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Resumo

Com o aumento da complexidade nos sistemas digitais modernos, se tornou essencial a uti-
lização de ferramentas para descrever o comportamento e funcionamento destes sistemas, surgindo
as linguagens de descrição de hardware, do inglês Hardware Description Languages (HDLs).Ainda
mais, com o passar dos anos diversas linguagens surgiram para abstrair diferentes funções e con-
templar diversos sistemas e aplicações. Portanto, o presente trabalho descreve os diferentes tipos
de linguagens mais utilizados atualmente, focando em suas caracteŕısticas e evolução.

1 Introdução

Devido ao avanço tecnológico alcançado na área eletrônica, a indústria teve de acompanhar (o
avanço) de forma a permanecer em condições de competir no mercado. Com o uso da programação pôde
transformar um grande trabalho de lógica matemática e mapas de Karnaugh em poucas linhas de texto
economizando recursos, tempo e tendo mais confiabilidade. Essa técnica de programação é chamada de
HDL (Hardware Description Language), onde projeta-se hardware, tratando sua funcionalidade bem
como sua aplicação. Uma diferença notável entre esta e a programação de software é o paralelismo.
As linguagens mais usadas atualmente são VHDL e Verilog.

Com as linguagens de descrição de hardware, o processo passou a ser como desenvolver um software,
tendo como etapas:

• A especificação do projeto em alto ńıvel;
• Codificação;
• Verificação / testes;
• Sintetização;
Os ńıveis de hierarquia nos HDLs podem ser visualizados na figura 1:

Figura 1: Descrição Hierárquica das abstrações de hardware, iniciando com Nı́vel Arquitetural, Fun-
cional, Nı́vel de Registradores, Estrutural e por fim no ńıvel F́ısico.
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2 Linguagens de Descrição de Hardware (LDHs)

Motivadas pelo aumento da complexidade dos circuitos eletrônicos digitais na década de 70 e pela
lei de Moore, que descrevia o crescimento do número de transistores por área de um chip eletrônico
surgiram as LDHs. Sua intenção é de simplificar a descrição de um hardware, promovendo um maior
ńıvel de abstração de design e simulação. Foram criadas para implementar uma abstração no ńıvel
de transferência de registradores lógicos do circuito (RTL), ou seja, no fluxo de sinais digitais entre
registradores de hardware e as operações logicas executadas nestes sinais[10]. Ainda mais, através
do RTL ńıveis menores de abstração podem ser alcançados, chegando ao ńıvel de śıntese em que um
circuito pode ser criado. Ainda mais, ela servem como uma alternativa à entrada esquemática de
um circuito digital em um sistema de projeto auxiliado por computador, onde circuitos podem ser
montados com portas logicas e outros componentes eletrônicos.

Seguindo, as LHDs têm uma grande semelhança às linguagens de programação, mas são especifica-
mente orientadas à descrição da estrutura e do comportamento do hardware, elas possuem, bibliotecas,
tipos de variáveis, sintaxe e conversores de tipos que encontramos em uma linguagem de programação
de software. No entanto, a grande diferença se encontra na forma como é feito a programação, nas
LHDs ocorre um racioćınio comportamental e estrutural do circuito e não sequencial como feito nas
linguagens de programação, ocasionando em uma confusão inicial para estudantes de LHDs acostuma-
dos com linguagens de programação como C e Java. Uma descrição estrutural descreve a interconexão
entre os componentes que fazem parte do circuito. Esta descrição é usada como entrada para uma
simulação lógica da mesma forma que uma entrada esquemática. Uma descrição comportamental
descreve o funcionamento lógico de cada um dos componentes do circuito. Em relação ao tipo de
descrição anterior, a descrição comportamental é realizada em um ńıvel de abstração mais alto. A
figura 2 ilustra esses ńıveis de abstração.

Figura 2: Exemplos de abstração da porta de negação(N GATE) Estrutural a esquerda de comporta-
mental a direita. [9]

A descrição estrutural é definida como uma interconexão (netlist) de componentes já descritos na
biblioteca da linguagem. De outro modo, a descrição comportamental não oferece nenhuma informação
sobre a estrutura e somente descreve o comportamento e diferentes tecnologias de FPGAs podem
implementar o mesmo circuito de forma diferente. Sendo assim, a descrição comportamental oferece
uma abstração mais elevada do circuito e de menor complexidade, parecendo com funções do sistema,
enquanto a estrutural trabalha com detalhes da implementação do circuito. A mudança de um ńıvel
de descrição com menor ńıvel de abstração e chamada de śıntese. Portanto, dependendo do circuito,
transformar de comportamental para estrutural seria uma śıntese, porem se uma biblioteca especifica
ou tecnologia for utilizada, este processo se chama de mapeamento.[9].

Assim sendo, uma grande razão para o uso de LHDs é a śıntese lógica. Uma descrição em LDH em
conjunto com uma biblioteca de componentes é usada por uma ferramenta de śıntese para a geração
automática de um circuito digital. Além disto, estas ferramentas incluem uma etapa de otimização
da lógica interna do circuito gerado. Algumas das vantagens que podemos observar na utilização das
LHDs são [9]:

• Permitir uma menor fase de desenvolvimento de projetos;

• Promover uma checagem continua e verificação da performance do sistema e seu comportamento;
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• Tornar o sistema independente da tecnologia final utilizada nas fases iniciais de implementação.

• LHDs promovem uma interface comum entre diferentes pessoas envolvidas num projeto e dife-
rentes designs e Ferramentas de Auxilio de Design (CAD).

Tendo discutido a importância das LHDs seguiremos mostrando diferentes tipos de linguagem e des-
crevendo alguns exemplos.

3 Tipos de Linguagem

Como mencionando anteriormente, as LHDs são de extrema importância e o conhecimento dos
diferentes tipos de linguagens, porém elas podem ser agrupadas e divididas em duas classes principais,
sendo elas: As Standalone, (Independentes), que possuem a sua própria sintaxe, biblioteca e compi-
ladores. E as Programming Language Based HDLs, (Baseadas em Linguagem de Programação), que
são bibliotecas baseadas em linguagens de programação já conhecidas como, C, C++ e Java.[6] Nas
próximas sessões apresentaremos alguns exemplos das linguagens pertencentes a cada classe acompa-
nhado de uma breve descrição das mesmas.

3.1 Independentes

3.1.1 VHDL

A linguagem mais utilizada atualmente é a VHDL, onde HDL vem de linguagem de descrição de
hardware e V está para Very High Speed Itegrated Circuits, ou seja, VHDL seria uma linguagem de
descrição de hardware para circuitos integrados de velocidade muito alta. Sua criação foi financiada
pelo departamento de defesa dos Estados Unidos em 1980, e teve sua primeira versão lançada em
1987. Nesse mesmo ano, o VHDL se tornou a primeira LHD a ser padronizada pela IEEE através dos
padrões 1076 e 1164. Deste modo, acompanhado da mobilidade da linguagem, de ser independente
de tecnologia, o VHDL foi difundido nas industrias e se tornou a linguagem mais utilizada. Posteri-
ormente, o VHDL teve três novas versões, a VHDL 93, a VHDL 2002, e VHDL 2008. As diferenças e
lançamentos de cada versão podem ser encontradas em [11].

Todo arquivo VHDL requer ao menos duas estruturas: uma declaração de entidade (entity) e uma
arquitetura (architecture). A declaração de entidade define os aspectos externos da função VHDL, isto
é, os nomes das entradas e sáıdas e o nome dado ao circuito gerado, normalmente o nome da função
que o circuito ira executar, por exemplo, multiplicador. A arquitetura define os aspectos internos, isto
é, como as entradas e sáıdas trabalham no funcionamento do fluxo de sinais, dentro da arquitetura a
maneira como o circuito é descrito pode ser tanto comportamental quanto estrutural. O compilador
irá executar os comandos seguindo o fluxo de sinais nos registradores, e não de maneira sequencial
das linhas como esta descrito no código. Porém, o VHDL permite que o código ocorra de maneira
sequencial, através da chamada de procedimentos (Procedures).[5]

Ainda mais, o VHDL permite a śıntese e a simulação do circuito, onde a śıntese seria a tradução
do abstração gerada em código para um hardware. Já a simulação busca testar se o circuito esta
funcionando da maneira desejada descrita em código. Por fim o fluxo de desenvolvimento de imple-
mentação de um código em VHDL pode ser definido em três passos: a programação, a compilação
e a implementação. Inicialmente o usuário deve escrever o código com as especificações desejadas.
O próximo passo é compilar o código. Nesta etapa o compilador utiliza um ferramenta de śıntese e
gera uma estrutura de hardware dispońıvel com o tipo de dispositivo escolhido pelo usuário para que
durante o mapeamento das portas a distribuição ocorra corretamente para cada dispositivo. Esta é
uma grande vantagem do VHDL, onde o mesmo código pode servir para diferentes dispositivos. Final-
mente, feito a a simulação corretamente do circuito ele pode ser implementado em um dispositivo, no
caso de CPLDs (Complex Programmable Logic Device) e FPGAs ( Field-Programmable Gate Array)
a implementação ocorre com o a copia do código para o dispositivo.[11]
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3.1.2 Verilog

Introduzida em 1985 pela GDA (Gateway Design Automation), a linguagem Verilog é de domı́nio
público (desde maio de 1990) e tendo diversas padronizações pela IEEE, tendo extensões e modi-
ficações. Entre eles: Verilog-95 (padrão IEEE 1364-1995), Verilog 2001 (IEEE 1364-2001) e Verilog
2005 (IEEE 1364-2005). (Os identificadores podem conter qualquer sequência de letras, d́ıgitos, do
śımbolo ’$’ e do śımbolo ’ ’, onde o primeiro caractere deve ser uma letra ou o śımbolo ’ ’.[5]) O
Verilog, que é muito semelhante com a linguagem de programação C, é case sensitive ) Esta linguagem
também oferece ao projetista os meios para descrever um sistema digital em vários ńıveis de abs-
tração, e também suporta ferramentas de projeto para śıntese lógica. Projetistas de hardware podem
expressar suas ideias com construções comportamentais, deixando os detalhes para fases posteriores do
projeto. Uma representação abstrata pode ser usada para explorar alternativas arquiteturais através
de simulações e para detectar restrições de projeto antes do projeto detalhado.

3.1.3 SystemVerilog

SystemVerilog é uma extensão do Verilog e foi aceita como um padrão pela Accellera em 2002. Ele
pode ser visto como um sistema voltado a verificação e modelagem de sistemas. Para verificação ele
oferece recursos para geração de bacadas de teste, (testbenches) do código. E para do aspecto de design
ele funciona como uma versão melhorada do Verilog, promovendo comunicação de interfaces e tipos de
dados mais ricos, similar ao C. Além disso, o SystemVerilog, soube aproveitar as vantagens e recursos
presentes tanto no VHDL quanto no Verilog. Elementos que são presentes em uma linguagem e não
na outra foram adicionados ao SystemVerilog, por exemplo, eventos nomeados, hierarquia, processos
reativos, abstração de interfaces, primitivas no ńıvel de sistema e mecanismos, como, semáforos e
criação dinâmica de processos.[8]

3.2 Baseadas em Linguagem de Programação

3.2.1 SystemC

Criado em 1999, foi recebido com muito entusiasmo pela industria e comunidade acadêmica por
ser a primeira linguagem de código aberto baseado em C++. Ainda que sem suporte para orientação
à objetos na versão 1.0, a versão 2.0 abordou mais esse quesito. Interfaces e canais, por exemplo, eram
muito úteis no desenvolvimento do mais elevado ńıvel de abstração e na separação entre comunicação
e comportamento. Muitas empresas utilizaram SystemC para modelar de uma forma muito eficiente
os aspectos dos sistemas. HDLs padrão continuam a ser usados para modulação de hardware e śıntese.

Ser uma ferramenta de simulação livre ainda é o principal motivo para o uso do SystemC. Uma
maioria dos usuário o utiliza para fazer uso da śıntese RTL. Muitas empresas estão interessadas
sistemas operacionais e programação de modo que estas não estão atualmente dispońıveis em SystemC
2.0. Dado que o SystemC 2.0 é de fato uma ”C++ library”ela se presta ao desenvolvimento de
testbenches muito sofisticadas e ultrapassa largamente ĺınguas especializadas, tais como ’e’ ou ’verna’
que são destinadas para verificação e desenvolvimento testbench. [3]

3.2.2 JHDL

JHDL, como a intuição nos indica, é proveniente do Java. É uma linguagem orientada a objetos
e utiliza, exclusivamente, as construções orientadas a objeto do Java para modelação de hardware no
ńıvel RTL. Além de simulação e implementação de FPGAs.[7]

3.2.3 SpecC

SpecC é uma linguagem baseada no ANSI-C, um padrão da linguagem C, suportando descrições
comportamentais e estruturais baseadas em hierarquia, concorrência, maquinas de estado e tempo-
rização.A comunicação por canais e abstração de comunicações do SystemC foram inspiradas pelo
SpecC.[2]
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3.2.4 MATLAB e Simulink

MATLAB e Simulink podem ser usados em parceria com a a Xilinks ou Altera para desenvolver
aplicacoes em FPGAs. Esta tradução de MATLAB pode ocorrer através do HDL Codes, disponibili-
zado pela Mathworks [1]. Portanto, o MATLAB insere uma nova maneira de descrever os sistemas em
um alto ńıvel de abstração que é muito familiar para muitos engenheiros devido à difusão do MATLAB
no mercado.

4 Conclusão

Ainda que o avanço na área de eletrônicos esteja caminhando à passos largos para suas desenvol-
turas em software, devemos lembrar que tem uma parte básica f́ısica, e não menos importante. Logo,
a importância de criar chips e sistemas f́ısicos com poucos erros (ou até mesmo nenhum) e tabelas em
um curto intervalo de tempo motiva todos a fazerem uso das HDLs.

”O mercado exige cada vez mais agilidade na criação de projetos de hardware e sua entrada
no mercado, o conhecido time-to-market está cada vez menor, novos produtos atingem rapidamente
milhões de vendas, logo uma empresa que atrase seu projeto perderá grande parte das vendas iniciais
de uma nova tecnologia. Um exemplo disso são os aparelhos de DVD que em um ano atingiram 1
milhão de vendas, enquanto as os televisores preto e branco demoraram 17 anos para atingir o mesmo
número de vendas.”[4]

Vale também ressaltar que as especificidades de cada linguagem trazem à estas vantagens e des-
vantagens, convindo ao programador ter vasto conhecimento nos diferentes sistemas para melhor
aplicabilidade em sua intenção de projeto.

É, portanto, de suma importância para o avanço tecnológico rápido que as linguagens de descrição
de hardware sejam bem implementadas, conferindo-lhes portabilidade e padronização de modo que
possam ser executadas por grande parte dos sistemas.
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