

specyfikacji można automatycznie utworzyć graf zadań z krawędziami sterującymi, a także 
zidentyfikować wszystkie pętle. 

 
 

5. Przykład 
 
Opracowane modele projektowe zostały zastosowane do zaprojektowania modułu 

translatora transakcji (TT), wchodzącego w skład koncentratora USB2.0 [13]. TT dokonuje 
konwersji transmisji pomiędzy hostem USB pracującym w trybie „High-Speed” a urządze-
niami pracującymi w trybach „FullSpeed” lub „LowSpeed”. Transmisje z zastosowaniem 
TT przebiegają następująco: 
1. Host wysyła do TT pakiet danych. 
2. TT przesyła pakiet do urządzeń, w tym samym czasie Host może wykonywać inne transmisje. 
3. Urządzenie wysyła do TT odpowiedź. 
4. Host odbiera od TT odpowiedź. 



 30

Jeżeli nie weźmie się pod uwagę wymagań syntezy systemowej i dekompozycja funkcji 
TT na procesy zostanie wykonana jedynie na podstawie struktury proponowanej w [13], to spe-
cyfikacja funkcjonalna TT w SystemC możne składać się z następujących procesów: 
– High-Speed Handler (HSH): proces implementujący komunikację pomiędzy TT i Ho-

stem (w trybie HighSpeed), 
– Full/Low-Speed Handler(FLSH): proces implementujący komunikację pomiędzy TT 

i urządzeniami, 
– Isoch/Int Start-split (SSF): proces buforujący transmisje okresowe kierowane od Hosta 

do urządzeń, 
– Isoch/Int Comp-split(CSF): proces buforujący transmisje okresowe kierowane z urzą-

dzeń do Hosta, 
– B/C In/Out (BC): proces buforujący transmisje blokowe i sterujące. 

Struktura specyfikacji TT przedstawiona jest na ryc. 8 (dla uproszczenia pominięto 
wielkości transmisji). Specyfikacja ta nie jest zgodna z żadnym z wcześniej przedstawio-
nych modeli projektowych, w związku z tym na jej podstawie nie jest możliwe wy-
generowanie równoważnego grafu zadań. 
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Ryc. 8. Struktura specyfikacji Translatora Transakcji USB 

Fig. 8. USB Transaction Translator specification 
 
Specyfikacja przedstawiona na powyższej rycinie jest utworzona na podstawie dekom-

pozycji funkcji „w przestrzeni”, tzn. w jednym procesie skupione są funkcje o wspólnych 
źródłach i ujściach danych. Natomiast w grafie zadań uwzględnia się jeszcze dekompozycję 
„w czasie”, tzn. że funkcje wykonywane w różnych chwilach powinny być implemento-
wane w różnych procesach. Na przykład w procesie HSH można wyróżnić funkcje odbie-
rania danych z Hosta oraz transmisję danych do Hosta. Obie funkcje nigdy nie są wyko-
nywane jednocześnie. Zatem proces ten można podzielić na dwa: HSHR i HSHT. Podobnie 
postępując z procesami FLSH i BC, można uzyskać specyfikację przedstawioną na ryc. 9, 
która jest już zgodna z modelem TG. W specyfikacji tej system składa się z 2 rozłącznych 
grafów zadań, jeden opisuje transmisję z Hosta do urządzeń, a drugi transmisje w przeciw-
nym kierunku. Oba grafy mogą być statycznie uszeregowane, czyli można wykonać wszel-
kie optymalizacje stosowane podczas syntezy systemowej. 
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Ryc. 9. Model TG Translatora Transakcji USB 

Fig. 9. TG model of the USB Transaction Translator 
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Ryc. 10. Model CTG Translatora Transakcji USB 

Fig. 10. CTG model of the USB Transaction Translator 
 

W specyfikacji przedstawionej na ryc. 9 procesy HSHR i FLSHR odbierają pakiety da-
nych i przesyłają je do jednego z 2 procesów buforujących transmisje, w zależności od typu 
transakcji. Wynika stąd, że procesy SSF i BCD oraz BCU i CSF wzajemnie się wykluczają. 
Uwzględniając to w specyfikacji systemowej, można utworzyć model zgodny z CTG, który 
pozwoli na obniżenie kosztu systemu poprzez zastosowanie metod syntezy dla warunko-
wych grafów zadań. Model CTG dla TT jest przedstawiony na ryc. 10. Warunek T oznacza 
typ transmisji, w przypadku transmisji okresowych (T = II) dane zapisywane przesyłane są 
do procesów SSF lub CSF, natomiast transmisje blokowe i sterujące (T = BC) buforowane 
są przez procesy BCD i BCU. 
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Model z ryc. 10 nie uwzględnia faktu, że proces FLSHR zawsze wykonywany jest po 
FLSHT (zawsze najpierw wysyłane są dane do urządzenia, a potem odbierana jest odpo-
wiedź). Zależność tę można uwzględnić, stosując model CDFTG z krawędziami sterującymi 
(ryc. 11). Model ten umożliwia stosowanie dalszych optymalizacji, wykorzystujących wię-
cej informacji o sekwencyjnym wykonywaniu zadań, co ułatwia znalezienie architektury 
o optymalnym uszeregowaniu i maksymalnym współdzieleniu zasobów. 
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Ryc. 11. Model CDFTG Translatora Transakcji USB 

Fig. 11. CDFTG model of the USB Transaction Translator 
 
 

6. Wnioski 
 
W artykule przedstawiono propozycje modeli projektowych, które eliminują koniecz-

ność ręcznego tworzenia dodatkowych modeli grafowych dla potrzeb syntezy systemowej. 
Przygotowanie specyfikacji zgodnych z przedstawionymi modelami projektowymi umoż-
liwia automatyczną generację reprezentacji pośrednich stosowanych w znanych metodach 
syntezy systemowej. Dzięki temu możliwa jest automatyczna synteza systemów wbudowa-
nych bezpośrednio ze specyfikacji w SystemC, ponadto zachowana zostaje pełna zgodność 
semantyczna modeli stosowanych w syntezie i modelowaniu projektowanych systemów. 
Przydatność opracowanych modeli pokazano na praktycznym przykładzie. 

Modele projektowe są zdefiniowane poprzez opracowaną dodatkową bibliotekę funkcji 
i makrodefinicji. Dzięki temu modelowanie może się odbywać w standardowym środowi-
sku projektowania bez konieczności modyfikacji standardowych konstrukcji SystemC. 
Implementacja funkcji jest oparta na analogicznych standardowych konstrukcjach SystemC.  

Dalsze prace będą obejmować opracowanie modeli projektowych dla uszeregowanych 
grafów zadań. W ten sposób będzie możliwa walidacja systemów na drodze modelowania 
w SystemC. Ponadto środowisko będzie można wykorzystać do eksploracji przestrzeni 
rozwiązań. Przewiduje się również prace nad opracowaniem modeli projektowych dla sys-
temów dynamicznie rekonfigurowanych.  
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